
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I  Latar Belakang Masalah 

Kunci utama dalam belajar bagi peserta didik adalah kemampuan dan 

kemauan untuk membaca buku pelajarannya. Namun pada kenyataannya minat 

membaca peserta didik untuk membaca buku tergolong rendah. Mereka lebih 

memilih untuk menonton televisi dan bermain video  games dari pada membaca 

buku pelajaran mereka. Rendahnya minat baca diantaranya disebabkan karena 

kurangnya perhatian orang tua. 

Orang tua merupakan bagian dari keluarga dan keluarga adalah tempat 

anak-anak memperoleh pendidikan yang pertama kalinya. Anak akan 

mendapatkan berbagai pengetahuan awal dari orang tua, termasuk dalam kegiatan 

membaca. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam mengembangkan minat 

membaca pada anak sangat penting.  

Menumbuhkan minat membaca pada anak bisa dimulai dari para orang tua 

dengan membacakan buku cerita pada anak dan menemani anak saat belajar. 

Dengan menyediakan waktu dan perhatian yang rutin kepada anak, maka anak 

akan merasa bahwa membaca itu suatu rutinitas yang harus dilakukan sehari-hari.  

Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling tepat untuk menanamkan 

kebiasaan menumbuhkan minat baca sehingga akan terbiasa membaca sampai 

dewasa nanti. Namun, bila kita lihat pada kenyataan saat ini, banyak anak-anak 

mulai dari usia dini lebih suka menonton televisi dan bermain handphone dari 

pada membaca buku. Bahkan kenyataan ini dibenarkan oleh banyak dari orang 

tua dengan berbagai alasan, misalnya orang tua yang sibuk dengan pekerjaanya 

menginginkan anaknya duduk diam di rumah, atau hanya sekedar menginginkan 

anaknya supaya tidak menangis. 

Penelitian yang berjudul “Perceptions of Teachers about the Role of Parents 

in Developing Reading Habits of Children to Improve their Academic 

Performance in Schools” yang dilakukan oleh Bano, Jamila dkk (2018) 

menyatakan bahwa peran orang tua sangat penting dalam mengembangkan minat 



 

 

anak-anak dalam membaca karena kegiatan membaca yang sehat dapat 

membantu mereka mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan analitik 

juga sebagian besar bisa mengembangkan kosa kata mereka. 

Selain orang tua, guru pun ikut andil dalam menumbuhkan minat membaca 

buku pada anak, namun guru juga harus memiliki minat membaca buku yang 

tinggi terlebih dahulu supaya dapat menjalankan tugasnya dalam menumbuhkan 

minat membaca peserta didik-peserta didiknya. Sekolah juga harus menyediakan 

buku bacaan yang menarik sesuai dengan perkembangan usia anak. Jika sarana 

dan prasarana sudah mendukung, maka perlu tindakan membaca buku yang rutin 

supaya anak-anak terbiasa dengan membaca buku. Guru juga harus menjelaskan 

kepada peserta didiknya bahwa semakin banyak buku yang dibaca, maka semakin 

banyak pula ilmu dan pengetahuan yang diperoleh. Namun juga sebaliknya, 

semakin sedikit buku yang dibaca, maka sedikit juga ilmu yang diperoleh. 

Sampai saat ini, membaca buku masih belum menjadi budaya kuat di 

kalangan manusia Indonesia. Budaya membaca buku masih sebatas untuk 

kalangan peserta didik di sekolah dan bangku kuliah. Budaya membaca buku 

mungkin saat ini mulai dikalahkan oleh budaya teknologi yang sangat canggih 

seperti internetan dan WA. Kondisi memprihatinkan itu tidak boleh dibiarkan 

saja bagi semua pihak, khusunya guru. Guru mempunyai peran sentral dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didiknya untuk gemar membaca buku 

sepanjang hidupnya.  

Guru sebagai panutan peserta didik yang tiap hari bertemu hanya 5-6 jam 

sehari diharapkan mampu memberikan keteladanan membaca buku bagi peserta 

didik. Guru mengajak peserta didik untuk membaca dari buku yang ringan ke 

buku yang rumit. Membaca yang baik dengan kecepatan menyerap informasi 

juga perlu diajarkan dan dibiasakan dikalangan peserta didik 

Menumbuhkan minat membaca buku di kalangan pesera didik bukan 

menjadi tanggung jawab orang tua di rumah, melainkan juga menjadi tanggung 

jawab pihak sekolah atau guru.  

Membaca bukanlah suatu pelajaran yang mudah, banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan anak dalam membaca. Secara umum faktor tersebut 



 

 

dapat diindentifikasi seperti guru, peserta didik, dan kondisi lingkungan sekolah, 

materi pelajaran atau isi bacaan, serta cara teknik mempelajari isi bacaan.  

Menurut data UNESCO (2016), minat membaca masyarakat Indonesia 

sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,001%. Artinya, dari seribu orang di 

Indonesia, hanya satu orang saja yang giat membaca. Riset berbeda bertajuk 

"Most Littered Nation In the World" yang dilakukan oleh Central Connecticut 

State Univesity pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat 

ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.Ini artinya, Indonesia persis berada di 

bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61). Padahal, dari segi penilaian 

infrastuktur untuk mendukung membaca peringkat Indonesia berada di atas 

negara-negara Eropa. 

Berdasarkan hasil survei awal di SD Negeri Gugus Sultan Fatah Kecamatan 

Bonang Kabupaten Demak bahwa peserta didik mengunjungi perpustakaan yang 

ada di sekolah mereka hanya karena adanya tugas yang diberikan oleh gurunya, 

dan pada saat pembelajaran jika gurunya tidak meminta mereka untuk membaca 

teks, maka peserta didik tidak akan membaca teks tersebut. Peserta didik  

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tanpa memperdulikan 

jawabannya benar atau salah, padahal jawabannya terdapat pada teks yang ada di 

buku. Orang tua/wali murid di lingkungan SD Negeri Gugus Sultan Fatah juga 

rata-rata berasal dari kalangan keluarga ekonomi menengah ke bawah. Biasanya 

anak-anak yang berada pada keluarga yang demikian tersebut cenderung kurang 

suka membaca buku. 

Kurangnya perhatian dari orang tua dan guru, serta kurangnya ketersediaan 

buku yang menarik minat pesera didik dalam membaca memerlukan perhatian 

serius dengan melakukan pencarian solusi yang tepat untuk memperbaikinya. 

Hasil penelitian Pahenra, Arifin (2018) terdapat pengaruh positif motivasi orang 

tua terhadap minat membaca peserta didik. 

 Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Orang Tua, Guru, dan Lingkungan Fisik Sekolah 

Terhadap Minat Membaca Peserta Didik Kelas 5 di SD Negeri Gugus Sultan 

Fatah Kecamatan Bonang”.  



 

 

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah orang tua berpengaruh terhadap minat membaca peserta didik kelas 

5 di SD Negeri Gugus Sultan Fatah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak? 

2. Apakah guru berpengaruh terhadap minat membaca peserta didik kelas 5 di 

SD Negeri Gugus Sultan Fatah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak? 

3. Apakah  lingkungan fisik sekolah berpengaruh terhadap minat membaca 

peserta didik kelas 5 di SD Negeri Gugus Sultan Fatah Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara bersama antara orang tua, guru, dan 

lingkungan fisik sekolah terhadap minat membaca peserta didik kelas 5 di 

SD Negeri Gugus Sultan Fatah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis pengaruh orang tua terhadap minat membaca peserta didik 

kelas 5 di SD Negeri Gugus Sultan Fatah Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak. 

2. Menganalisis pengaruh guru terhadap minat membaca peserta didik kelas 5 

di SD Negeri Gugus Sultan Fatah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

3. Menganalisis pengaruh lingkungan fisik sekolah terhadap minat membaca 

peserta didik kelas 5 di SD Negeri Gugus Sultan Fatah Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak. 

4. Menganalisis pengaruh bersama antara orang tua, guru, dan lingkungan 

fisik sekolah terhadap minat membaca peserta didik kelas 5 di SD Negeri 

Gugus Sultan FatahKecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

 

 

 

 



 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan tentang Pengaruh Orang tua, Guru, dan Lingkungan Fisik Sekolah 

terhadap minat membaca peserta didik, khususnya di SD Negeri Gugus Sultan 

Fatah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan penting khususnya 

bagi orang tua dalam menumbuhkan minat membaca anak-anaknya, khususnya 

para orang tua yang anak-anaknya sekolah di SD Negeri Gugus Sultan Fatah 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

1.4.2.2 Manfaat bagi Guru 

Bagi semua guru khususnya guru di tingkat Sekolah Dasar, hasil penelitian 

ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk menumbuhkan minat membaca 

peserta didiknya. 

1.4.2.3 Manfaat bagi Sekolah 

Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu untuk sekolah-

sekolah supaya dapat menyediakan fasilitas yang menarik perhatian peserta 

didiknya agar merasa nyaman dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan 

minat membaca peserta didiknya. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh orang tua 

terhadap minat membaca peserta didik, pengaruh guru terhadap minat membaca 

peserta didik, dan pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat membaca peserta 

didik kelas 5 di SD Negeri Gugus Sultan Fatah tahun pelajaran 2019/2020. 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

1.6.1 Orang Tua 

Lestari (2012) menyatakan bahwa peran orang tua adalah cara-cara yang 

digunakan oleh orang tua mengenai tugas-tugas yang mesti dijalankan dalam 



 

 

mengasuh anak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cara 

orang tua yang digunakan terkait dengan perannya terhadap anak harus benar-

benar dijalankan sesuai dengan tugas-tugas yang semestinya dilakukan oleh 

orang tua, karena cara yang dilakukan orang tua akan menjadi pegangan bagi 

anak tersebut. 

Lingkungan keluarga khususnya orang tua mempunyai peran yang sangat 

penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca buku pada anak-anaknya. 

Penanaman konsep ini bisa dimulai dari para orang tua dengan memberikan 

contoh kepada anak-anaknya membaca buku/koran diwaktu tertentu secara rutin, 

misalnya di sore hari sambil menunggui sang anak yang juga diberi buku yang 

sesuai dengan tingkat perkembangan usia anaknya. Dengan menyediakan waktu 

dan perhatian yang rutin kepada anak, maka anak akan merasa bahwa membaca 

itu suatu rutinitas yang harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Indikator 

lingkungan keluarga menurut Slameto (2010) yaitu:  

1. cara orang tua mendidik 

2. relasi antar anggota keluarga 

3. suasana rumah 

4. keadaan ekonomi keluarga 

1.6.2 Guru 

Guru adalah orang yang mulia, karena guru memiliki kemampuan 

membantu peserta didik memperoleh pengetahuan. Mulyasa (2010) guru adalah 

pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau 

bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar 

mencapai kedewasaannya, mampu bediri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya 

sebagai makhluk Allah. 

Yusuf (2012) menyatakan bahwa ada beberapa peran guru dalam 

perkembangan pendidikan, yaitu: 

1. Guru sebagai Pendidik 

2. Guru sebagai Pengajar dan Pembimbing 

3. Guru sebagai Pelatih dan Penasehat 

4. Guru sebagai Inovator 



 

 

5. Guru sebagai Pribadi, Model, dan Teladan. 

1.6.3 Lingkungan Sekolah 

Lingkungan merupakan kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara 

tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan dan proses 

kehidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara yang di kutip oleh Abdul Kadir yang 

dimaksud dengan lingkungan pendidikan secara garis besar dibagi menjadi tiga 

yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Antara pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat terdapat 

saling keterkaitan karena pendidikan adalah bagian dari kehidupan yang di tuntut 

mampu mengikuti perkembangan di dalamnya. 

Nana Saodih Sukmadinata (2012) menyatakan bahwa lingkungan sekolah 

meliputi : 

a. Lingkungan fisik sekolah, meliputi suasana, saranadan prasarana belajar, 

sumber-sumber belajar.. 

b. Lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, 

guru-gurunya dan staf sekolah yang lain. 

c. Lingkungan Akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. 

Berdasarkan pengertian lingkungan dan macam-macam lingkungan sekolah 

tersebut diatas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada peranan lingkungan 

sekolah dalam bentuk fisik yang meliputi: 1) suasana lingkungan sekolah yang 

jauh dari keramaian, 2) tersedianya sarana dan prasarana belajar, dan 3) 

tersedianya buku-buku bacaan yang sesuia dengan minat peserta didikyang  

sangat besar perannya menumbuhkan minat membaca siswa. 

1.6.4 Minat Membaca. 

Minat membaca tumbuh dari pribadi masing-masing seseorang, sehingga 

untuk meningkatkan minat membaca perlu kesadaran setiap individu. Minat 

membaca buku yang dibangkitkan pada usia dini dapat dijadikan landasan bagi 

berkembangnya budaya membaca di masa depan. Kualitas membaca anak sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam belajar dan dalam kehidupannya 

(Firdaus, 2016).  



 

 

Indikator minat membaca menurut Safari dalam Maharani (2017:321) 

dibagi menjadi empat aspek, yaitu (1) kesukaan yang indikatornya gairah dan 

imajinatif, (2) ketertarikan yang indikatornya responsif dan kesegeraan, (3) 

perhatian yang indikatornya konsentrasi dan ketelitian, (4) keterlibatan yang 

indikatornya kemauan dan keuletan. 

 


