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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan membaca dapat berguna bagi kehidupan manusia dalam 

berbagai aspek. Kemampuan membaca sangat penting dalam memperoleh 

informasi dan pengetahuan.  Kegiatan membaca dapat menjadi sarana dalam 

mempelajari ilmu-ilmu lain. Kemampuan membaca sangat diperlukan di era 

informasi. Ketidakmampuan membaca berakibat pada ketertinggalan memperoleh 

dan mengolah informasi. Kemampuan membaca harus dimiliki oleh peserta didik 

sejak dini. Pendidikan di SD memiliki peranan penting dalam melatih kemampuan 

membaca. 

Peserta didik harus memiliki keterampilan membaca. Namun demikian 

banyak keluhan dari guru SD tentang kemampuan membaca peserta didik. Banyak  

guru kelas 5 dan kelas 6 mengeluh tentang prestasi belajar peserta. Rendahnya 

prestasi belajar peserta didik disebabkan oleh rendahnya kemampuan membaca. 

Ada beberapa peserta didik di kelas 5 atau kelas 6 belum lancar membaca. Ada 

beberapa peserta didik kelas 5 atau 6 yang lancar membaca tetapi tidak dapat 

memahami isi bacaan dengan baik. Hasil observasi di SDN Periuk menunjukkan 

dari 42 siswa kelas 1 baru 50% siswa yang mampu membaca permulaan dengan 

teknik eja. Dari 40 siswa kelas 2 masih ada 15 orang membaca dengan dieja. Dari 

44 siswa kelas 3 masih 10 orang yang belum lancar membaca. Dari 48 siswa kelas 

4 masih ada 6 siswa yang belum dapat memahami isi bacaan. Ada 4 orang di kelas 
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5 dan 3 orang di kelas 6 SDN Periuk Kecamatan Ciruas belum lancar membaca 

pemahaman. Jika kondisi seperti ini dibiarkan maka dapat dipastikan peserta didik 

akan mengalami kesulitan mengikuti pendidikan di SMP. Guru dan pihak sekolah 

perlu mengupayakan kegiatan yang mendorong meningkatkan kemampuan 

membaca pada peserta didik. 

Upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca, salah satunya dengan 

menumbuhkan minat membaca pada peserta didik. Berdasarkan laporan 

Perpustakaan Nasional (2012, hlm. 1) minat baca pada masyarakat Indonesia 

masih rendah. Sudijarto (2004, hlm. 53) memerinci faktor penyebab rendahnya 

minat baca adalah : 

1. faktor budaya, 

2. situasi pendidikan di sekolah dan perkuliahan, 

3. senang berkumpul untuk mengobrol, 

4. menariknya media elektronik, dan 

5. langkanya bahan bacaan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan 

pembaca. 

Berkenaan dengan faktor penyebab rendahnya minat baca, SDN Periuk  

Kecamatan Ciruas mengembangkan program kegiatan membaca di sekolah. 

Pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat 

melaksanakan program pembaharuan, inovasi dan kesempatan bagi pendidik dan 

siswa dalam bidang pendidikan melalui lembaga USAID Prioritas. Kerjasama 

USAID dengan Pemerintah Kabupaten Serang difokuskan di Kecamatan Ciruas 

dan Petir. USAID di Kecamatan Ciruas membina sekolah mitra di Kecamatan 
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Ciruas meliputi praktek pembelajaran yang baik dan Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) selama 5 tahun mulai tahun 2013 sampai 2017. Sekolah-sekolah tersebut 

meliputi SD yang tergabung dalam gugus 2 Kecamatan Ciruas yaitu SDN Ciruas 

2, SDN Ciruas 4, SDN Tegal Jetak, SDN Kadikaran, SDN Periuk, dan SD IT 

Khaerunnas.  Pada tahun kedua (2015) USAID melakukan binaan di sekolah 

mitra. Salah satu program binaan yaitu meningkatkan minat baca peserta didik.  

Berdasarkan faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca 

yaitu rendahnya minat baca peserta didik yang disebabkan oleh faktor langkanya 

bahan bacaan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pembaca. Berkenaan 

dengan hal ini, USAID melakukan pembinaan pada sekolah mitra dalam 

pemberdayaan perpustakaan sekolah. Wujud kerjasama USAID dengan sekolah 

mitra adalah pemberian bantuan 150 judul buku bacaan untuk perpustakaan 

sekolah. Hal ini dimaksudkan agar sekolah mitra memberdayakan pemanfaatan 

perpustakaan untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Pelaksanaan program 

kegiatan membaca di sekolah mitra akan didampingi oleh Fasilitator Daerah 

(Fasda). Setiap Fasda mempunyai jadwal pendampingan sebanyak 20 kali 

pertemuan sampai akhir Mei 2015. 

Berkenaan dengan program kegiatan membaca di sekolah mitra USAID, 

(SDN Periuk) harus memberdayakan perpustakaan sekolah. SDN Periuk sudah 

memiliki gedung perpustakaan, mendapatkan bantuan buku bacaan dari program 

USAID Prioritas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji 

mengenai hubungan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan di SDN Periuk. 

Dengan demikian, penelitian ini membahas tentang  pemanfaatan perpustakaan 
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untuk meningkatkan minat baca pada peserta didik di SDN Periuk Kecamatan 

Ciruas. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. SDN Periuk Kecamatan Ciruas sudah memiliki perpustakaan yang layak. 

2. Perpustakaan yang ada belum dimanfaatkan dengan baik. 

3. Minat baca peserta didik masih rendah. 

4. Upaya menumbuhkan minat baca peserta didik melalui pemanfaatan 

perpustakaan untuk pelaksanaan program membaca Di SDN Periuk 

Kecamatan Ciruas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemanfaatan perpustakaan dalam pelaksanaan program membaca 

di SDN Periuk Kecamatan Ciruas ? 

2. Bagaimana minat baca peserta didik SDN Periuk Kecamatan Ciruas ? 

3. Apakah pemanfaatan perpustakaan  dapat meningkatkan minat baca peserta 

didik di SDN Periuk Kecamatan Ciruas ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
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1. Mendeskripsikan  pemanfaatan perpustakaan untuk pelaksanaan program 

membaca di SDN Periuk Kecamatan Ciruas. 

2. Mendeskripsikan minat baca peserta didik di SDN Periuk Kecamatan Ciruas. 

3. Mendeskripsikan  pemanfaatan perpustakaan  dalam meningkatkan minat 

baca peserta didik di SDN Periuk Kecamatan Ciruas. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang manfaat perpustakaan dalam meningkatkan minat baca 

peserta didik, memperkaya khasanah keilmuan dalam pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian memberi nilai guna kepada : 

a. guru dalam mengetahui minat baca peserta didik, 

b. petugas perpustakaan dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan dengan 

baik, 

c. kepala sekolah memberikan kebijakan dalam penambahan koleksi 

perpustakaan, 

d. para peneliti dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan rujukan 

penelitian serupa, 
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