
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Kebiasaan Membaca

1. Diskripsi Membaca

Membaca berasal dari kata dasar baca, yang artinya memahami arti tulisan.

Membaca adalah salah satu proses yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan

pengetahuan. Tanpa bisa membaca, manusia dapat dikatakan tidak bisa hidup dai

zaman sekarang ini karena hidup manusia sangat bergantung pada ilmu pengetahuan

yang dimilikinya. Dan, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu, salah satunya

dengan cara membaca.3

Membaca adalah hal yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat pada

umumnya, apalagi dalam dunia pendidikan pada khususnya. Hal itu disebabkan

karena membaca merupakan salah satu bagian integral yang tak dapat dipisahkan

dalam kegiatan belajar mengajar. Hanya terkadang masih ada kita temukan

dikalangan masyarakat atau siswa yang belum memahami secara tepat apa

sebenarnya yang dimaksud dengan membaca dan apa manfaat serta bagaimanan kita

dapat merasakan manfaat dari kegiatan membaca yang dilakukan.

Membaca sebenarnya adalah kunci untuk belajar, karena membaca

merupakan sumber belajar yang paling lengkap. “Membaca akan membuat seseorang

3 Femi Olivia, Teknik Membaca Efektif, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, h. 3



menjasdi lengkap”, kata Francis Bacon, seorang filsuf inggris. Thomas Carlyle,

seorang sejarawan dari Skotlandia, berkata, “Segala sesuatu yang telah dilakukan,

dipikirkan, dicapai, atau dihayati oleh umat manusia tersimpan dalam halaman-

halaman buku seperti dalam pelestarian yang magis”.4

Membaca adalah sumber belajar yang paling mudah didapat, sumber belajar

yang paing murah, sumber belajar yang paling cepat dan modern, yang tidak pernah

ketinggalan zaman. Dengan membaca kita dapat mempelajari banyak hal sekaligus,

dari buku yang kita baca kita dapat memetik berbagai manfaat. Misalnya daya pikir

kita ditantang dan didorong untuk selalu berfikir secara lurus dan terang. Alfred North

Whitehead, seorang filsuf dan ahli matematik dari inggris, mengatakan, “Makin

banyak kalian tahu, makin mudah menambah pengetahuan kalian”.5 Oleh karena itu,

seseorang yang rajin membaca akan membuat dirinya banyak tahu tentang berbagai

hal di dunia ini.

Membaca adalah salah satu aktivitas belajar, ia bukan sekedar melihat

dengan mata serangkaian kalimat yang tercantum pada suatu bahan bacaan, membaca

asal membaca memang hal yang tidak sukar selama seorang siswa sudah mengenal

huruf, tetapi membaca buku pelajaran sehingga bacaan itu memberikan manfaat

sebesar-besarnya adalah sebuah kemampuan yang harus dikembangkan secara

sungguh-sungguh. Beberapa tokoh yang memberikan pengertian dari membaca, di

4Penerbit Kanisius ( Anggota IKAPI), Seni Membaca Untuk Studi, Kanisius, Yogyakarta,
1992, h. 137

5 Ibid, h. 138



antaranya The Liang berpendapat bahwa membaca merupakan serangkaian kegiatan

pikiran seseorang yang dilakukan secara penuh perhatian untuk memahami makna

sesuatu keterangan yang ada kepada indra penglihatan dalam bentuk lambang huruf

dan tanda lainnya.6

Sejalan dengan pendapat yang ada di atas, terdapat pendapat lain yang

mengatakan bahwa membaca adalah menangkap pikiran dan perasaan orang lain

dengan perantara tulisan.7

Pendapat pertama, dapat dipahami bahwa dalam kegiatan membaca, kita

benar-benar harus memfungsikan pikiran jernih kita dan perhatian haruslah benar-

benar dipusatkan kepada bacaan kita, karena dengan proses tersebut akan

memberikan efek atau kesan yang baik terhadap wawasan kita, sedangkan pendapat

yang kedua mengatakan bahwa membaca adalah suatu usaha untuk mengambil dan

memahami pesan yang disampaikan oleh pembawa pesan, dalam hal ini adalah hasil

pemikirannya yang tertuang dalam sebuah karya berupa buku, yang berupa bahan

bacaan, hubungan antara pendapat yang pertama dengan pendapat kedua yaitu untuk

menangkap makna yang ada dalam bahan bacaan tentunya para pembaca harus

memfungsikan daya pikir dan perhatiannya terhadap suatu bacaan.

6 The Liang, Cara Belajar Yang Efisien, Liberti Bekerja Sama Dengan Pusat Belajar Ilmu
Berguna: Yogyakarta, 1994, h. 61.

7 Ngalim Purwanto dan Jeniah Alim, Metodologi Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah
Dasar, PT. Rosda Jaya Putra: Jakarta, 1997, h. 27.



Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Ary Ginanjar Agustian dalam

bukunya “Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual”

mengatakan bahwa membaca adalah awal mulanya suatu ilmu pengetahuan,

tekhnologi, seni dan keberhasilan manusia.8

Meskipun terdapat perbedaan secara teks dari tiga pendapat sebelumya, akan

tetapi pada hakekatnya sama yaitu dengan membaca memungkinkan adanya

perubahan dari tidah tahu menjadi tahu atau dari tidak berpengetahuan menjadi

berpengetahuan.

2. Motivasi Membaca

Sebelum sampai pada motivasi, maka penulis terlebih dahulu akan

menjelaskan kata “motiv” terlebih dahulu, karena kata “motiv” muncul terlebih

dahulu sebelum kata “motivasi’. Kedua hal tersebut merupakan daya upaya yang

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. “Motiv” dalam kamus bahasa

indonesia artinya  sebab-sebab yg mendorong seseorang untuk berbuat.9 “Motiv”

dapat diartikan pula sebagai suatu kondisi internal (kesiapan, dan kesiagaan). Berawal

dari kata “motiv” itu, maka lahirlah kata  motivasi yang berarti dorongan yang timbul

pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan

8 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual –
ESQ (Emotional Spiritual Quotient), Arga: Jakarta, 2001, h. 120.

9 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Pusat
Bahasa, Jakarta, 2008, h. 973



tujuan tertentu,10 sebagai daya penggerak yang telah aktif pada saat-saat tertentu

terutama apabila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan mendesak.

Sementara itu, Sujono Trimo memberikan pengertian motivasi adalah suatu
kekuatan penggerak dalam prilaku individu baik yang akam menentukan arah
maupun daya ahan (perintence) tiap perilaku manusia yang didalamnya terkandung
pula ungsur-ungsur emosional insan yang berasangkutan.11

Berdasarkan uraian diatas dapat di sipulkan bahwa motivasi secara

etimologi adalah dorongan atau daya penggerak yang berada dalam diri

seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Begitu

pula dengan aktivitas membaca haruslah didorong oleh motivasi yang kuat, karena

membaca merupakan hal yang sangat berat untuk dikerjakan jika tidak didasari oleh

keinginan yang kuat dari seseorang.

Banyak hal yang membuat orang terdorong untuk membaca. Sumber

motivasi bisa berasal dari dalam diri atau dari luar diri.12 Kebutuhan, keinginan, rasa

takut dan rasa harap dapat mendorong kita untuk membaca. Misalnya, karena takut

mendapat nilai jelek, seorang sisiwa terdorong untuk rajin membaca pelajaran di

sekolahnya. Contoh lainnya misalnya seorang siswa berharap menempati ranking ke-

1 di kelasnya, maka iapun terdorong untuk rajin membaca. Jadi, motivasi yang kuat

10 Ibid, h. 973

11 Anonim, Pengertian Motivasi Menurut Para Ahli (online) (http://www.sarjanaku.com,
diakses 26 November 2012) 2012.

12Anonim, Motivasi Membaca (online) (http://my.opera.com/sahabatpena/blog/show, 26
November 2012) 2012.



akan melahirkan sebuah keinginan yang kuat pula untuk melakukan tindakan dalam

mencapai sebuah tujuan yang dia dicita-citakan.

3. Keterampilan Membaca

Dewasa ini ilmu dan teknologi berkembang makin pesat dan tak dapat

dibendung lagi kehadirannya. Seiring dengan hal itu, setiap orang dituntut untuk

selalu cepat dan tepat dalam menafsirkan dan menyerap berbagai informasi tersebut

bila tidak ingin ketinggalan. Informasi yang berkaitan dengan peristiwa dunia serta

pertumbuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi tidak cukup hanya diperoleh dari

sumber lisan tetapi juga dari sumber tertulis.

Kegiatan membaca merupakan satu-satunya cara untuk menyerap dan

menafsirkan informasi tertulis. Itulah sebabnya setiap orang dituntut memiliki

keterampilan membaca yang tinggi agar dapat mengikuti laju perkembangan ilmu dan

teknologi. Dengan memiliki keterampilan membaca, seseorang dapat memaparkan

kembali peristiwa masa lalu untuk diambil manfaatnya dalam usaha memperbaiki

kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Hal tersebut berarti bahwa

keterampilan membaca harus dikembangkan dan dikuasai sehingga akan menjadi

modal utama dalam kehidupan. Dengan modal tersebut seseorang dapat membuka

pintu gerbang ilmu pengetahuan.

Dalam kehidupan sekolah, siswa sering kali mengalami kesulitan karena

yang bersangkutan belum ataupun tidak memiliki keterampilan membaca yang



memadai dan tidak jarang pula dalam kehidupan bermasyarakat siswa mengalami

hambatan komunikasi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterampilan membaca

yang rendah. Apabila seseorang keterampilan membacanya rendah berakibat pula

pada rendahnya minat atau keinginan untuk membaca. Hal tersebut dapat

berpengaruh terhadap kemampuan dalam menyerap ilmu karena dengan membaca

kita dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan.

Kterampilan belajar yang pertama dan utama yang perlu dikuasai oleh setiap

siswa ialah membaca buku pelajaran dan berbagai sumber pengetahuan lainnya.

Membaca adalah serangkaian kegiatan pikiran seseorang yang di lakukan dengan

penuh perhatian untuk memahami sesuatu keterangan yang di sajikan kepada indera

penglihatan dalam bentuk lambang huruf dan tanda lainnya,13 jadi membaca bukanlah

kegiatan mata memandang serangkaian kalimat dalam bahan bacaan, melainkan

terutama adalah kegiatan pikiran memahami suatu keterangan melalui indera

penglihatan. Membaca merupakan suatu kegiatan belajar siswa yang paling banyak

memakan waktu dan memerlukan pemikiran sepenuhnya. Dengan keterampilan

membaca buku setiap siswa akan dapat memasuki dunia keilmuan yang penuh

pesona, memahami khazanah kearifan yang banyak hikmat, dan mengembangkan

berbagai kepandaian lainnya yang amat berguna untuk kelak mencapai sukses dalam

kehidupan. Kegiatan membaca yang dilakukan secara terampil akan membukakan

13Bayouu Indra Pratama, Krterampilan Membaca (online) (http://byouww.blogspot.com,

diakses 31 Desember 2012)  2012.



jendela pengetahuan yang luas, gerbang kearifan yang dalam, dan lorong keahlian

yang lebar dimasa depan.

4. Jenis-Jenis Membaca

Ditinjau dari jenisnya membaca dapat digolongkan memjadi dua, yaitu

membaca nyaring dan membaca dalam hati.14

a. Membaca Nyaring

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat

bagi guru, murud, ataupun pembaca untuk menangkap atau memahami informasi,

pikiran dan perasaan seseorang pengarang.15

Pendapat di atas menjelaskan bahwa membaca nyaring bisa dilakukan oleh

setiap pembaca, hanya orang membaca nyaring ini harus pintar mempelajari

keterampilan-keterampilan atas penyusunan kata-kata sesuai dengan anjuran sehingga

pembicaraan antara sipembaca dengan pendengar bisa hidup atau nyambung. Oleh

karena itu, dalam membaca nyaring yang sering digunakan oleh siswa atau pembaca

yang digunakan sebagai alat, sehingga para pembaca nyaring harus memahami proses

komunikasi dua arah, yaitu antara pembaca dengan pendengar.

b. Membaca Dalam Hati

Membaca dalam hati merupakan membaca yang hanya mempergunakan

ingatan visual, dalam hal ini yang mengaktifkan adalah mata (pandangan,

14 Prof. Dr. Tampubolon, Mengembangkan Minat dan Kebiasaan Membaca Pada Anak,
Angkasa, Bandung, 1993, h. 98.

15 Ibid, h. 22



penglihatan) dan ingatan. Adapun tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk

memperoleh informasi.16

Pengertian di atas menjelaskan bahwa membaca dalam hati hanya bisa

digunakan atau dilakukan oleh daya ingatan visual, yang menggerakkan adalah mata

(penglihatan dan pengamatan) serta ingatan.

Membaca dalam hati dapat dibagi menjadi dua yaitu membaca ekstensif dan

membaca intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas, yang objeknya

meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin.17 Membaca

ekstensif tidak meleset dari membaca cepat yang dilakukan secara efisien sehinggah

mudah untuk memahami isi bacaan tersebut. Sedangkan membaca intensif atau

intensive reading adalah studi seksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci yang

dilaksanakan dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek kira-kira dua sampai

empat halaman tiap hari.18

5. Teknik Membaca

Ada beberapa teknik membaca, yaitu menumbuhkan kebutuhan membaca,

memilih buku yang sesuai kebutuhan, membaca sekilas, mendiskusikan isi bacaan,

dan menulis atau membuat peta informasi penting yang di peroleh.19

a. Menumbuhkan Kebutuhan Membaca

16 Ibid, h. 29.

17 Ibid, h. 31

18 Drs. Nurhadi, Membaca Cepat dan Efektif, CV Sinar Baru, Bandung, h. 35

19 Wiji Suwarno, Perpustakaan dan Buku, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011, h. 103



Ibarat orang ingin minum, seseorang akan tergerak motivasinya untuk

mengambil air minum manakala ia merasa haus karenanya ia membutuhkan air.

Seperti orang lapar, ia membutuhkan makanan untuk memenuhi rasa laparnya.

Demikian halnya dengan membaca, seseorang akan mau membaca ketika dalam

dirinya memerlukan wawasan, ilmu, dan berbagai pengalaman untuk menyuplai

kebutuhan intelektualnya. Maka, membaca adalah solusinya. Perlu dipahami bahwa

membaca secara luas tidak terbatas pada penguraian teks tertulis saja, tetapi kegiatan

mengambil dan menganalisis fenomena yang tertangkap oleh panca indra.

Untuk memiliki kebiasaan membaca, hal yang perlu dilakukan adalah

memotivasi diri untuk selalu ingin tahu dan mendahagakan diri untuk mengakses

informasi.

b. Memilih Buku yang Sesuai Kebutuhan

Setiap tahunnya jumlah terbitan buku semakin meningkat yang terdiri dari

berbagai rana keilmuan. Dengan berkembangnya terbitan buku, maka seorang siswa

harus pandai memilih buku bacaan yang sesuai dengan kebutuhan. Memilih buku

bukan sesuatu yang dapat dibilang mudah karena butuh ketelitian. Selain itu, mencari

dan memilih buku perlu mempertimbangkan pula selera dan kebutuhan.

c. Membaca Sekilas

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu berawal dari ketertarikan terhadap

objek yang akan dipahami. Ketertarikan akan muncul ketika ada kesesuaian antara

keinginan/kehendak dengan objek (informasi) yang diterima. Sebuah buku akan



menarik seseorang untuk membacanya jika informasi yang dikandung di dalamnya

sesui dengan apa yang dibutuhkan.

Menghafal seluruh isi buku adalah pekerjaan yang sulit dilakukan, tetapi

bukan berarti orang tidak akan paham ketika tidak membaca isi buku secara

keseluruhan. Keterpaksaan melakukaan kegiatan membaca hanya akan mempercepat

proses kejenuhan berpikir. Jadi, buku cukup dibaca sekilas dengan suasana pikir yang

tenang dan mengambil informasi-informasi pokok yang ada di buku. Informasi pokok

ini bisa lewat halaman judul utama, kata pengantar, daftar isi, maupun sinopsi yang

biasanya ada pada halaman sampul belakang buku. Jika informasi ini belum

diperoleh, bagian pendahuluan menjadi sasaran berikutnya. Bila memang belum

dapat dipahami, membaca isi buku secara sepintas dan mengambil pokok-pokok

bahasan dalam setiap bab maupun su-sub.

d. Mendiskusikan Isi Bacaan

Bahasa tulis sering membingungkan pembacanya karena memang cenderung

taat aturan dan terikat kebakuan bahasa yang digunakan. Ini menyebabkan daya

komunikatif yang terkandung dalam bahasa tulis menjadi berkurang. Bahasa tulis

cenderung menghindari duplikasi dan pemborosan kata, terutama pada teks-teks

ilmiah sehingga sering dirasakan kurang jelas dan sulit dipahami. Hal ini berbeda

dengan bahasa lisan yang mengandalkan keterampilan berkomunikasi dan tidak

terikat pada kebakuan tata bahasa. Dengan demikian, penjelasan dapat dilakukan

secara berulang-ulang sampai orang yang diajak berkomunikasi menjadi jelas.



Berdasrkan uraian di atas, maka untuk memahami teks yang sulit dicerna,

diskusi menjadi salah satu solusinya. Dengan diskusi, orang akan mengalirkan ide

secara langsung dan saling berargumentasi untuk memahami sesuatu hal.

e. Menulis Atau Membuat Peta Informasi Penting yang Diperoleh

Setiap membaca, sedikit banyak akan memperoleh informasi yang terserap

dalam pikiran seseorang. Informasi yang diterima bisa juga digunakan bila sesuai

dengan kebutuhan atau ditinggalkan bila tidak sesuai dengan kehendak.

Kegiatan yang harus dilakukan pertama kali setelah membaca adalah

menyalin informasi yang dianggap penting atau bahkan membuat peta informasi. Peta

informasi ini dibuat sebagai kerangka konsep yang akan dikembangkan menjadi

sebuah informasi utuh dalam berbagai diskusi ataupun membuat karya tulis.

Sementara itu, Menurut Tampubolon dalam Farida Rahim, Ada beberapa

teknik membaca untuk dapat menemukan informasi fokus dengan efisien, di

antaranya:

1. Baca-pilih (selecting) adalah membaca dengan memilih bacaaan yang akan
diketahui dan memfokuskan diri pada bacaan yang telah dipilihnya untuk
mengetahui pengatahuan dan ilmu yang terdapat didalam bcaan tersebut.

2. Baca-lompat (skipping) adalah membaca dengan hanya memilih intisari atau
pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan yang tidak hanya terfokus
pada satu bacaan saja  melainkan lebih dari pada itu.

3. Baca-layap (skimming) adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi
umum atau bagian suatu bacaan. Membaca layap dibutuhkan untuk
mengetahui sudut pandang penulis tentang sesuatu, menemukan pola
organisasi paragraf, dan menemukan gagasan umum dengan cepat.

4. Baca-tatap (scanning) atau disebut juga membaca memindai adalah membaca
sangat cepat. Ketika seseorang membaca memindai, dia akan melampaui
banyak kata. membaca memindai penting untuk meningkatkan kemampuan



membaca. Teknik membaca ini berguna untuk mencari beberapa informasi
secepat mungkin.20

Berdasarkan uraian di atas, bahwa yang harus diperhatikan dalam kegiatan

membaca dalam hal ini upaya memahami isi sebuah materi bacaan tidak hanya

difokuskan pada banyaknya materi yang kita baca ,akan tetapi lebih pada kemampuan

kita dalam mengolah materi bacaan dengan menggunakan teknik-teknik bacaan

tertentu sehingga dapat dengan mudah memahami isi bacaan tersebut.

6. Tujuan Membaca

Orang membaca dengan tujuan berbeda dan pada waktu berbeda pula. Bila

kita bertanya kepada para pembaca yang baik, “Kenapa Anda Membaca?” mereka

setidaknya memberikan sembilan alasan berikut:

1. Untuk tertawa.
2. Untuk menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman umum sehari-

hari.
3. Untuk melarikan diri dari kehidupan nyata.
4. Untuk menikmati kehidupan emosional dengan orang lain.
5. Untuk memuaskan kepenasaran, khususnya kenapa orang berbuat

sesuatu dengan cara mereka.
6. Untuk menikmati situasi dramatika seolah-olah mengalami sendiri.
7. Untuk memperoleh informasi tentang dunia yang kita tempati.
8. Untuk merasakan kehadiran orang dan menikmati tempat-tempat yang

belum pernah kita lihat.
9. Untuk mengetahui seberapa cerdas kita menebak, memecahkan sebuah

teka-teki dari pengarang.21

20 Anonim, Teknik Membaca (Online) (http://Pencilbooks.Wordpress.Com, diakses 24
Oktober 2012) 2008.

21 Pramila Ahuja, G.C. Ahuja, Membaca Secara Efektif dan Efisien, PT Kiblat Buku Utama,
Bandung, 2010, h. 15



Setiap orang memiliki alasan tertentu untuk membaca, selain untuk

menambah wawasan keilmuan ternyata membaca juga dapat dijadikan sebagai

pengobat kepenatan dan sekaligus hiburan yang murah meriah bagi setiap

pembacanya. Dengan demikian membaca buku-buku cerita seseorang dapat

menghilangkan rasa setres yang dirasakannya karena orang tersebut akan larut dalam

cerita yang dibacanya dan bahkan seolah-olah menjadi bagian dari cerita tersebut.

Sementara itu Hathaway mengidentifikasi 1620 tujuan membaca, yang

diklasifikasikan kedalam sembilan kategori besar, yaitu:

1. Untuk memperoleh makna.
2. Untuk memperoleh informasi.
3. Untuk memandu dan membimbing aktivitas.
4. Untuk motif-motif sosial (yaitu, untuk mempengaruhi atau menghibur

orang lain).
5. Untuk menemukan nilai-nilai.
6. Untuk mengorganisasi.
7. Untuk memecahkan masalah.
8. Untuk mengingat.
9. Untuk menikmati.22

Beberapa tujuan membaca di atas, merupakan alasan yang kuat seseorang

untuk membaca. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan informasi yang kita

dapatkan itu berasal dari aktifitas membaca yang kita lakukan,karena semakin sering

kita membaca maka semakin banyak informasi yang akan kita dapatkan. Bagi

sebagian orang membaca mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, terlebih

lagi jika masalah itu menyangkut ilmu pengetahuan maka kuncinya adalah membaca.

22 Ibid, h. 15



Jadi, intinya bahwa semakin banyak kita membaca maka semakin banyak pula

masalah yang akan kita selesaikan.

Bila tujuan-tujuan khusus membaca diperingkat berdasarkan kegunaannya,

maka berikut ini sebagian di antara yang mempunyai peringkat tertinggi.

1. Untuk memuaskan keinginan tahu terhadap pengetahuan.
2. Untuk membandingkan berbagai pandangan tentang suatu subyek

(pokok bahasan).
3. Untuk menemukan gambaran dari sebuah gagasan.
4. Untuk mengetahui keterkaitan antara satu hal dan hal lainnya.
5. Untuk mencatat tingkat kebenaran suatu hal.
6. Untuk memandang dua segi dari suatu masalah.
7. Untuk mencari petunjuk dan saran.
8. Untuk memperoleh sikap terbuka dan kemampuan membentuk suatu

pertimbangan tentatif.
9. Untuk menghibur anak-anak.
10. Untuk mempelajari berbagai opini dari suatu daerah atas suatu isu

politik.23

7. Manfaat Membaca

Seseorang dapat menentukan sendiri berbagai manfaat yang dapat dirasakan

ketika membaca buku. Yang paling umum dari manfaat membaca buku adalah kita

dapat belajar dari pengalaman orang lain. Atau, dengan membaca buku, kita dapat

menambah pengetahuan.

Manfaat khusus dari kegiatan membaca adalah bahwa orang yang rajin

membaca buku dapat terhindar dari kerusakan jaringa otak di masa tua. Ini menurut

riset mutakhir tentang otak. Bahkan, secara tegas, penelitian ini menyatakan bahwa

23 Ibid, h. 16



membaca buku dapat membantu seseorang untuk menumbuhkan saraf-saraf baru di

otak.

Ahli filsafat Jerman, Arthur Schopenhauer menulis, “Membaca setara

dengan pikiran menggunakan pikiran orang lain, bukan pikiran sendiri.” Dengan

membaca, kita mampu menyelami pikiran orang lain dan menambahkan pemikiran

serta pengalaman orang lain ke dalam pemikiran dan pengalaman kita sendiri.24

Dr. Aidh bin Abdullah al-Qarni, dalam bukunya, “La Tahzan”

mengungkapkan tentang banyaknya manfaat membaca, yaitu di antaranya sebagai

berikut:

1. Membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan.

2. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan.

3. Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan

dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja.

4. Dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keluwesan dan

kefasihan dalam bertutur kata.

5. Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara

berpikir.

24Anonim, Manfaat Membaca Buku (online) (http://ramlannarie.wordpress.com, diakses  09
Juni 2012) 2010.



6. Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori

dan pemahaman.

7. Dengan membaca, orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain:

kearifan orang bijaksana dan pemahaman para sarjana.

8. Dengan sering membaca, orang mengembangkan kemampuannya; baik untuk

mendapat dan memproses ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari

berbagai disiplin ilmu dan aplikasinya dalam hidup.

9. Membaca membantu seseorang untuk menyegarkan pemikirannya dari

keruwetan dan menyelamatkan waktunya agar tidak sia-sia.

10. Dengan sering membaca, orang bisa menguasai banyak kata dan mempelajari

berbagai tipe dan model kalimat; lebih lanjut lagi ia bisa meningkatkan

kemampuannya untuk menyerap konsep dan untuk memahami apa yang

tertulis “diantara baris demi baris” (memahami apa yang tersirat).25

Manfaat membaca tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang

berbagai hal atau hanya sekedar menjauhkan diri dari kebodohan, tetapi lebih dari itu.

Banyak membaca akan menyebabkan seseorang menjadi bijaksana, memiliki

keperibadian yang mulia, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat di mana dia

berada. Dan yang paling utama adalah mampu menjaga dirinya dari segala bentuk

kemungkaran yang setiap saat ada disekelilingnya.

25 DR. ‘Aidh al-Qarni, La Tahzan, Qisthi Press, Jakarta, 2004, h. 128-129



B. Hakekat Perpustakaan

1. Deskripsi Perpustakaan

Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti: kitab, buku-buku,

kitab  primbon. Kemudian kata pustaka mendapat awalan per dan akhiran an,

sehingga menjadi perpustakaan. Perpustakaan mengandung arti: kumpulan buku-

buku bacaan, bibliotek, dan buku-buku kesusastraan. Selanjutnya ada pula istilah

pustaka loka yang berarti tempat atau ruangan perpustakaan.26

Pengertian yang lebih umum dan luas tentang perpustakaan yaitu mencakup

suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau gedung tersendiri, yang berisi

buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur demikian rupa, sehingga mudah untuk

dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca.

Perpustakaan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, meja, kursi baca,

system pengelolaan tertentu, dan ditempatkan karyawan atau petugas yang

melaksanakan kegiatan perpustakaan agar semuanya dapat berjalan sebagaimana

mestinya.27

Perpustakaan, seperti yang kita kenal sekarang, adalah lebih tua dari pada

buku, kertas, dan mesin cetak. Sebab perpustakaan telah ada jauh sebelum benda-

benda tersebut ditemukan orang. Namun tak mudah untuk menentukan kapan mulai

ada perpustakaan. Menurut suatu analisis dan kajian tentang perkembangan

26 Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat (Edisi Revisi), CV. Sagung Seto, Jakarta,
2006, h. 11

27 Ibid, h. 12



perpustakaan diperkirakan telah diawali sejak berkembangnya budaya dan

pengenalan bentuk huruf-huruf sebagai formulasi suara atau bahasa komunikasi.

Huruf-huruf tersebut kemudian dirangkai menjadi kata-kata yang mengandung arti

tertentu. Sementara kata-kata tersebut dirangkai menjadi kalimat, sedangkan kalimat

yang sempurna disusun menjadi alinea atau tulisan, baik sebagai artikel, kumpulan

tulisan naskah, deskripsi maupun buku sebagai formulasi yang lengkap. Berbagai

tulisan tersebut dihimpun oleh orang-orang tertentu yang menaruh perhatian dalam

bidang tersebut. Pada awal-mulanya koleksi perpustakaan terdiri atas tulisan-tulisan

pada papyrus, perkamen, daun lontar, tablet tanah liat (clay tablets), gulungan-

gulungan tulisan (scrolls) dan benda-benda lain. Berbagai tulisan tersebut

dikumpulkan, disimpan, dipelihara, dan dipergunakan sebagai sumber ilmu

pengetahuan oleh masyarakat tertentu.28 Ketika itu kalangan masyarakat yang

menggunakan perpustakaan masih terbatas pada mereka yang memerlukan rujukan

bahan pustaka di perpustakaan. Kemudian secara bertahap berkembang sesuai dengan

perkembangan kebudayaan umat manusia dan perubahan zaman. Hal tersebut terus

berproses dan mengalami berbagai perkembangan dan perubahan sampai dengan

sekarang, seperti yang dapat kita saksikan dan pergunakan.

Perpustakaan merupakan bagian dari budaya suatu bangsa. Khususnya yang

berkenaan dengan budaya literasi (keberaksaraan), budaya baca, budaya tulis,

dokumentasi dan informasi. Pada sisi lain, perpustakaan merupakan salah satu simbol

28 Ibid, h. 14



peradaban umat manusia. Dengan demikian bisa diartikan bahwa masyarakat yang

telah memiliki perpustakaan yang sudah berkembang baik dan maju, maka

masyarakat itulah yang telah diindikasikan berperadaban tinggi.

Pada dasarnya orang memperhatikan dan menyimak bagaimana

perkembangan perpustakaan dalam sejarah umat manusia telah mempunyai daya

pesona tersendiri. Perkembangan perpustakaan dirasakan lambat, tetapi pasti.

Perpustakaan sungguh telah menjadi tenpat berbagai penemuan dan pengetahuan,

serta dapat dinikmati oleh manusia yang sangat banyak. Setelah melihat

perkembangan perpustakaan, secara singkat dapat dikatakan bahwa perpustakaan

menjadi rantai sejarah bagi masa lalu, pijakan bagi kehidupan umat manusia di masa

sekarang, dan merupakan pembimbing untuk melangkah kemasa depan agar lebih

berprestasi.29

Banyak para ahli memberikan tanggapannya tentang perpustakaan,

diantaranya diuraikan sebagai berikut:

Menurut Ibrahim Bafadal, menjelaskan:

Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu
yang mengolah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku, maupun
bukan berupa buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu
sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap
pemakainya.30

29 Ibid, h. 15

30 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h.3



Senada dengan apa yang dijelaskan di atas, Nurhayati. S menjelaskan bahwa

“Perpustakaan adalah tempat pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka yang

diatur dan disusun dengan formulasi tertentu sehingga sewaktu-waktu diperlukan

dapat ditemukan dengan mudah dan cepat”.31

Menurut Sulistiyo Basuki, perpustakaan adalah: sebuah ruangan, bagian

sebuah gedung ataupun gedung sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan

terbitan lainnya seperti majalah, laporan, pamphlet, naskah lembaran musik, berbagai

karya audio visual seperti film, slide, kaset, piringan hitam, bentuk mikro seperti

mikro film dan sebagainya yang disimpulkan menurut tata susunan tertentu untuk

digunakan oleh pembaca bukan untuk dijual.32

Relevan dengan penjelasan di atas, Ibnu Ahmad Shaleh menjelaskan bahwa

“Perpustakaan adalah tempat pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka yang

diatur dan disusun dengan system tertentu sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat

ditemukan dengan mudah dan cepat”.33

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pengertian perpustakaan

lebih diorentasikan pada aspek tempat sebagai media dan sumber belajar.

Beberapa pengertian perpustakaan di atas dapat memberikan gambaran atau

kesimpulan sebagai berikut:

31 Noerhayati S, Pengelolaan Perpustakaan jilid 1, Ofsety Alumni, Bandung, 1987, h.1.

32 Sulistiyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan,  (Jakarta, t.p, 1991), h.3.

33 Noerhayati S, Op. Cit. h. 2



1. Perpustakaan adalah suatu wadah, tempat ruangan atau gedung untuk

menyimpan dan memakai koleksi buku, novel, dan ragam bacaan

lainnya.

2. Perpustakaan adalah kumpulan buku-buku dan bahan pustaka lainnya

yang disusun, diorganisasikan dan diadministrasikan untuk bacaan para

pengunjung.

3. Perpustakaan adalah sebuah kerja yang memiliki sumber daya manusia,

ruangan khusus dan koleksi bahan pustaka dan berbagai disiplin ilmu

yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan.

2. Peran  dan Fungsi Perpustakaan

Peran sebuah perpustakaan adalah bagian dari tugas pokok yang harus

dijalankan  di dalam perpustakaan.34 Oleh karena itu peranan yang harus dijalankan

itu ikut menentukan dan mempengaruhi tercapainya misi dan tujuan perpustakaan.

Setiap perpustakaan yang dibangun akan mempunyai makna apabila dapat

menjalankan peranannya dengan sebaik-baiknya. Peranan tersebut berhubungan

dengan keberadaan, tugas dan fungsi perpustakaan.

Tugas perpustakaan secara garis besar ada tiga yaitu, tugas menghimpun

informasi, tugas mengelola, dan tugas memberdayakan dan memberikan layanan.35

1. Tugas menghimpun informasi meliputi kegiatan mencari, menyeleksi,

dan mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang

34 Sutarno NS, Op. Cit, h. 68

35 Wiji Suwarno, Op. Cit, h. 21



memadai/lengkap baik dalam arti jumlah, jenis, maupun mutu yang

disesuaikan dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan

keinginan pemakai.

2. Tugas mengelola, meliputi proses pengolahan, penyusunan,

penyimpanan, dan pengemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusuri

kembali dan diakses oleh pemakai, serta merawat bahan pustaka.

Pekerjaan pengolahan mencakup pemeliharaan atau perawatan agar

seluruh koleksi perpustakaan tetap dalam kondisi bersih, utuh, dan baik.

Sedangkan kegiatan mengelola dalam pengertian merawat adalah

kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga nilai-nilai sejarah dan

dokumentasi.

3. Tugas memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal.

Perpustakaan sebagai pusat informasi yang menyimpan berbagai ilmu

pengetahuan, memberikan layanan informasi yang ada untuk

diberdayakan kepada masyarakat pengguna sehingga perpustakaan

menjadi agen perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi, teknologi

dan budaya masyarakat. Termasuk dalam tugas ini adalah upaya

promosi dan publikasi serta sosialisasi agar masyarakat pengguna

mengetahui dengan jelas apa yang ada dan dapat dimanfaatkan dari

perpustakaan.



Fungsi sebuah perpustakaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari semua

tugas perpustakaan. Funsi perpustakaan tersebut antara lain, adalah pendidikan dan

pembelajaran, informasi, dan penelitian.36 Fungsi-fungsi itu dilaksanakan dalam

rangka pencapaian tujuan perpustakaan.

Sementara tujuan yang akan dicapai atas peran, tugas, dan fungsi

perpustakaan secara singkat adalah terjadinya transformasi dan transfer ilmu

pengetahuan dari sumbernya di perpustakaan kepada pemakai. Hasilnya adalah

terjadinya perubahan, baik dalam hal kemampuan, sikap, maupun keterampilan.

Pendek kata, manusia-manusia yang tekun belajar dan membaca di perpustakaan pada

suatu ketika diharapkan dapat menjadi manusia-manusia yang menguasai informasi,

pengetahuan, wawasan, berprilaku arif dan bijaksana, serta berpandangan jauh

kedepan sehingga dalam, mengambil keputusan lebih tepat. Sebab, segala sesuatunya

telah dipikirkan dengan mata didasarkan pad pertimbangan analisis ilmiah.

Jika diperhatikan dengan saksama, peran, tugas, dan funsi perpustakaan

cukup menantang. Pertama, bagaimana membina dan mengembangkan serta

memberdayakan dalam segala bentuk dan potensinya. Kita tahu bahwa keberadaan,

peran, dan tugas perpustakaan belum banyak dikenal dan tersebar di masyarakat.

Seolah-olah perpustakaan masih merupakan barang langka, yang selama ini

didengungkan tentang pentingnya perpustakaan masih terbatas pada slogannya saja,

36 Lasa HS, Membina Perpustakaan Madrasah dan Sekolah Islam, Adicita Karya Nusa,
Yogyakarta, 2002, h. 3.



sedangkan masyarakat luasbelum tersentuh kebijakan dan programnya. Kedua,

mengembangkan minat dan respon masyarakat atau para siswa untuk berkunjung

memanfaatkan perpustakaan secara maksimal, menumbuhkan kesadaran sendiri dan

bukan atas paksaan. Sebab, mereka mengetahui kegunaan sebuah perpustakaan bagi

dirinya. Seseorang akan tertarik tentang sesuatu apabila tahu bahwa sesuatu itu

berguna, menyenangkan bagi dirinya sehingga akan termotivasi untuk mengetahui

lebih dalam dan serius. Begitu pula dengan perpustakaan, jika masyarakat atau para

siswa sudah merasa membutuhkan perpustakaan, sementara perpustakaan dianggap

berguna dan menyenangkan, di sanalah peran, tugas, dan fungsi perpustakaan

diaplikasikan.

C. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa kajian riset sebelumnya yang mendasar penulis tertarik melakukan

kajian riset ini adalah seperti yang di kemukakan oleh Nurlaila dalam penelitiannya

yang berjudul “Hubungan Minat Baca di Perpustakaan Dengan Prestasi Belajar Siswa

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Sampara Kecamatan Besulutu Kabupaten

Konawe” pada tahun 2010, mengatakan bahwa pengaruh minat baca siswa pada

perpustakaan terhadap prestasi belajar  siswa sebesar 49,2% dan sisanya  50.8% di

pengaruhi oleh faktor lain.

Fahda umar “Hubungan Kebiasaan Membaca Dengan Prestasi Belajar

Mahasiswa STAIN Kendari (2010)”, Mengatakan bahwa besarnya sumbangan



kebiasaan membaca di perpustakaan terhadap prestasi belajar siswa adalah 20%,

adapun 80% sebagai lebihnya dipengaruhi oleh factor lain.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Eka Jemiantry yang berjudul

“Hubungan Kebiasaan Membaca Dengan Hasil Belajar PAI Siswa Madrasah

Tsanawiyah Negeri 1 Kendari”, (2010), mengatakan bahwa terdapat hubungan

kebiasaan membaca terhadap hasil belajar sebesar 51% dan sisanya 49% ditentukan

oleh faktor lain.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

intensitas siswa dalam membaca sangat tinggi, hal itu dapat dilihat dari persentase

pengaruh hasil membaca terhadap prestasi belajar yang di gambarkan dalam

penelitian di atas cukup tinggi, utamanya menjadikan perpustakaan sebagai tempat

membaca dan sumber belajar yang utama. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan

penelitian yang sama dari penelitian sebelum-sebelumnya dengan batasan dan

rumusan masalah yang berbeda. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat

memberikan referensi baru kepada pembaca terkait dengan judul yang penulis teliti

yaitu Kebiasaan Membaca di Perpustakaan Siswa SMP Hidayatullah Ulukalo

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.


