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UPAYA MENINGKATKAN MINAT BACA  

SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR 

 

Oleh: 
Sutini*) 

 

 
Abstrak: Minat baca siswa SD masih rendah. Meningkatkan siswa kelas III SD mulai 
ditekankan kemampuan membaca pemahaman, minat bacanya perlu ditingkatkan. Untuk 

meningkatkan minat baca siswa kelas III perlu adanya motivasi ekstrinsik yaitu : 

Sekolah/guru, lingkungan keuarga, dan lingkungan masyarakat. Upaya sekolah/guru bisa 
melalui pengadaan bahan bacaan, pengelolaan, dan pemodelan. Upaya lingkungan keluarga 

adalah membina keluarga pembaca, memperhatikan kelemahan anak dalam membaca, 

memperkaya skemata anak, dan berkunjung ke toko buku. Oleh lingkungan masyarakat 

berupa pengadaan perpustakaan, papan pajan, lomba membaca. 
 
Kata kunci : upaya meningkatkan, minat baca 

 

 

 

 

                                                   
*) Penulis adalah staf edukatif di FKIP Universitas Terbuka dpk di UPBJJ-UT Surabaya 

Sekolah Dasar sebagai bagian 

dari pendidikan dasar 9 tahun merupakan 

lembaga pendidikan pertama yang 

menekankan siswa belajar membaca, 

menulis dan berhitung. Kecapakan ini 

merupakan landasan, wahana,dan syarat 

mutlak bagi siswa untuk belajar menggali 

dan menimba ilmu pengetahuan lebih 

lanjut.Tanpa penguasaan tersebut bagi 

siswa akan mengalami kesulitan 

menguasai ilmu pengetahuan (Depdikbud, 
1991/1992:11). 

Membaca di Sekolah Dasar 

merupakan landasan bagi tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai 

kemamuan yang mendasari tingat 

pendidikan selanjutnya, maka membaca 

perlu mendapat perhatian guru, sebab 

jika dasarnya tidak kuat pada tahap 

pendidikan berikutnya siswa akan 

mengalami kesulitan untuk dapat 

memperoleh  dan  memiliki pengetahuan. 

Ahmad (dalam Sunarsono 
1994:72) menyatakan bahwa kemampuan 

membaca siswa Sekolah Dasar tergolong 
rendah. Ribuan anak-anak Sekolah Dasar 

belum mampu membaca. Hal ini 

membuat siswa mengalami kesulitan 

dalam menerima pelajaran lain. 

Pernyataan ini dipertegas oleh Achmadi 

(dalam sumarsono:72) yang menyatakan 

bahwa kemampuan membaca siswa SD 

di Indonesia rata-rata paling rendah di 

tingkat Asean. 

Selain itu hasil studi perbandingan 

tentang kemampuan memperoleh serta 

memahami informasi dan bacaan 

terungkap dalam The International 

Association Evaluation Achievement 

(IAEA) terhadap kelas IV SD dari 30 

negara, ternyata Indonesia menduduki 
urutan yang ke-29 dari 30 negara peserta  

(Totong, 1998:9). Pada tahun 1992 

laporan  International  for  the Evaluation 
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of Educational Achievement (IEA) 

menyatakan bahwa kemampuan membaca 
siswa SD Indonesia menduduki peringkat ke-
26 dari 27 negara sample (Dekdikbud, 

1997:25). Sedangkan kemapuan 
membaca siswa SD di Malang 

diungkapkan oleh Syafi’ie (1999:4) 
sebagai berikut : 

Diharapkan pada caturwulan 
ketiga, menjelang berakhirnya kelas, 

anak-anak telah mampu membaca. 
Namun kenyataannya tidaklah selalu 

demikian. Dari beberapa observasi yang 

dilaksanakan dibeberapa SD di kotamadya 
dan kabupaten Malang misalnya, 

diketahui bahwa banyak siswa di akhir 

tahun pertama di kelas I SD belum 

mampu membaca. Bahkan masih 

ditemui pula beberapa siswa kelas II 

pada akhir cawu kedua masih belum 

mamu membaca. 

Rendahnya kemampuan membaca 

dan memahami isi bacaan ini menurut 

Achmad (dalam Sumarsono 1994:72), 

diduga disebabkan antara lain oleh 

kurangnya minat baca siswa. 

Sehubungan dengan hal itu, Sugiharti 
(1997:39) menyatakan bahwa minat baca 

anak Indonesia tergolong paling rendah 
didunia. Diperkirakan hanya sekitar 10% 

anak Indonesia yang tergolong 
kelompok gemar membaca. 

Ajip Rosidi (1973:18) mengatakan 
bahwa pembinaan minat baca bagi 

masyarakat Indonesia dapat dibina sejak 
mereka masih anak-anak (TK, SD, dan 

terus sampai SLTP/SLTA). Jika 
pembinaan minat baca tidak dimulai 

sejak dini, maka besar kemungkinan 
setelah besar pun tetap tidak gemar 

membaca. Kalaupun gemar membaca 
maka bahan bacaan yang dipilih hanya 

berkisar pada buku bacaan hiburan. Oleh 

karena itu masalah minat baca siswa SD 

perlu mendapat perhatian. 

Minat baca siswa Sekolah Dasar 
yang sudah dimulai di kelas I dan II 

tetap dipertahankan di kelas III. Hal ini 
mengingat siswa kelas III Sekolah Dasar 

mulai ditekankan kemampuan membaca 
pemahaman. Selain itu siswa kelas III 

Sekolah Dasar memerlukan kemampuan 
membaca pemahaman untuk menerima 

mata pelajaran lain. 
Permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah upaya apakah yang 
bisa dilakukan untuk meningkatkan 

minat baca siswa kelas III Sekolah 

Dasar? Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembahasan makalah ini 

adalah memberikan gambaran tentang 

upaya yang bisa lakukan untuk 

meningkatkan minat baca siswa kelas III 

Sekolah Dasar. 

 

Minat dan Minat Baca 
     

Perihal minat berhubungan 

dengan kebiasaan. Minat dan kebiasaan 

adalah dua pengertian yang berbeda 

tetapi berkaitan. Pengertian minat 

menurut Poerbakawatja (1982:214) 

adalah ”kesedian jiwa yang sifatnya aktif 

untuk menerima sesuatu dari luar.” 

Minat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu minat spontan dan minat 

terpola.Minat spontan adalah minat yang 

tumbuh secara spontan dari dalam diri 

seseorang tanpa dipengaruhi oleh pihak 
luar (Dawson dan Bamman, 1960:31). 

Minat terpola adalah minat yang timbul 
sebagai akibat adanya pengaruh dan 

kegiatan yang berencana atau terpola 
terutama kegiatan belajar mengajar,baik 

disekolah maupun di luar sekolah 
(Dawson dan Bamman,1960:15). Minat 

terpola dapat dipersamakan dengan 
factor eksternal, yang secara konkrit 

merupakan akibat dari motivasi 
ekstrinsik. Dengan demikian minat dapat 
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dihambat, dipengaruhi, bahkan bisa 
ditumbuhkembangkan. 

Tentang minta ini Sarwana 
(1982:34-36) menguraikan sebagai 

berikut. Minat memiliki lima sifat: (1) 
Pribadi, antara individu satu dengan 

yang lain mempunyai minat yang 
berbeda-beda. Kalau minat mereka 

sama, ada perbedaan intensitasnya. (2) 
Dipelajari, maksudnya minat bukan 

sesuatu yang dibawa sejak lahir 
melainkan merupakan hasil belajar 

sehingga minat dapat berubah-ubah. 

Yang penting dalam belajar adalah 

factor penguat yang bisa berupa hadiah, 

ganjaran, atau hukuman. (3) Erat 

hubungannya dengan sikap, maksudnya  

minat bisa menimbulkan, yaitu 

kecenderungan bertingkah positif atau 

negatif pada suatu hal, dan sikap bias 

menimbulkan minat. (4) Diskriminatif, 

maksudnya dengan adanya minat, hal-

hal tertentu yang menjadi minat 

dikeluarkan dari perhatian. Dengan 

demkian tingkah laku menjadi terarah. 

(5) Usaha, artinya minat dapat timbul 

sebagai hasil suatu usaha dan minat juga 
dapat mendorong usaha. 

Faktor-faktor yang mendorong 
minat adalah sebagai berikut. Pertama 

factor kebutuhan, karena adanya 
kebutuhan tertentu orang mempunyai 

minat untuk memenuhi kebutuhan itu. 
Kedua faktor perasaan; perasaan sukses, 

senang, mendorong timbulnya minat, 
sedangkan perasaan kecewa, gagal, 

menghambat atau bahkan menghilangkan 
minat. Ketiga, faktor lingkungan; 

maksudnya minat dipengaruhi dorongan 
untuk diterima atau diakui oleh 

lingkungan. 
Berdasarkan uraian tentang 

minat, maka minat baca diartikan 

sebagai perwujudan perilaku baca murid 

yang disebabk oleh faktor-faktor 

pendorong tertentu baik oleh factor 

internal maupun eksternal. Pengertian ini 
sejalan dengan pendapat yang 

menyebutkan bahwa minat dan motivasi 
dapat timbul dari kesadaran dan inisiatif 

diri seseorang dan dapat timbul dari 
pengaruh luar, dalam bentuk-bentuk 

yang terpola atau tidak terpola (Dawson 
dan Bamman, 1960: 140-144). 

Dari uraian tersebut dapatlah 
diketahui bahwa membaca bukanlah 

objek dari minat tetapi membaca 
merupaka kegiatan atau usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk 

memenuhi minatnya. Melalui membaca, 

informasi dan pengetahuan yang berguna 

bagi kehidupan dapat diperoleh. Inilah 

motivasi pokok yang dapat mendorong 

timbul dan berkembangnya minat anak. 

Apabila minat ini sudah tumbuh dan 

berkembang, dalam arti bahwa anak 

sudah dimulai suka membaca, maka 

minat baca pun akan meningkat. 

 

Membaca Pemahaman 

 

Membaca adalah melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis 

(KBBI,1990:42). Pada membaca mata 

mengenali kata, sementara pikiran 

menghubungkan dengan maknanya. 

Makna kata dihubungkan satu dengan 

yang lain sehingga menjadi makna frase, 

klause, kalimat, dan akhirnya makna 

seluruh bacaan.Membaca diartikan 
sebagai proses memetik serta memahami 

arti atau makna yang terkandung dalam 
bahasa tulis ( Banomo dalam Khalid A. 

Harras, 1998:7 ). 
Dari pengertian membaca 

tersebut tersirat bahwa ketika anak 
melakukan kegiatan membaca, kegiatan 

tersebut harus disertai pemahaman. 
Dengan kata lain, pada saat membaca 

anak harus dapat memahami maksud 
atau arti dari lambang-lambang bunyi 

bahasa tulis yang dibacanya. Demikian 
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pula dikatakan oleh Harris (1988:8) 
membaca adalah kegiatan interprestasi 

untuk menghasilkan symbol verbal 
tulisan. 

Membaca di Sekolah Dasar 
dibedakan menjadi dua, yaitu membaca 

permulaan dan membaca lanjut 
(membaca pemahaman). Dua tingkatan 

membaca tersebut bukanlah tingkatan 
yang bersifat terpisah tegas. Pada 

tingktan membaca permulaan focus 
kegiatanya adalah penguasaan system 

tulisan, namun telah dimulai pula pengajaran 
membaca pemahaman walaupun sangat 
terbatas. Sebaliknya, pada tingkat 

membaca lanjut yang focus kegiatannya 

adalah pada pemahaman isi bahan 

bacaan, masih pula dilaksanakan 

membaca teknik misalnya perbaikan dan 

penyempurnaan penguasaan teknik 

membaca. 

Dalam proses membaca 

pemahaman ada empat level yang 

bertahap, yang meliputi (1) pemahaman 

literal, (2) pemahaman interpretatif, (3) 

pemahaman kritis, (4) pemahaman 

kreatif (Burns, 1980:369). Setiap level 
dipandang sebagai suatu jenis 

kemampuan tersendiri. Dalam prosesnya 
untuk level yang lebih tinggi selalu 

melewati proses pada level di bawahnya 
(Nurhadi, 1987:72). 

Agar pada siswa kelas III 
Sekolah Dasar timbul minat dalam 

membaca, ia harus dengan mudah 
memahami isi bacaan. Untuk itu 

diperlukan bahan bacaan yang yang 
memenuhi cerita keterbacaan dan cerita 

kesesuaian. Kreteria keterbacaan adalah 
patokan mudah tidaknya suatu bahan 

bacaan bagi anak-anak, khususnya anak 
usia SD. Hal-hal yang termasuk dalam 

cerita ini, ialah mudah tidaknya bahasa 

yang digunakan dan mudah tidaknya 

pesan yang ditemukan. Sedangakan 

cerita kesesuaian adalah patokan untuk 

menilai cocok tidaknya suatu bahan bagi 
kelompok usia atau lingkungan tertentu, 

khususnya anak usia SD. Hal-hal yang 
termasuk ke dalam criteria kesesuaian 

ini, ialah kesesuaian dengan lingkungan 
tempat belajar anak. 

Siswa kelas III Sekolah Dasar 
dalam keadaan normal, telah mampu 

membaca dengan lancar. Pada jenjang 
ini menurut Piaget anak telah mencapai 

jenjang operasi konkret. Sejalan dengan 
itu siswa kelas III pada umumnya suka 

cerita yang penuh petualangan dan 

penuh misteri. Mereka yang menyukai 

dongeng, cerita yang menakutkan seperti 

cerita hantu. 

Dengan Disediakannya bahan 

bacaan yang sesuai, diharapkan anak 

akan termotivasi untuk tumbuh minat 

bacanya. Secara perlahan-lahan, tahap 

demi tahap secara terus-menerus 

sehingga terbiasa bergaul dengan bahan 

bacaan dan akhirnya akan timbul 

kebiasaan gemar membaca. 

 

Upaya yang dapat Dilakukan untuk 

Meningkatkan Minat Baca Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar 

 
Kegemaran membaca siswa kelas 

III SD tidak akan tumbuh secara optimis. 
Oleh karena itu minat baca siswa kelas 

III SD harus ditanamkan, ditumbuhkan 
serta dipupuk , dan dibina sejak usia 

dini, khususnya usia Sekolah Dasar. 
Baik minat maupun motovasi, 

keduanya mengacu dan berorientasi pda 
pemenuhan kebutuhan dasar individu 

murid, yaitu kebutuhan untuk memperoleh 
rasa aman, status atau kedudukan tertentu, 
afektif, dan kebebasan. Denngan kata lain, 
kebutuhan-kebutuhan dasar individu 
merupakan sumber yang menimbulkan 

minat dan motivasi. Atas dasar itu, dapat 
dikatakan bahwa kebutuhan dasar murid 

dapat terpenuhi jika ada atau tersedia 
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sejumlah objek yang memungkinkan 
timbulnya minat atau motivasi. Obyek 

yang dimaksud di sini adalah buku 
bacaan yang sesuai dengan tingkat 

keterbacaan dan tingkat kesesuaian 
siswa kelas III Sekolah Dasar. Adanya 

saling pengaruh timbal balik antara 
kebutuhan dasar murid menyebabkan 

timbulnya minat dan motivasi untuk 
melakukan kegiatan membaca. 

Untuk meningkatkan rendahnya 
minat baca siswa kelas III Sekolah Dasar 

perlu adanya motivasi ekstrinsik, yaitu 

motivasi yang timbul sebagai hasil atau 

akibat adanya pengaruh pihak lain atau 

pihak luar. Yang dimaksudkan pihak 

luar disini adalah pihak di luar siswa 

kelas III SD yaitu: sekolah/guru, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan 

masyarakat. Berikut ini diuraikan satu 

demi satu. 

 

Upaya yang dapat dilakukan 

oleh sekolah/guru 
Untuk meningkatkan minat dan 

kebiasaan membaca pada siswa kelas III 

SD, guru dapat memberikan tugas yang 

dapat membuat siswa kelas III SD harus 

membaca, tanpa melupakan minat setiap 

siswa. Upaya sekolah/guru untuk 

meningkatkan minat baca siswa kelas III 

sekolah yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar di sekolah dapat 
melalui bidang-bidang berikut ini. 

 

Pengadaan Bahan Bacaan 
Sekolah/guru mendata buku 

bacaan yang sesuai untuk kelas III SD di 

perpustakaan sekolah. Untuk menambah 

buku bacaan dengan tema yang digemari 

siswa kelas III SD, Kepala Sekolah 

minta bantuan orang tua lewat BP. 
misanya pengurus BP mengedarkan 

surat kepada setiap siswa kelas III untuk 
membantu pengadaan buku bacaan 

dengan tema  yang sesuai dengan siswa 

kelas III SD. Adapun caranya sekolah/ 
guru mendata buku bacaan yang 

temanya sesuai dengan siswa kelas III 
SD di toko buku beserta daftar harganya. 

Wali murid dapat menyumbang 
langsung buku atau iuran lewat BP. 

 

Pengelolaan 
Guru membacakan sejumlah 

judul buku bacaan dan memperlihatkan 

beberapa buku bacaan dengan tema  

yang sesuai dengan siswa kelas III SD, 

yang tersedia di perpustakaan sebagai 

salah satu bentuk motivasi agar siswa 

berminat membaca. Setelah itu guru 

memberikan ulasan singkat yang 

menarik tentang salah satu buku bacaan 

kepada siswa di depan kelas, namun 
ulasan tersebut tidak diselesaikan dengan 

maksud agar siswa berupaya mencari 

lanjutan ceritanya. 

Selain itu, sekolah/guru 

menyediakan papan pajan sejumlah mata 

pelajaran yang bisa dipajankan. Secara 

bergantian siswa ditugasi membuat 

ringkasan setiap materi pokok bahasan 

mata pelajaran yang baru dipelajari 

bersama. Adapun pelaksanaannya siswa 

membuat kelompk sehingga ada 

kelompok Bahasa Indonesia, Kelompok 

IPS, Kelompok PPKN dan Kelompok 

sebagainya. Setiap kelompok secara 

Individual membuat ringkasan pokok 

bahasan mata pelajaran yang sesuai 
bidangnya. Hasil ditempel dipapan pajan 

yang telah tersedia di kelas. Dengan 
demikian pada saat istirahat siswa dapat 

membaca, berdiskusi dari berbagai mata 
pelajaran. Tempelan diganti setiap 

pokok bahasan selesai dipelajari. 
Ringkasan yang baru dilepas disimpan 

dalam stopmap, yang sewaktu-waktu 
diperlukan mudah diambil. Sedangkan 

kelompok maupun bidang studinya 
diusahakan bergantian. 
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Pemodelan 
Pertama, secara terbimbing, guru 

menugasi siswa kelas III membaca 
bacaan yang dicarinya sendiri dari 

majalah anak-anak atau buku bacaan 

sesuai dengan tema yang disenanginya. 

Setelah itu guru menyusun jadwal 

kegiatan murid untuk menyampaikan isi, 

kesan, dan pengalaman setelah membaca 

bacaan yang ditugaskan kepadanya. 

Kedua, guru tidak pelit dalam 

memberikan pujian atau penguatan 

kepada siswa. Pujian itu sebaiknya tidak 

terlalu umum tetapi mengarah pada 

spesifikasi yang telah dicapai murid. 

Misalnya bagi anak yang telah 

menuliskan watak pelaku dalam bacaan 

dengan baik diberi pujian ”watak yang 
kamu uraikan untuk pelaku malin 

kundang sudah bagus”. 

Ketiga, siswa dibimbing guru 

menciptakan kelas bahasa, khususnya 

kelas membaca di kelas III. Setiap saat 

bisa diganti atau ditambah dengan yang 

baru, sehingga dalam kelas kaya akan 

bahan bacaan. 

Hal lain yang bisa dilakukan 

guru untuk mendorong minat baca murid 

adalah membuka kesempatan berdiskusi 

dengan murid. Diskusi tersebut misalnya 

tentang berbagi kesulitan yang dialami 

siswa dalam membaca buku bacaan, 

membuat ringkasan, atau membahas isi 

buku yang telah dibaca siswa. 
 

Upaya yang dapat Dilakukan 

oleh Lingkungan Keluarga 
Lingkungan keluarga sangat 

penting perannya dalam menciptakan 

minat baca anak-anak sedang berkembang 
pesat pada aspek motorik, emos, 

perkembangan social, pemahan terhadp 

konsep maupun bahasanya. Dengan 

demikian penanaman minat dan 

kebiasaan membaca pada anak-anak, 

sangat besar pengaruhnya. 

Untuk masa-masa selanjutnya, 
pentingnya peranan keluarga dalam 

membaca dijelaskan oleh Thorndike 
(dalam Kholid A Harras, 1998:129) 

sebagai berikut: Diantara berbagai faktor 
eksternal membaca (dia menyebutnya 

factor sosiologis) dia menyebutkan 
konon pengaruh keluargalah yang sangat 

tinggi kontribusinya dalam mempengaruhi 
terbentuknya minat serta kemahiran 

membaca pada anak. Bahkan tidak 

terdapat indikasi bahwa anak-anak yang 

memliki minat serta kemahiran membaca 
unggul sebagai akibat langsung (pengaruh) 
dari pengajaran membaca yang 
diselenggarakan di sekolah-sekolah. 
Sebaliknya berkat pengaruh serta 

dukungan keluargalah minat serta 

ketrampilan membaca mereka terbentuk. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh 

orang tua/keluarga antara lain sebagai 

berikut. Orang tua/keluaga harus 

membina keluarga membaca. Budaya 

membaca sangat perlu dibina dan 

dikembangkan dalam keluarga. 

Membaca surat kabar, buku dan bacaan 

lainnya bagi keluarga setiap hari pada 
waktu-waktu tertentu menjadi kebiasaan 

keluarga, akan mendorong anak untuk 
melakuakn kebiasaan membaca yang 

akhirnya anak akan gemar membaca. 
Orangtua perlu memperhatikan 

kelemahan anak dalam membaca. Siswa 
kelas III SD masih terbiasa membaca 

bersuara, sehingga orang tua mudah 
mengamati kelemahannya. Apabila 

melihat gejala kelemahan anak dalam 
membaca, orang tua perlu mencatanya, 

kemudian membicarakannya dengan guru, 
agar guru dapat juga memperhatikannya 
serta membantu memperbaikinya. 

Orangtua perlu mengajak anak 
yang masih di kelas III SD jalan-jalan ke 

kota (bagi anak desa), ke kebun binatang, ke 
lapangan terbang yang terdekat, ke tempat 
pariwisata yang mudah di jangkau, ke 
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musuem, dan hal – hal lainnya. Hal itu 

perlu di lakukan untuk memperkaya 

skemata anak. 

Orangtua/keluarga perlu mengajak 
anak untuk berkunjung ke toko buku, 

keperpustakaan umum. Anak disuruh 

melihat-lihat dan membaca buku bacaan 

yang disenanginya. Jika memungkinkan 

orangtua membelikan buku bacaan yang 

disenangi anaknya. 

 

Upaya yang dapat Dilakukan 

oleh Lingkungan Masyarakat 
 

Upaya masyarakat untuk 

meningkatkan minta baca siswa SD 

dapat melibatkan orangtua, guru, dan 

karang taruna. Dengan bantuan guru, 

orangtua, karang taruna masyarakat 

dapat menciptakan lingkungan baca 

yang tidak jauh berbeda dengan 

lingkungan di sekolah. Misalnya 

pengadaan perpustakaan, papan pajan. 

Lingkungan baca tersebut diadakan pada 

tingkat RT, atau Pokja. Sedangkan 

pengelolanya bisa guru atau karang 
taruna yang tinggal dalam satu RT. Oleh 

karena untuk siswa usia kelas III SD, 
perginya bermainnya masih berada di 

lingkungan rumah. 
Upaya lain yang bisa di lakukan 

masyarakat untuk meningkatkan minat 
baca siswa kelas III SD yaitu dengan 

mengadakan lomba membaca pada hari-
hari besar pada tingkat RT atau desa 

yang bisa menampung banyak siswa 
kelas III SD. Jenis lomba membacanya 

sangat banyak, misalnya lomba 
ketrampilan memahami isi, ketrampilan 

membaca puisi, bercerita tentang buku 
yang telah di baca, kemampuan 

mengingat judul dan pelaku, atau jumlah 

buku yang telah dibaca. Dengan 

banyaknya jenis lomba dan hadiah yang 

tersedia akan mendorong timbulnya 
minat siswa untuk gemar membaca. 

 

Simpulan dan Refleksi 
     

Minat baca siswa kelas II SD 

perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan 

minat bacanya perlu ada motivasi 

ekstrinsik antara lain: upaya dari 

sekolah/guru, dari lingkungan keluarga, 

dan upaya dari lingkungan masyarakat. 

Upaya sekolah/guru bisa berupa 

pengadaan bahan bacaan, pengelolaan, 

dan pemodelan. Upaya lingkungan 

keluarga adalah membina keluarga 

pembaca, memperhatikan kelemahan 

anak dalam membaca, memperkaya 

skemata anak, dan berkinjung ke toko 

buku dan perpustakaan umum. Dari 

lingkungan masyarakat berupa pengadaan 
perpustakaan, papan pajan, lomba 

membaca pada hari-hari besar. 

Upaya meningkatkan minat baca 

siswa kelas III Sekolah Dasar 

sebagaimana yang telah diuraikan, akan 

terwujud apabila sekolah/guru, lingkunngan 
keluarga, dan lingkungan masyarakat 

melaksanakan program yang telah 

dipaparkan. Hal tersebut merupakan 

tantangan untuk menciptakan kegemaran 

membaca siswa kelas III Sekolah Dasar. 

Ada beberapa kendala dalam 
mewujudkan tujuan dalam meningkatkan 
mminat baca siswa kelas III Sekolah Dasar 

tersebut, antara lain sebagai berikkut. 

Meskipun sekolah sudah menyediakan 
buku bacaan dengan tema yang digemari 

anak, guru sudah menunjukkan judul 
bacaan yang tersedia, guru memberikan 

contoh tentang isi buku bacaan yang 
menarik, namun kemungkinan masih ada 

siswa yang tidak timbul minatnya untuk 
membaca. Kepada mereka sebaiknya 

diberikan tugas membaca dan 
melaporkan hasilnya secara lisan/tertulis. 

Jika perlu sekolah memberitahukan 
lewat surat atau mengundang orang tua 
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dari anak tersebut ke sekolah untuk 
membicarakannya. 

Untuk mengadakan lomba 
keterampilan membaca, biasanya yang 

mendaftar adalah siswa-siswa yang 
berminat baca tinggi. Bagi siswa yang 

berminat baca rendah guru harus 
mengupayakan untuk mengikuti lomba 

baca. Adapun caranya, guru yang sudah 
mengetahui kemampuan baca siswa 

kelas III mengatur peserta dengan jenis 
lombanya. Misalnya untuk siswa yang 

minat bacanya rendah diikutkan pada 

lomba keterampilan memmbaca 

bersuara, dan untuk siswa yang minat 

bacanya tinggi diikutkan lomba 

kemampuan mengingat judul dan 

pelaku. 

Upaya menciptakan keluarga 

menjadi keluarga membaca dalam 

keluarga juga ada kendalanya, antara 

lain: pendidikan orangtua siswa yang 

rendah, ekonomi yang kurang, lokasi 

rumah yang jauh dari keramaian, tidak 

memungkinkan untuk membeli surat kabar 
atau bacaan. Untuk mengupayakannya, guru 
kelas mendata siswa di kelas yang orang 
tuanya kurang mampu. Siswa tersebut 

secara ajeg dipinjami majalah anak-anak 
atau bacaan dari sekolah. Selain itu guru 

memberikan pesan kepada orang tua 
untuk mengawasinya. 

Kemungkinan ada siswa kelas III 
SD yang memilih untuk membaca buku 

bacaan/majalah yang belum waktunya. 
Untuk itu guru dan orang tua harus 

mengawasinya dan membantu menyeleksi 
bacaan yang cocok untuk siswa. 

Pengaktifan perpustakaan desa, 
RT, Pokja itu pun juga ada kendalanya, 

antara lain siapa petugasnya, honorarium 
petugasnya. Untuk mengupayakan agar 

perpustakaan ituaktif bisa dijadikan 

perpustakaan swalayan. Adapun tatacara 

penggunaan perpustakaan tersebut bisa 

diinformasikan lewat orang tua pada 

pertemuan RT, Pokja. Sedangkan untuk 
menjaga kerapiannya siswa bisa 

dipiketkan secara bergilir. 
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