
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap

manusia. Karena dengan pendidikan, manusia akan menjadi insan yang mulia dan

memiliki derajat yang tinggi dari makhluk yang lain.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan umat

manusia. Baik sebagai makhluk individual maupun sebagai kelompok sosial di

masyarakat. Sejarah telah membuktikan betapa ilmu pengetahuan telah memberikan

pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban suatu bangsa, dari peradaban jahil

kepada peradaban yang mulia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus menjadi misi

utama sebuah bangsa agar bangsa itu dapat maju dan berkembang.

Fakta menunjukkan, bahwa kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari ilmu

pengetahuan dan tekhnologi yang dimiliki bangsa itu. Semakin tinggi pengetahuan

suatu bangsa semakin pesat kemajuan yang dicapainya. Oleh karena itu pemerintah

Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas potensi bangsa termasuk generasi

mudanya melalui pendidikan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Pasal 3

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:



Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1

Sekolah sebagai pelaksana pendidikan formal, mempunyai peran yang sangat

strategi dalam usaha peningkatan sistem pendidikan, karena itu sekolah formal

mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yang di harapkan dapat melahirkan

kader-kader yang cerdas dan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju

dan bermartabat. Tentunya hal tersebut dapat dicapai dengan adanya

pengorganisasian yang mantap dalam setiap lembaga pendidikan, baik

pengorganisasian dari tenaga pengajarnya, maupun pengorganisasian yang lain,

misalnya perpustakaan.

Harta yang paling berharga bagi setiap insan adalah ilmu, dengan ilmu

manusia akan mampu mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada dalam dirinya. Oleh

sebab itu, berdasarkan penyataan di atas akan pentingnya ilmu pengetahuan maka

sudah merupakan keharusan bagi siapa saja untuk menuntut ilmu. Salah satu cara

yang dapat dilakukan bagi seorang siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau

agar menjadi cerdas, yaitu dengan membiasakan diri untuk banyak membaca. Karena

keterbatasan siswa dalam memiliki buku sebagai sumber bacaan, maka perpustakaan

1 Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam Depertemen Agama RI Depdiknas, Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Departemen Agama, Jakarta, 2006, h. 8-9.



sangat berperan dalam usaha membantu siswa mengembangkan potensi, dan

wawasannya melalui kegiatan membaca di perpustakan.

Mengingat pentingnya membaca yang erat hubungannya dengan

pengembangan wawasan siswa maka dalam lembaga pendidikan tidak dapat

dipisahkan dengan adanya perpustakaan sebagai salah satu penunjang untuk

mencapai hal tersebut. Dalam hal ini termasuk pula di SMP Hidayatullah Ulukalo

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

Perpustakaan adalah salah satu alat vital dalam setiap program pendidikan,

pengajaran dan penelitian bagi setiap lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan

sebab nilai suatu lembaga diukur dari kualitas antara lain pelengkapan dan

kesempurnaan jasa yang dapat diberikan oleh perpustakaan, hal itu dapat dipahami

karena funsinya yang universal di setiap lembaga pendidikan adalah sebagai sarana

informasi dan memperlancar serta mensukseskan program pendidikan. Perpustakaan

merupakan sumber belajar yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa

sehingga termotivasi kearah yang positif, berfikir, menganalisis dan berkembang

lebih lanjut.

Membaca merupakan kewajiban pertama yang dibebankan Allah kepada

setiap hamba-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surah Al-Alaq ayat 1-

5 yang berbunyi:













Terjemahnya:
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.2

Ayat di atas mengajarkan manusia agar selalu membiasakan diri untuk

membaca, karena dengan membaca kita dapat mengetahui apa yang sebelumnya kita

tidak ketahui. Membaca merupakan salah satu cara untuk  mendapatkan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu aktivitas

membaca sangat penting untuk dibiasakan.

Ketersediaan buku-buku yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, dapat mendorong siswa untuk aktif mencari dan mempelajari hal-hal

yang diperlukan. Kebiasaan siswa SMP Hidayatullah Ulukalo dalam memanfaatkan

perpustakaan sebagai tempat membaca, maka akan mendorong siswa untuk

menegembangkan potensi dirinya. Namun perlu disadari bahwa setiap siswa memiliki

obyek, motivasi dan teknik membaca yang berbeda-beda sehingga mereka

mengembangkan dirinya secara mandiri sesuai dari hasil bacaanya masing-masing.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh

tentang obyek, motivasi dan teknik membaca siswa SMP Hidayatullah Ulukalo

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, dengan menganggkat judul tentang:

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV Penerbit Diponegoro, Bandung,
2009, h. 597



“Kebiasaan Membaca di Perpustakaan Siswa SMP Hidayatulla Ulukalo Kecamatan

Wolo Kabupaten Kolaka”.

B. Fokus dan Rumusan Masalah

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Obyek  bacaan yang biasa dibaca siswa SMP Hidayatullah Ulukalo.

b. Motivasi membaca di perpustakaan siswa SMP Hidayatullah Ulukalo

c. Teknik membaca siswa SMP Hidayatullah  Ulukalo.

2. Rumusan Masalah

Dari fokus masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai

berikut:

a. Apa obyek bacaan yang biasa dibaca siswa SMP Hidayatullah Ulukalo

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka?

b. Apa motivasi membaca di perpustakaan siswa SMP hidayatullah Ulukalo

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka?

c. Bagaimana teknik membaca Siswa SMP Hidayatullah Ulukalo Kecamatan

Wolo Kabupaten Kolaka?

C. Definisi Operasional



Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari kalangan pembaca

dalam memahami maksud dari tujuan penulis, maka perlu memberikan batasan

defenisi operasional sebagai berikut :

1. Kebiasaan membaca, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan

siswa untuk senantiasa meluangkan waktunya untuk membaca obyek atau buku

apa saja, dengan teknik dan motivasi tertentu, serta melakukan analisa dari hasil

bacaannya yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan ilmu

pengetahuannya.

2. Perpustakaan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perpustakaan sekolah

yaitu mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan tersendiri, yang

berisi buku-buku koleksi seperti; buku Agama, cerita, bahasa, dan buku-buku yang

lain, yang disusun dan diatur dengan rapi, sehingga mudah dicari dan

dipergunakan oleh siswa.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui obyek bacaan yang biasa dibaca siswa SMP Hidayatullah

Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam membaca di perpustakaan.

b. Untuk mengetahui motivasi membaca di perpustakaan siswa SMP hidayatullah

Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.



c. Untuk mengetahui teknik membaca siswa SMP hidayatullah Ulukalo

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak lembaga,

pengelola pendidikan, masyarakat, dan khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan

mengangkat tema penelitian ini. Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dalam

penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan  yang berhubungan dengan

kebiasaan membaca yang khususnya dapat dimanfaatkan sebagai kajian bersama

mengenai Kebiasaan Membaca di Perpustakaan sehingga dapat dijadikan sumber

informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Dan sekaligus memberikan

kontribusi positif betapa pentingnya bagi siswa agar terbiasa membaca di

perpustakaan.

b. Secara Praktis

1. Dapat dipergunakan sebagai pemahaman dan gambaran realitas terkait dengan

judul penelitian ini.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pendidik agar senantiasa

memberi motivasi bagi siswa-siswinya untuk membiasakan diri membaca,

memahami obyek dan teknik membaca yang baik.

3. Sebagai penambah referensi perpustakaan STAIN Sultan Qaimuddin Kendari.


