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ABSTRAK 

 

PEMBINAAN MINAT BACA DI PERPUSTAKAAN IBNU 

SHINA SDIT BINA ANAK ISLAM KRAPYAK 

Oleh: 

Lailatul Qadriyah 

15130026 

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memaparkan tentang salah satu 

kegiatan penunjang untuk belajar bagi siswa, dengan adanya dorongan dari 

internal maupun eksternal. Pembinaan minat baca sendiri bertujuan untuk 

membina dan  meningkatkan belajar siswa baik secara tertulis maupun secara 

lisan. Dengan adanya pembinaan minat baca yang diterapkan di sekolah dasar 

akan mampu menunjang belajar siswa untuk jenjang berikutnya, sehingga siswa 

terbiasa dengan adanya kegiatan pembinaan minat baca. Salah satu kegiatan 

pembinaan minat baca yang biasa diterapkan di sekolah dasar yaitu mengajak 

siswa untuk membaca di perpustakaan dengan memanfaatkan koleksi 

perpustakaan selain itu juga kegiatan tersebut bisa menjadi tempat rekreatif. 

Fungsi pembinaan minat baca yang diterapkan di sekolah bisa dilihat dari tiap 

tahun dengan adanya peningkatan prestasi siswa, oleh karena itu kegiatan 

pembinan minat baca di sekolah sangat diperlukan untuk menunjang, membina 

serta meningkatkan minat baca siswa . 

Kata kunci: pembinaan, minat baca. 
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MOTO 

 

“ Bacalah (menyebut) namamu nama Rabbmu Yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang 

Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara qolam (pena). 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al’Alaq: 1-5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan sekolah menurut Kamus Kepustakawanan Indonesia 

(2014:198) adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh sekolah yang 

merupakan bagian integrasi sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar 

bagi siswa, dan juga sebagai pendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah. 

Sedangkan menurut Prastowo (2012:73) perpustakaan sekolah merupakan 

perpustakaan yang tergabung dengan sekolah yang dikelola sepenuhnya oleh 

sekolah, dan adanya perpustakaan di sekolah dapat membantu sekolah dalam 

mendukung pendidikan sekolah. Salah satu fungsi perpustakaan menurut Bafadal 

(2008:6) perpustakaan merupakan suatu fungsi edukatif bagi siswa untuk 

meningkatkan kemampuan membaca, fungsi informatif bagi siswa dalam 

memberikan informasi yang diperlukan oleh siswa, juga bisa sebagai fungsi 

rekreatif sebagai tempat mengisi waktu luang dan bermain dengan buku cerita 

yang ada di perpustakaan. 

Salah satu fungsi perpustakan adalah tempat untuk menambah pengetahuan 

dengan cara membaca. Membaca adalah suatu kegiatan untuk memahami makna 

yang terdapat dalam sebuah tulisan, membaca juga berarti  proses yang dilakukan 

oleh pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan tersebut 

(Nurhadi, 2016:2). Dilihat dari jenis-jenis perpustakaan ada beberapa jenis 

perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah,
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fungsi perpustakaan sekolah itu sendiri sebagai sarana yang turut menetukan 

proses belajar mengajar bagi siswa dan berpengaruh terhadap program pendidikan 

secara keseluruhan. Namun, tidak semua perpustakaan sekolah dapat dengan baik 

menjalankan fungsinya. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada atau rendahnya 

pembinaan minat baca di sekolah sehingga siswa tidak memiliki antusiasme untuk 

membaca dan mengunjungi perpustakaan.  

Sebagai salah satu instansi pendidikan dasar di Yogyakarta, Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Bina Anak Islam Krapyak (SDIT BAIK) juga memiliki 

permasalahan yang sama. Perpustakaan Ibnu Shina SDIT BAIK memiliki 

kegiatan untuk penunjang pembinaan minat baca yaitu dengan memberikan 

reward kepada siswa yang rajin ke perpustakaan dan yang meminjam buku 

terbanyak setiap tahunnya, serta kegiatan presentasi buku yang dilakukan di kelas. 

Namun, berdasarkan pengamatan penulis selama menjalani Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di SDIT BAIK pada Januari-Maret 2018, penulis menemukan 

bahwa kegiatan pembinaan minat baca di SDIT BAIK kurang berjalan dengan 

baik. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya minat siswa-siswi untuk 

mengunjungi perpustakaan. Serta masih rendahnya minat siswa-siswi dalam 

meminjam buku di Perpustakaan Ibnu Shina SDIT BAIK. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kegiatan 

pembinaan minat baca siswa di perpustakaan Ibnu Shina SDIT BAIK. 

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul penilitian “Pembinaan Minat 

Baca di Perpustakaan Ibnu Shina SDIT BAIK”. Judul ini dirasa penting sebab 
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penulis berharap agar minat baca siswa-siswi di SDIT BAIK bisa lebih 

ditingkatkan. Mengingat pentingnya melakukan pembinaan minat baca sejak dini.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah 

yang akan dibahas dalam laporan tugas akihir ini, yaitu : 

1. Apa sajakah kegiatan pembinaan minat baca di perpustakaan Ibnu Shina 

SDIT BAIK? 

2. Apa sajakah faktor yang dapat mempengaruhi pembinaan minat baca di 

SDIT Bina Anak Islam Krapyak? 

3. Apa sajakah kendal dalam pemibinaan minat baca siswa SDIT Bina Anak 

Islam Krapyak ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan  

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui kegiatan pembinaan mana minat baca yang dilaksanakan 

pada perpustakaan di  SDIT Bina Anak Islam Krapyak 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung apa saja yang dapat mempengaruhi 

pembinaan minat baca siswa SDIT Bina Anak Islam Krapyak 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi didalam pembinaan 

minat baca SDIT Bina Anak Islam Krapyak 

1.3.2 Manfaat  

Adapun manfaat dari laporan tugas akhir ini, yaitu: 

 



4 
 

 
 

1. Bagi pembaca 

Laporan tugas kahir ini dapat memberikan informasi bagi para 

pembaca mengenai minat baca siswa-siswa dan bahan koleksi buku yang 

dapat memberikan pembinaan minat baca siswa-siswa di perpustakaan SDIT 

Bina Anak Islam Krapyak. 

2. Bagi perpustakaan 

Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan 

pertimbangan untuk perpustakaan lain untuk melakukan minat baca dan 

sejauh mana siswa gemar membaca, serta sebagai acuan untuk melakukan 

evaluasi atas pelaksanaan minat baca di perpustakaan SDIT  Bina Anak 

Islam Krapyak. 

1.4 Sistematika Laporan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyusun sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, metode dan teknik pengumpulan data, sistematika 

laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penyusunan laporan tugas akhir yaitu teori mengenai tentang pengertian 

perpustakaan, perpustakaan sekolah, pengertian pemustaka, latar belakang minat 
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baca, tujuan dari minat baca, pengertian minat baca, metode minat baca, media 

minat baca, menumbuhkan minat baca yang baik bagi siswa. 

BAB III METODE DAN TEKNIK 

Pada bab ini menguraikan tentang metode dan teknik yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian yaitu mengenai pengetian motode penelitian, 

jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan ibjek penelitian, 

pengumpulan data.  

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum perpustakaan dan 

kegiatan minat baca di perpustakaan SDIT Bina Anak Islam Krapyak. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis 

mengenai hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan pembinaan minat baca di atas, penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat empat jenis kegiatan pembinaan minat baca yaitu petama 

kegiatan presentasi buku cerita, kedua lomba baca buku perpustakaan 

Ibnu Shina SDIT BAIK, ketiga kegiatan dongeng untuk kelas 1sampai 

kelas 3, dan keempat  literasi untuk kelas 4 sampai kelas 6. 

2. Faktor pendukung pembinaan minat baca di perpustakaan Ibnu Shina 

dibagi dalam dua faktor yaitu internal dan ekternal. Faktor internal 

meliputi kebutuhan dari dalam diri siswa-siswi sendiri, cita-cita dan 

adanya fasilitas WiFi di perpustakaan. Sedangkan faktor eksternal di 

perpustakan Ibnu Shina SDIT BAIK meliputi hadiah, hukuman, dan 

kompetisi. Faktor pendukung tersebut memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk memiliki minta baca yang lebih. 

3. Kendala dalam pembinaan minat baca di perpustakaan Ibnu Shina 

dibagi dalam dua sudut pandang yaitu internal dan eksternal. Kendala 

internal meliputi kurangnya tenaga pustakawan dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan di perpustakaan, keterbatasan 

bahan pustaka, terbatasnya ruangan perpustakaan, terbatasnya alat 

penunjang kegaiatan pembinaan minat baca, dan kurangnya promosi
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perpustakaan dikalangan masyarakat. Sedangkan kendala dari luar 

perpustakaan adalah kurang tebinanya kerjasama perpustakaan dengan 

perpustakaan lain, adanya kendala tersebut menyebabkan terhambatnya 

kebutuhan siswa untuk meningkatkan minat baca. 

5.2 Saran  

Setelah penulis mengamati kegiatan pembinaan minat baca di 

perpustakaan Ibnu Shina SDIT Bina Anak Islam Krapyak, ada beberapa 

saran yang dapat penulis berikan dengan maksut dan tujuan meberikan 

masuka yang memungkinkan dapat dipertimbangkan agar perpustakaan 

menjadi lebih baik kedepannya. Adapun saran dari penulis antara lain: 

1. Mengadakan kegiatan pembinaan minat baca khusus untuk 

perpustakaan seperti: literasi (membaca buku) di perpustakaan sebelum 

masuk kelas, dengan adanya kegiatan tersebut siswa dapat 

meningkatkan minat baca di perpustakaan. penambahan pustakawan 

khusus di perpustakaan Ibnu Shina SDIT Bina Anak Islam Krapyak dan 

juga bahan koleksi buku fiksi dan non fiksi, ensiklopedi dan KBBI 

untuk menjadi bahan refrensi dan pengetahuan bagi siswa. 

2. Penambahan prabot atau alat untuk menunjang kegiatan siswa di 

perpustakaan, juga penambahan jam kunjung perpustakaan sehingga 

siswa bisa lebih banyak memanfaatkan perpustakaan. Adanya 

kesadaran tentang pembinaan minat baca dari siswa maupun guru-guru 

sehingga terciptanya kegiatan yang dapat mengajak siswa berekreasi di 

perpustkaan. 



50 
 

 
 

3. Terjalinnya kerjasama antara pustakawan, guru dan staff lainnya dalam 

pembinaan minat baca maupun kegiatan lainnya di perpustakaaan. 

Adanya ruang khusus kepala perpustakaan, ruang baca cerita, ruang 

pemutaran film dan mengaktifkan taman baca siswa. Perpustakaan juga 

bisa lebih memperluas jalinan kerjasama antar perpustakaan lain. 
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