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Tujuan penelitian ini untuk medeskripsikan perkembangan teknologi infomasi dan 

komunikasi terhadap minat baca peserta didik kelas XI di perpustakaan SMA 

Teladan Way Jepara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data 

menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 responden dan 

menggunakan sampling jenuh sehingga sampelnya adalah seluruh populasi yang 

merupakan peserta didik Kelas XI SMA Teladan Way Jepara. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap minat baca peserta 

didik di Perpustakaan. Artinya disini terlihat bahwa Semakin majunya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka minat baca peserta didik 

di perpustakaan semakin rendah 

 

Kata kunci:minat baca peserta didik, teknologi informasi dan komunikasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa 

salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk 

memenuhi amanat tersebut, Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk 

memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut selanjutnya 

dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yaitu : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan pengetahuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agara menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan 

menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 

Upaya membawa peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

tersebut, maka keterampilan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran, secara 

berencana dan berkesinambungan perlu ditingkatkan, sehingga transfer ilmu dapat 

berjalan dengan normal. Disamping itu kegiatan pendidikan perlu menyiapkan 

dan penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang seperti sarana 

perpustakaan untuk membantu terselenggaranya program pendidikan yang efektif 
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dan efesien. Kemudian diera globalisasi ini manusia sebagai makhluk hidup 

membutuhkan alat berkomunikasi untuk mendapatkan informasi, karena sudah 

menjadi kebutuhan yang penting agar dapat melakukan interaksi dan komunikasi 

dengan baik. Atas dasar tersebut manusia berupaya mencari dan menciptakan 

sistem dan alat untuk dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan 

mendapatkan informasi serta hiburan, mulai dari gambar, tulisan, suara, video, 

fasilitas internet, jejaring sosial yang ada dalam fitur-fitur yang disajikan oleh 

gadget (handphone, smartphone, laptop, tablet, none dan lain-lain). 

Era globalisasi ini media berkomunikasi berupa gadget (handphone, smartphone, 

laptop, tablet, none dan lain-lain) merupakan barang yang bisa dimiliki setiap 

orang mulai dari yang tua maupun yang muda bahkan anak-anak usia 7-15 tahun 

sudah dapat menggunakan gadget dan mengerti akan pengoprasian fasilitas 

gadget (internet, game, sosial media, telefon dan SMS).  

Sejak diberlakukannya pasar bebas dunia di tahun 2008, Indonesia termasuk 

dalam sasaran utama penjualan produk-produk elektronik khususnya teknologi 

gadget (handphone, smartphone, laptop, tablet, none dan lain-lain) dan bisa 

dibayangkan perkembangan penjualannya sangat pesat dan begitu diminati oleh 

masyarakat Indonesia di tandai dengan riset yang dikemukakan oleh salah satu 

media yaitu Indonesa masuk dalam 10 besar negara sasaran pasar penjualan 

gadget (handphone, smartphone, laptop, tablet, none dan lain-lain) di dunia. 

Sebuah teknologi pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia 

menjadi semakin mudah dan nyaman. Perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi  yang semakin pesatsat ini membuat hampir tidak ada bidang 
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kehidupan manusia yang bebas dari penggunaannya, baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Seiring arus globalisasi dengan tuntutan kebutuhan 

pertukaran informasi yang cepat, peranan teknologi komunikasi menjadi sangat 

penting. 

Secara global teknologi informasi dan komunikasi adalah semua aspek yang 

melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik penegelolaan yang digunakan dalam 

pengendalian dan pemprosesan informasi serta penggunaannya. Terdapat tiga 

komponen utama pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

yakni komputer, multimedia, dan telekomunikasi. Selain itu, teknologi informasi 

dan komunikasi juga merupakan suatu kedaan yang tidak terpisahkan yang 

mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan 

pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer informasi antar media. 

Teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, karena 

kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. 

Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, 

memberikan banyak kemudahan, serta sebagai secara baru dalam melakukan 

aktifitas manusia, khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati 

banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah payung besar terminologi yang 

mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan 

informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan 

proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat 

yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi 

Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan 

yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi 

antar media. 

Kenyataannya sekarang bagi masyarakat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sumbangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia 

tidaklah dapat dipungkiri. Tetapi manusia tidak bisa pula menipu diri akan 

kenyataan bahwa ilmu pengetahuan dan tekologi juga membawa pengaruh negatif 

bagi manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengenal moral 

kemanusiaan, oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi tidak pernah bisa 

menjadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah kemanusiaan. 

Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami perubahan atau perkembangan, 

baik perubahan yang bersifat fisik, maupun perubahan yang bersifat abtrak atau 

perubahan yang berhubungan dengan aspek psikologis. Perubahan tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam manusia (internal) 

atau yang berasal dari luar (eksternal) faktor-faktor itulah yang akan menentukan 

apakah proses perubahan manusia mengarah pada hal-hal yang bersifat positif 

atau sebaliknya mengarah pada perubahan yang bersifat negatif. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Media
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Salah satu kemudahan dalam pengoprasian gedget adalah user dapat mengeksplor 

berbagai macam bacaan untuk menunjang sistem pembelajaran. Karena untuk 

beralih keperpustakaan umum mengarah pada beragamnya latar belakang 

pengguna yang dilayani oleh perpustakaan umum, tak aneh jika subjek koleksi 

yang ada di perpustakaan umum pun sangat beragam. Berbagai bahan pustaka dari 

agama hingga keterampilan, dari filsafat hingga komik dapat ditemukan 

diperpustakaan umum. Pengguna perpustakaan yang kemudian ingin melakukan 

riset mengenai suatu hal atau ingin mengetahui lebih dalam sebuah objek bahasa 

dapat memanfaatkan perpustakaan khusus. Berbeda dengan perpustakaan umum, 

perpustakaan khusus menerapkan syarat-syarat yang lebih ketat bagi orang yang 

hendak memanfaatkan fasilitas yang disediakan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah kewajiban bagi setiap lembaga pendidikan 

untuk mengusahakan perpustakaan yang mampu berfungsi dengan baik untuk 

kepentingan kegiatan pembelajaran. Untuk itu sekolah harus menyiapkan sarana 

dan prasarana sekolah yang dimana sekolah tersebut membuka perpustakaan 

sekolah yang sangat berguna bagi siswa/siswinya. 

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibiayai dari dana umum baik 

sebagian maupu seluruhnya, terbuka untuk masyarakat umum, serta memberikan 

pelayanan serta gratis pada masyarakat umum. Perpustakaan umum dapat 

didirikan dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain jumlah 

penduduk, administrasi pemerintah, inisiatif Pemerintah pusat dan inisiatif 

Pemerintah daerah. 
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Pemerintah daerah juga menyiapkan perlengkapan sarana dan prasarana yang ada 

di sekolah salah satunya berupa perpustakaan. Memiliki kesedian buku yang 

menunjang dan lokasi yang strategis di sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan 

salah satu dari sarana dan prasarana yang efektif untuk menambah pengetahuan 

melalui beraneka bacaan. Berbeda dari pengetahuan dan keterampilan yang 

dipelajari secara klasial di sekolah, perpustakaan menyediakan berbagai bahan 

pustaka yang secara individual dan dapat dimanfaatkan oleh peminatnya masing-

masing. Perpustakaan merupakan sebuah koleksi buku dan majalah, juga sebagai 

jumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah 

yang merupakan kebutuhan hakiki. 

Proses pembelajaran di sekolah, perpustakaan sekolah memberikan sumbangan 

yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan 

pengajaran. 

Sekolah juga merupakan salah satu pusat aktivitas belajar yang dapat 

dimanfaatkan siswa untuk dapat mengembangkan potensi dirinya. Banyak jenis 

aktivitas  yang dapat dilakukan siswa di sekolah seperti membaca, menulis atau 

mencatat, bertanya, latian, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian di 

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa. 

Ketersedian buku yang ada di dalam perpustakaan adalah sebagai sumber belajar 

yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Banyak yang dapat diambil dalam kegunaan 

pemanfaatan perpustakaan dalam aktivitas belajar siswa antara lain murid mampu 

mencari, menemukan, menyaring, menilai informasi dan yang penting siswa 
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mendapat pengetahuan lebih yang tidak diberikan seorang guru kepada murid, 

yang mana pengetahuan itu dicari sendiri oleh siswa.     

Pemanfaatan perpustakaan merupakan salah satu unsur unsur penunjang sarana 

dan prasarana pembelajaran siswa dan mampu menerapkan secara praktek tata 

kerja, pelestarian bahan pustaka perpustakaan, dapat memperoleh kesempatan 

untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan yang diperlukan, perpustakaan 

bisa dijadikan sebagai tempat sumber belajar, dan karena adanya perpustakaan 

para pelajar dapat dengan mudah mencari referensi dari setiap materi kurikulum 

yang diajarkan oleh gurunya untuk lebih memperluas wawasan dari pelajaran 

yang didapatkannya. Pemanfaatan perpustakaan sangat penting bagi aktivitas 

belajar siswa. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi di 

perpustakaan SMA Teladan Way Jepara di peroleh data sebagai penunjang belajar 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Ketersediaan Buku di Perpustakaan SMA Teladan Way Jepara  

No Jenis Buku Jumlah Buku 

1 Buku Teks Kelas X, XI dan XII (Buku pelajaran) 8845 

2 Buku Fiksi (Novel) 20 

3 Buku Non Fiksi (Buku Umum) 749 

4 Buku Referensi 108 

Jumlah Buku 9722 

Sumber: Data Sekunder Tahun 2016/2017 

Berdasarkan hasil wawancara kepala perpustakaan SMA Teladan yaitu Ibu Sri 

Purwaningsih, A.Md., menyatakan pada Tabel 1.1 diatas diketahui bahwa dalam 

hal ketersediaan atau sarana di perpustakaan SMA Teladan Way Jepara sudah 

terbilang baik, karena sudah terdapat banyak buku yang tersedia di perpustakaan. 

Pada dasarnya pemanfaatan perpustakaan sekolah berperan penting dalam 
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menambah wawasan atau pengetahuan dan membantu menunjang aktivitas belajar 

siswa.  Namun pada kenyataannya peminat buku atau peminjam buku di 

perpustakaan sekolah hanya kelas XI dan XII saja, untuk kelas X  kurang begitu 

berminat untuk membaca atau ke perpustakaan sekolah. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui tabel daftar kunjung siswa ke perpustakaan sekolah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Daftar pengunjung perustakaan sekolah di SMA Teladan Way          

Jepara tahun 2016/2017 

No Kelas Jumlah Siswa Jumlah Pengunjung Periode Januari-April 

1 X 193 176 

2 XI 197 82 

3 XII 100 154 

Jumlah Total 490 412 

Sumber: Data Sekunder SMA Teladan Way Jepara 

Dapat dilihat dari tabel di atas minat baca siswa kelas X dan kelas XII lebih besar 

dari pada kelas XI hal ini di karenakan siswa kelas XI lebih suka mencari 

informasi melalui internet atau lebih suka menggunakan gadget dari pada 

membaca buku di perpustakaan apalagi sudah tersedianya jaringan wifi di sekolah 

yang bisa diakses oleh siswa. Faktor selanjutnya kurangnya minat baca siswa 

kelas XI di perpustakaan adalah karena letak gedung perpustakaan cukup jauh dari 

ruang kelas mereka. Minat baca yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya 

tingkat pengetahuan dan wawasan siswa. Siswa yang mempunyai intensitas 

membaca yang tinggi akan meemiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang 

luas. Karena dengan membaca, seseoramg siswa dapat memperoleh informasi. 

Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula informasi yang diserap. 

Pada dunia pendidikan, siswa-siswi yang memiliki peringkat baik di kelas, pada 

umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki peringkat kelas di bawah siswa tersebut. 
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Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu pelajaran yang bersifat 

interdisipliner terutama displin ilmu hukum, politik dan filsafat moral. Dalam 

paradigma PKn dikenal tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu komponen 

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowleg), keterampilan kewarganegaraan 

(civic skills) dan komponen watak (civic dispositions). Secara khsus pembelajaran 

PKn turut berperan dalam mencetak peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia 

yang mampu berfikir kritis, kreatif, logis, dan memiliki inisiatif dalam 

menanggapi gejala dan masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat. 

Dengan sering membaca siswa akan mampu berfikir kritis dan logis, serta siswa 

mampu memecahkan masalah yang sedang terjadi di lingkungannya. 

Pembelajaran PKn mengajarkan kita untuk lebih sering membaca dan menganalis 

karena materi PKn lebih menekankan pada praktis dari pada teori. Di SMA 

Teladan Way Jepara kelas XI memiliki minat baca yang rendah. Ini akan 

berpengaruh pada rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan siswa. Proses 

belajar yang efektif antara lain dilakukan dengan melakukan aktifitas membaca itu 

sendiri. Dengan bekal pengetahuan itulah manusia dapat menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. 

Selain permasalahan di atas adapun hasil pengamatan guru dan orang tua 

mengenai minat baca siswa baik di sekolah maupun di rumah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

”Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Minat 

Baca Peserta Didik Kelas XI di Perpustakaan SMA Teladan Way Jepara Tahun 

Pelajaran 2016/2017” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Kurangnya pemanfaatan buku yang dijadikan sebagai sumber belajar siswa 

2. Minat baca peserta didik kelas XI di perpustakaan yang kurang 

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi faktor penyebab 

kurangnya minat belajar peserta didik kelas XI. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah penelitian ini dibatasi 

pada “pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap 

minat baca peserta didik kelas XI di SMA Teladan Way Jepara tahun pelajaran 

2016/2017” 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:“ Adakah  pengaruh perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi terhadap minat baca peserta didik kelas XI di SMA Teladan Way 

Jepara tahun pelajaran 2016/2017?”. 

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

15.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap minat baca peserta 

didik kelas XI di SMA Teladan Way Jepara tahun pelajaran 2016/2017 
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1.5.2 Kegunaan Penelitian 

1.5.2.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis bertujuan untuk memperkaya konsep-konsep ilmu 

Pendidikan dalam mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terutama 

keterkaitan dengan pembentuksn diri warga negara yang memiliki pengetahuan 

dalam kehidupan masyarakat, baik disekolah maupun dimasyarakat. 

1.5.2.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan secara prktis dalam penelitian ini adalah memberikam masukan kepada 

pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendidikan yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan agar memberikan masukan dan saran kepada peserta 

didik agar dapat lebih aktif dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah. 

2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti permasalahan ini lebih 

lanjut. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu khususnya  Pendidikan Pancasila dan  

Kewarganegaraan. Dengan wilayah kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), 

karena berkaitan dengan pembentukan diri warga negara yang memiliki 

pengetahuan dalam kehidupan masyarkat, baik disekolah maupun dimasyarakat. 

 

1.6.2 Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pengaruh perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi terhadap minat baca peserta didik kelas XI 

diperpustakaan SMA Teladan. 
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1.6.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMA Teladan Way Jepara 

Taun Pelajaran 2016/2017. 

 

1.6.4 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Teladan Way Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

1.6.5 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan oleh 

Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan Pada Tanggal 30 Maret 2016 

2272/UN26/3/PL/2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 6412/UN26/3/PL/2016. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Teknologi 

Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, technologia, techne yang berarti 

„keahlian‟ dan logia yang berarti „pengetahuan‟. Teknologi mengacu pada objek 

benda yang dipergunakan untuk memudahkan aktivitas manusia, seperti mesin, 

perkakas, atau perangkat keras. 

Terkait dengan teknologi, Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan 

ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan 

menyistem untuk memecahkan masalah. Ahli lain, Kast & Rosenweig 

menyatakan Technology is the art of utilizing scientific knowledge. 

Menurut Isyahbana (1980: 1) “teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk 

memenuhi manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan 

memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca 

indra dan otak manusia”. 
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Menurut Miarso (2007 : 62) teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai 

tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk , produk 

yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu 

menjadi bagian integral dari suatu sistem. 

Menurut Ellul dalam Miarso (2007 : 131), Teknologi adalah keseluruhan metode 

yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang 

kegiatan manusia. 

Berdasarkan definisi di atas, secara umum dapat diartikan bahwa teknologi adalah 

keseluruhan metode dan proses yang mengunakan atau menghasilkan suatu 

produk yang memiliki efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. 

2.1.2 Pengertian Teknologi Informasi 

Menurut Haag dan Keen (1996: 2) “teknologi informasi adalah seperangkat alat 

yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan pemrosesan informasi”. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Martin (1999: 2) “teknologi informasi tidak 

hanya berbatas pada teknologo komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) 

yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga 

mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi”. 

Menurut Wiliams dan Sawyer (2003: 20) “teknologi informasi adalah teknologi 

yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi 

berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan radio”. 

Berdasarkan beberapa difinisi sebelumnya, yang dimaksud dengan teknologi 

informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi. 
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2.1.3 Pengertian Teknologi Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris communication berasal dari kata 

latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama 

disini maksudnya adalah sama makna.  

Menurut Rogers bersama D. Lawrance Kincaid (1981) dalam Cangara, (2007), 

“komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya 

akan tiba pada pengertian yang saling mendalam”. Rogers mencoba 

menspesifikasikan hakikat suatu hubungan denga adanya suatu pertukaran 

informasi (pesan), di mana ia menginginkan adanya perubahan sikap dan tingkah 

laku serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dari orang-orang 

yang ikut serta dalam suatu proses komunikasi. 

Menurut Dale Yoder, dalam Surakhmat (2006: 17) “komunikasi adalah pertukaran 

informasi, ide, sikap, pikiran dan/atau pendapat”. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Hovland, Jain dan Kelley (1953: 7) “Komunikasi 

adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain. 

Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-

angka dan lain-lain. 

Berdasarkan dua pendapat di atas, yang dimaksud dengan teknologi komunikasi 

adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi, secara 

verbal maupun non-verbal dari satu pihak kepada pihak lain. 

2.1.4 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Menurut UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang dan transaksi elektronik (ITE) dari 

ketentuan umum bab 1 pasal 1 ayat 1 (1-4) yaitu: 
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1. Informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik yang 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic 

data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 

tclecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi 

yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya. 

2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. 

3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

memproses, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi. 

4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tilisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol 

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya. 

Menurut Sannai (2004: 20) “Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah 

media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada 

orang lain”. 

Menurut Puskur Diknas Indonesia (2003: 2) Teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) mencakup dua asperk, yaitu: 

1. Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 
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2. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan 

alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke 

lainnya. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Kementrian Negara Riset dan Teknologi (2006: 

6) “teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua teknologi 

berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

penyebaran, dan penyajian informasi. 

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya yang dimaksud dengan teknologi 

informasi dan komunikasi adalah suatu jaringan yang saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya karena mengandung pengertian tentang segala segala kegiatan yang 

terkait dengan pemprosesan, manipulasi, pengelolaan dan transfer atau 

pemindahan antar informasi antar media. 

2.1.5 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Saat Ini 

Saat ini kebutuhan akan teknologi, baik itu teknologi informasi maupun 

telekomuniasi sangat tinggi dari mulai golongan menengah ke bawah dan 

golongan menengah ke atas. Semua individu sangat membutuhkan teknologi 

untuk mempercepat perkembangan atau meningkatkan pembangunan baik 

pembangunan individu maupun kelompok.  

Perkembanan tekonologi yang saat ini cepat adalah teknologi telekomunikasi, 

yang menghadirkan beragam pilihan bentuk teknologi dan kecanggihannya. Saat 

ini terjadi persaingan yang ketat antara dua teknologi yaitu seluler dan FWA 

(fixed Wireles Acces). Adapun perkembangan teknologi seluler sudah dimulai 
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sejak pertengahan tahun 90 an dengan munculnya teknologi IG (Generasi 

Pertama) dengan menggunakan teknologi AMPS (Advance Mobile Phone 

System). Dimana teknologi AMPS ini pertama kali dipergunakan oleh pihak 

militer di Amerika Serikat. 

Salah satu hal yang sedang menjadi trend saat ini adalah kegiatan yang berbasis 

internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-

banking, e-library, e-labolatory, e-mail dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas 

berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan 

hal tersebut di atas, dimensi ruang dan waktu tidaklah menjadi hambatan. 

Proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang 

elektronik mulai dari TV,handphone,PDA,laptop hingga I Pad sudah menjadi 

barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan TIK pun 

semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. 

Penjelasan di atas dapat disimpulakan bahwa perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi saat ini sudah sangat berkembang sehingga memudahkan kita 

untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, 

kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam dunia pendidikan perkembangan tekologi 

informasi dan komunikasi banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah 

dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. 

2.1.6 Dampak Positif dan Negatif dari Perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Menurut Patricia & John Naisbitt dalam (www.dampak-positif-teknologi-

informasi.com), dampak positif penggunaan teknologi informasi antara lain: 

http://www.dampak-positif-teknologi-informasi.com/
http://www.dampak-positif-teknologi-informasi.com/
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1. Internet sebagai media informasi, merupakan alat yang paling banyak 

digunakan dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan 

pengguna lainnya dari seluruh dunia. 

2. Media pertukaran data yang dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan 

murah. 

3. Media untuk mencari informasi atau data, seperti perkembangan internet yang 

pesat, menjadikan sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan 

akurat. 

4. Kemudahan memperoleh informasi sehingga manusia tahu apa saja yang 

terjadi. 

5. Digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan 

lain-lain. 

Sedangkan dampak negatif penggunaan teknologi informasi antara lain: 

1. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan 

lewat internet dari pada bertemu secara langsung (face to face). 

2. Sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat 

dalam berinteraksi. 

3. Kejahatan seperti menipu dan mencuri dapat dilakukan di internet (kejahatan 

juga ikut berkembang). 

4. Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi 

dan dapat menghabiskan uang hanya untuk melayani kecanduan tersebut. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Anglin Gary. J. Dalam 

(http://www.edukasi.net.karyaanda/viewkarya), dampak positif penggunaan 

teknologi komunikasi, antara lain : 

1. Mengganggu Perkembangan Anak 

Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone (HP) seperti kamera, 

permainan (game) akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di 

sekolah, tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, sms, 

miscall dari teman mereka bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah 

lagi ada yang menggunakan HP untuk mencontek (curang) dalam ulangan. 

Bermain game saat guru menjelaskan pelajaran dan sebagainya. Kalau hal 

tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak 

teknologi. 

2. Efek Radiasi 

Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya. 

Penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan, ada baiknya siswa 

lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP khususnya 

bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak diperlukan, sebaiknya anak-anak 

jangan dulu diberi kesempatan menggunakan HP secara permanen. 

3. Rawan terhadap tindak kejahatan. 

Pelajar merupakan salah satu target utama dari pada penjahat. Karena usia 

remaja merupakan usia yang masih sangat labil. 

4. Sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. 

http://www.edukasi.net.karyaanda/viewkarya
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5. Jika tidak ada dari guru dan orangtua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan 

gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama 

sekali tidak layak dilihat seorang pelajar. 

6. Pemborosan 

Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran akan bertambah, apalagi kalu HP 

hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat maka hanya akan 

menjadi pemborosan. 

Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di 

sekolah yaitu: 

a. Dampak Positif 

1. Membantu siswa untuk terampil menggunakan TIK dalam kehidupannya 

2. Membantu siswa untuk melihat dan menelaah materi belajar secara online 

3. Membantu siswa membangun kerja kolaboratif 

4. Memotivasi siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan seiring dengan kemajuan di bidang sains dan teknologi 

b. Dampak negatif 

1. Kecanduan bermain komputer memicu anak menjadi malas menulis, 

menggambar atau pun melakukan aktiitas sosial  

2. Asik dengan dunianya sendiri 

3. Terlalu sering online membuat siswa malas belajar 

4. Lebih cenderung mengakses situs yang negatif 

5. Lebih cenderung berkomunikasi lewat internet dari pada bertemu langsung 

sehingga mengurangi sifat sosial. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi dapat menimbulkan perilaku negatif, seperti: 

1. Mengenai sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat 

internet dari pada bertemu secara langsung (face of face). 

2. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola 

masyarakat dalam berinteraksi. 

3. Kejahatan seperti menipu dan mencuri dapat dilakukan di internet (kejahatan 

juga ikut berkembang). 

4. Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi 

dan dapat menghabiskan uang hanya untuk melayani kecanduan tersebut. 

5. Mengganggu perkembangan anak dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia 

di handphone (HP) seperti kamera, permainan (game) akan mengganggu siswa 

dalam menerima pelajaran di sekolah, tidak jarang mereka disibukkan dengan 

menerima panggilan, sms,miscall dari teman mereka bahkan dari keluarga 

mereka sendiri. Lebih parah lagi ada yang menggunakan HP untuk mencontek 

(curang) dalam ulangan. Bermain game saat guru menjelaskan pelajaran dan 

sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan 

akan menjadi budak teknologi. 

6. Sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada dari 

guru dan orangtua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar 

yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak 

dilihat seorang pelajar. 
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7. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran akan bertambah, apalagi kalu HP 

hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat maka hanya akan 

menjadi pemborosan. 

2.1.7 Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan salah satu bentuk proses komunikasi yang 

melibatkan guru dan siswa masing-masing dalam kedudukan baik sebagai 

pemegang inisiatif komunikasi ( Komunikator) maupun sbagai partner dalam 

proses komunikasi (Komunikan). Dalam proses komunikasi, yang sudah pasti 

memerlukan saluran penyampaian pesan menurut adanya medium. Karena itu 

medium atau media memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam 

terselenggaranya proses komunikasi/ proses belajar mengajar. 

Teknologi informasi dan komunikasi memilliki tiga fungsi utama yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: 

(1) Teknologi berfungsi sebagai alat (tools). 

(2) Dalam hal ini, teknologi komunikasi digunakan sebagai alat bantu bagi 

pengguna (user) atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam 

mengolah kata, mengolah angka, membuat desain grafis, membuat database, 

membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf, data kepegawaian, 

keungan dan sebagainya. 

(3) Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (science). 

Dalam hal ini teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai 

oleh siswa dalam meningkatkan kompetensinya. 

(4) Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran 

(literacy). 
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Dalam hal ini teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai 

alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer dengan tetap 

menjadikan guru sebagai fasilitator, motivator, transmiter, dan evaluator dalam 

prinsip pembelajaran tuntas. 

Secara umum, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, 

berada pada kegiatan pembelajaran dan penerapan pada kegiatan administratif 

institusi. Lebih jauh mengenai peranannya, dijelaskan sebagai berikut: 

a) Penerapan di dalam kegiatan pembelajaran 

Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran ditandai 

dengan hadirnya e-learning dengan semua variasi tingkatannya telah 

memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran yang disampaikan melalui semua 

media elektronik termasuk seperti: audio/video, TV interaktif, radio, intranet 

dan internet. Secara umum, peranan e-learning dalam proses pembelajaran 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: Komplementer, mengandaikan 

bahwa cara pembelajaran dengan pertemuan tatap muka masih berjalan tetapi 

ditambah dengan model interaksi berbantuan teknologi informasi; Substitusi, 

sebagian besar proses pembelajaran dilakukan berbantuan teknologi informasi. 

Dalam kegiatan pembelajaran, penerapan teknologi komunikasi dapat terlihat 

dari bagaimana cara pendidik memberikan sebuah materi yang disampaikan 

kepada peserta didik. Peran sekolah sebagai institusi yang memfasilitasi sarana 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi)) dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran, seperti komputer atau laptop, internet atau jaringan wifi, LCD 

proyektor, Internet, Gadget, Microsoft Office, media Audio, media Visual, dan 

media Audio Visual.  
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Dari fasilitas-fasilitas yang ada tersebut dapat dimanfaatkan pendidik untuk 

mengakomodasi teknik pembelajaran yang akan digunakan.  

Paradigma dari perkembangan teknologi komunikasi yang ada mengakibatkan 

model belajar konvensinal sedikit demi sedikit berubah. Untuk itu tuntutan 

bagi pendidik agar bisa mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang 

ada. Sehingga diharapkan kegiatan belajar berjalan efektif karena ditunjang 

dengan kemapuan dari pendidik dalam memanfaatkan teknologi yang ada. 

Beberapa contoh penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran adalah: 

1) Penggunaan media pembelajaran oleh pendidik dalam penyampaian materi 

pelajaran seperti Microsoft Office, media Audio, media Visual, dan media 

Audio Visual. 

2) Penggunaan internet atau jaringan wifi yang disediakan oleh sekolah sebagai 

sarana peserta didik untuk mencari referensi tugas-tugas yang diberikan oleh 

pendidik.  

3) Penggunaan komputer sebagai sarana praktek terhadap materi-materi 

tertentu yang memang membutuhkan fasiltas komputer seperti, Laptop, 

LCD Proyektor, Gadget. 

b) Penerapan di dalam kegiatan administratif institusi. 

Dalam menjalankan seluruh kegiatan operasinalnya, sekolah banyak 

memanfaatkan berbagai teknologi, khusunya yang berbasis teknologi 

komunikasi untuk mempermudah seluruh kegiatannya. 

Contoh penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan 

administratif adalah: 
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1) Penggunaan komputer dalam sistem penilaian prestasi akademis peserta 

didik. 

2) Penggunaan komputer untuk pendataan database identitas seluruh warga 

sekolah baik peserta didik dan pendidik. 

3) Penggunaan internet sebagai akses aktualisasi identitas institusi pendidikan 

(website sekolah atau perguruan tinggi) dan monitoring penialaian secara 

online.  

4) Penggunaan perangkat audio (sound sistem, tape recorder) dan visual (LCD 

proyektor) untuk kegiatan di luar pembelajaran seperti rapat, diklat, 

seminar, dan sebagainya.  

 

2.1.8 Macam-macam Teknologi Informasi dan Komunikasi 

a. Teknologi Informasi 

1. Internet 

Secara harfiah, internet (kependekan dari kata “inter-networkI”) ialah sistem 

global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan 

standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna 

di seluruh dunia. Rangkaian internet yang tersebar ini dinamakan Internet 

Working guna dari internet yaitu bisa mencari semua informasi, hiburan, 

maupun berita aktual dan lainya, 

2. Televisi 

Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran gambar. Kata televisi berasal 

dari kata “tele” dan “vision” yang mempunyai arti masing-masing jauh 

(tele) dan tampak (vision). Jadi, televisi berarti tampak atau dapat melihat 
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dari jarak jauh. Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda, 

karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. 

3. Radio 

Radio adalah alat penyampaian informasi dengan pemanfaatan gelombang 

elektromagnetik bebas yang memiliki frekuensi kurang dari 300GHZ 

(panjang gelombang lebih besar dari 1 mm) 

b. Teknologi komunikasi 

1. Handphone (Telepon Genggam) 

Telepon genggam, biasanya disebut juga dengan cellular. Merupakan 

pengembangan teknologi telepon, dimana perangkatnya dapat digunakan 

sebagai perangkat untuk mobile atau berpindah-pindah. 

2. Telepon 

Telepon adalah alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicara 

melalui sinyal listrik. Umumnya penemu telepom adalah Alexander Graham 

Bell, dengan telepon pertama dibuat di Boston, Messachusets, pada tahun 

1876. Tetapi, penemu Italia Antonio Meucci telah menciptakan telepon pada 

tahun 1849, dan pada september 2001, Meucci dengan resmi diterima 

sebagai pencipta telepon oleh kongres Amerika, dan bukan Alexander 

Graham Bell. 

 

2.2 Tinjauan Mengenai Minat Baca Siswa dan Perpustakaan 

2.2.1 Pengertian Membaca 

Listiawati mendefinisikan membaca itu sebagai berikut: membaca adalah 

merupakan kecakapan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu agar 
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dapat menyerap berbagai informasi sehingga dapat mengatasi permasalahan hidup 

yang dihadapi dan menjadi manusia yang berbudaya baca (reading society) dan 

berbasis ilmu pengetahuan (knowledge based society). 

Sedangkan menurut Mortimer(2001 :15), ”membaca adalah sebuah aktivitas yang 

kompleks, sama seperti menulis, ia terdiri dari banyak tindakan mental yang 

terpisah, dan semuanya harus dilakukan agar bisa membaca dengan baik. 

Minat baca merupakan salah satu potensi yang dibutuhkan dalam kecakapan 

membaca, karena dengan adanya minat baca pembaca akan berusaha untuk 

menggali informasi yang ada pada sumber bacaan, namun demikian minat baca 

juga erat kaitannya dengan ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Seseorang 

akan berminat membaca jika bacaan yang tersedia dianggap bermanfaat bagi 

dirinya.  

Sehubungan dengan itu maka diasumsikan bahwa membaca adalah kunci untuk 

belajar. Berdasarkan hal tersebut Widyamartaya mengemukakan beberapa konsep 

berikut: 

1. Membaca adalah sumber belajar yang paling lengkap ”membaca membuat 

seseorang lengkap” kata francis Bacon, seorang filsuf Inggris. selanjutnya 

Carlyle, seorang sejarahwan dari Scotlandia berkata,”segala sesuatu yang 

telah dilakukan, dipikirkan, dicapai atau dihayati oleh umat manusia 

tersimpan dalam halaman-halaman buku seperti dalam pelestarian yang 

magis”. 

2. Membaca adalah sumber belajar yang paling mudah didapat. tiap hari 

majalahn atau buku-buku dapat dikirim langsung kealamat. di samping itu kita 

dapat membeli dan bahkan meminjam langsung ke perpustakaan. 
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3. Membaca adalah sumber belajar yang paling murah. 

4. Membaca adalah sumber belajar yang paling cepat, sebuah buku yang 

disusun bertahun-tahun dapat kita baca dalam waktu singkat. 

5. Membaca adalah sumber belajar yang paling modern, tidak pernah 

ketinggalan zaman. 

6. Dengan membaca buku, mempelajari banyak hal sekaligus. dari buku yang 

kita baca dapat dimiliki berbagai manfaat: tambah pengetahuan, hiburan, 

dialog dengan pengarang, peningkatan kemampuan berbahasa, dan lain-lain. 

7. Membaca adalah ikhtiar yang terus-menerus untuk mengembangankan diri. 

daya pikir kita ditantang dan didorong untuk selalu berpikir secara lurus dan 

terang. Alfred North Whitehead, seorang filsuf dan ahli matematika dari 

Inggris mengatakan, ”makin banyak kalian tahu makin mudah menambah 

pengetahuan kalian.”Dari beberapa paparan di atas, kita dapat menarik 

benang merah bahwa membaca merupakan sebuah media yang akan 

melahirkan inspirasi-inspirasi yang penting serta mendorong memperlancar 

daya pikir manusia. Sehingga, manusia akan meraih kemajuan dalam bidang 

ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun agama. Untuk membangkitkan 

minat baca dan menciptakan masyarakat gemar belajar, salah satu kiatnya 

adalah bagaimana meningkatkan budaya bacanya. kalau budaya baca 

tersebut sudah menjadi ”kebutuhan”, maka sasaran yang diinginkan bisa 

terwujud. 

Minat adalah suatu keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu. Minat baca berarti suatu keinginan atau kecenderungan hati yang 
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tinggi terhadap bahan bacaan. Atau minat baca berarti dorongan atau 

motivasi untuk membaca. 

Ada 2 (dua) macam minat yang dikenal secara umum: 

1. Minat spontan: minat yang timbul dengan sendirinya. Disini minat tidak 

perlu dibangkitkan. Misalnya seorang anak-laki-laki secara spontan akan 

lebih berminat terhadap mainan mobil-mobilan dari pada mainan boneka. 

2. Minat yang disengaja: minat yang timbul karena dibangkitkan. Misalnya: 

seorang anak tidak berminat untuk membaca, maka perlu minatnya 

dibangkitkan dengan segala cara agar anak tersebut merasa berminat untuk 

membaca. Jika minat baca telah ada dan berkembang tanpa diperintah oleh 

siapa pun anak akan berusaha dan mencari sendiri bacaan yang diperlukan, 

anak akan mengembangkan rasa suka tersebut menjadi kebutuhan. 

 

2.2.2 Tujuan Membaca  

Menurut Sudarnoto Abdul Hakim (2007 :215) tujuan membaca merupakan usaha 

untuk mengetahui sesuatu yang diketahui yang tersimpan (berada) dalam suatu 

sarana bacaan. Sedangkan menurut Gray dan Rogers dikatakan bahwa dengan 

membaca seseorang akan banyak mendapat keuntungan antara lain: untuk mengisi 

waktu luang; mengetahui hal-hal yang aktual, up to date, mengetahui lingkungan; 

dapat memuaskan pribadi-pribadi; memenuhi dalam kehidupan sehari-hari; 

meningkatkan minat terhadap sesuatu lebih lanjut; memuaskan tuntunan 

intelektual; memuaskan tuntunan spiritual.  
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Tujuan umum menurut Darmono, membaca adalah untuk mendapatkan informasi 

baru. Dalam kenyataannya terdapat tujuan yang lebih khusus kegiatan membaca, 

yaitu: 

1. Membaca untuk tujuan kesenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah 

membaca novel, surat kabar, majalah, dan komik. Menurut David Eskey 

tujuan membaca adalah reading for pleasure. Bacaan yang dijadikan obyek 

kesenangan menurut David adalah sebagai ”bacaan ringan”. 

2. Membaca untuk meningkatkan pengetahuan seperti pada membaca buku-

buku pelajaran buku ilmu pengetahuan. Kegiatan membaca untuk 

meningkatkan pengetahuan disebut juga dengan reading for intelectual 

profit. 

3. Membaca untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya para mekanik perlu 

membaca buku petunjuk, ibu-ibu membaca booklet tentang resep makanan, 

membaca prosedur kerja dari pekerjaan tertentu. Kegiatan membaca 

semacam ini dinamakan dengan reading for work. 

 

2.2.3 Manfaat membaca 

Menurut Soekarman Kartosedono, secara singkat manfaat membaca bagi individu 

yang bersangkutan dapat diutarakan sebagai berikut: 

1. Dapat merupakan cara untuk mendalami sesuatu masalah dengan 

mempelajari sesuatu persoalan hingga dapat menambah pengetahuan yang 

berhubungan dengan peningkatan kecakapan. 

2. Untuk dapat menambah pengetahuan umum tentang sesuatu persoalan. 

3. Untuk mencari nilai-nilai hidup untuk kepentingan pendidikan diri sendiri. 
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4. Untuk pengisi waktu yang luang dengan menikmati sastra ataupun cerita-

cerita fiksi yang bermutu. 

Manfaat membaca Menurut Mery Leonhardt, yaitu; 

1. Anak yang gemar membaca akan menggunakan sebagian besar waktunya 

untuk membaca. 

2. Anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasan yang lebih 

tinggi. Mereka mampu berbicara, menulis, dan memahami gagasan-

gagasan yang rumit secara lebih baik. 

3. Membaca dapat mengatasi rasa percaya diri anak terhadap kemampuan 

akademik karena mereka mampu meyelesaikan pekerjaan sekolah dengan 

hanya sedikit waktu. 

4. Membantu anak melihat kehidupan yang digambarkan melalui berbagai 

pandangan para penulis sehingga mereka mampu memahami berbagai 

situasi dan masalah dengan berbagai cara pandang. 

5. Andai mampu mengembangkan pola berpikir yang kreatif dalam diri 

mereka sebab mereka bukan saja mendengarkan informasi, melainkan juga 

belajar untuk mengikuti argumen-argumen dan mengingat pemikiran yang 

beragam.  

6. Membaca merupakan untuk memiliki rasa kasih sayang sehingga anak 

mampu mempunyai kemampuan untuk memahami pandangan orang lain. 

7. Membaca dapat digunakan sebagai sarana memahami bahasa yang sulit 

seperti bahasa asing dan bahasa ilmu. 



33 
 

Sedangkan menurut Adwityani S. Subagio (1999 :27-30), membaca banyak 

manfaatnya. Diantaranya: 

1. Untuk mendapatkan informasi aktual yang terjadi di berbagai belahan dunia, 

yaitu melalui internet, koran, majalah, dan jurnal. 

2. Untuk meningkatkan dan memuaskan tuntunan intelektual seseorang, yaitu 

melalui buku-buku ilmiah dan teknologi.  

3. Untuk mengayakan dan memuaskan batin seseorang. Hal ini bisa diperoleh 

dengan membaca buku-buku novel, fiksi, atau puisi. 

4. Untuk mengayakan dan memuaskan tuntutan spiritual seseorang, misalnya, 

dengan membaca buku-buku agama, etika, atau moral. 

5. Untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari seseorang. 

Yaitu dengan membaca buku-buku rujukan/referensi. 

6. Untuk meningkatkan minat seseorang terhadap suatu hal lebih dalam/lanjut; 

dari kurang tertarik, karena mendalami dapat mengembangkan sendiri, 

misalnya, dengan membaca buku-buku sarat ide, gagasan dan pengetahuan 

dasar lainnya. 

7. Untuk meningkatkan pengembangan diri. Yaitu dengan mengiku 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. 

Seorang anak yang cinta membaca akan dapat mengambil banyak manfaat dari 

kegiatan tersebut, demikian pendapat Mery Leonhardt. Ia mengemukakan 

manfaat yang dapat diambil oleh seorang anak, bila di dalam dirinya sudah  

tumbuh perasaan cinta membaca. 
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2.2.4 Minat dan Kebiasaan Membaca 

Menurut Rajab Bahry (2003 :28-29) “Kebiasaan dan minat baca adalah salah satu 

masalah mendasar dalam kegiatan membaca yang sering diabaikan, padahal, 

kebiasaan dan minat membaca merupakan faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan membaca”. 

Faktor yang menjadi pendorong atas bangkitnya minat baca ialah ketertarikan, 

kegemaran dan hobi membaca, dan pendorong tumbuhnya kebiasaan membaca 

adalah kemauan dan kemampuan membaca. Berseminya budaya baca adalah 

kebiasaan membaca, sedangkan kebiasan membaca terpelihara dengan tersedianya 

bahan bacaan yang baik, menarik, memadai, baik jenis jumlah maupun mutunya. 

Inilah sebuah formula yang ringkas untuk mengembangkan minat dan budaya 

baca. 

Berdasarkan rumusan konsepsi tersebut tersirat tentang perlunya minat baca itu 

dibangkitkan sejak usia dini (kanak-kanak).Minat baca yang mulai dikembangkan 

pada usia dini dan berlangsung secara teratur akan tumbuh menjadi kebiasaan 

membaca.  

Kebiasaan membaca semestinya memang harus dimulai pada usia dini, pada masa 

balita ketika anak-anak belum memulai pendidikan formal. Pengenalan media 

bacaan dapat ditempuh dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan usia dan 

kemampuan sia anak. orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anaknya 

agar anak-anak mereka menyukai kegiatan membaca. 

Ketika diamati dengan cermat ada beberapa faktor yang mampu mendorong 

bangkitnya minat baca masyarakat. faktor-faktor tersebut adalah 
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1. Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, pengetahuan, dan 

informasi. 

2. Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti tersedianya bahan 

bacaan yang menarik, berkualitas dan beragama. 

3. Keadaan lingkungan sosial yang lebih kondusif, maksudnya adalah iklim 

yang selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu dalam waktu membaca. 

4. Rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang aktual. 

5. Berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani 

. 

2.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat 

baca siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa, seperti pembawaan, kebiasaan dan ekspresi 

diri. Sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

siswa atau faktor lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, tentangga maupun 

lingkungan sekolah. Faktor eksternal ini mempengaruhi adanya motivasi, 

kemauan, dan kecenderungan untuk selalu membaca. 

Dalam rangka menumbuhkan minat membaca sebagai suatu kebiasaan pada 

siswa, maka proses terbentuknya kebiasaan membaca memakan waktu yang 

cukup lama, karena proses terbentuknya minat baca seseorang selain dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, juga secara khusus dipengaruhi 

oleh beberapa faktor berikut:  

1) Faktor sosiologis  
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Lingkungan rumah tangga dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat 

timbulnya minat baca seseorang. Dengan tersedianya beberapa bahan 

bacaan dan berbagai tulisan dalam lingkungan rumah tangga akan 

merangsang daya visual dan motoris anak-anak untuk sekedar mengenali 

buku, dan untuk taraf selanjutnya akan tertarik untuk membacanya. 

Demikian halnya pada lingkungan sekolah dan suasana lingkungan sekolah 

yang kondusif akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 

akan mendorong timbulnya minat baca siswa. Lingkungan masyarakat juga 

dapat mendorong terciptanya siswa gemar membaca, apabila masyarakat 

tersebut sudah terbiasa memanfaatkan kesempatan untuk membaca, 

misalnya pada saat menunggu di stasiun, bus dan sebagainya. Jika siswa 

berada pada lingkungan sekelompok masyarakat yang gemar membaca, 

maka siswa tersebut juga akan tertarik dan terbiasa untuk selalu membaca. 

2) Faktor psikologis 

Siswa dapat menemukan kebutuhan dasarnya melalui bahan bacaan jika 

topik, isi, pokok persoalan, tingkat kesulitan dan penyajiannya sesuai 

dengan karakter individu mereka. Berdasarkan faktor psikologis ini, maka 

setiap siswa memiliki kebutuhan dan kepentingan individual yang berbeda 

dengan siswa lain. Perbedaan itu akan berpengaruhi pilihan dan minat 

membaca individu, sehingga setiap individu memiliki bahan bacaan sesuai 

dengan karakter, minat dan kepentingannya sendiri. 

 

 

 



37 
 

2.2.6 Tujuan yang hendak dicapai 

Tujuan untuk membaca sangat diperlukan bagi siswa dalam rangka meningkatkan 

minat baca. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan 

pengetahuan dari buku atau bahan-bahan yang tertulis lainnya. Untuk memahami 

suatu mata pelajaran tertentu, maka siswa dituntut untuk belajar. Informasi yang 

mendukung dalam belajar adalah berupa bahan-bahan yang tertulis yang 

mengharuskan kegiatan membaca sehingga apa yang dibutuhkan dapat tercapai. 

2.2.7 Tersedianya sarana perpustakaan 

Perpustakaan merupakan sarana yang mengantar siswa ke dunia yang lebih luas, 

sebagai media yang dapat menghubungkan segala peristiwa pada masa lalu, 

sekarang dan masa yang akan datang. Keberadaan perpustakaan sangat diperlukan 

karena perpustakaan dapat memberikan segala kebutuhan minat siswa, khususnya 

minat siswa dalam membaca koleksi-koleksi perpustakaan tersebut. 

2.2.8 Bentuk pelayanan  

Koleksi perpustakaan harus ditata rapi pada tempatnya agar lebih mudah 

dimanfaatkan oleh pembaca. Pelayanan yang baik akan berimplikasi pada 

meningkatnya minat baca siswa untuk melakukan kegiatan membaca. Pelayanan 

yang dimaksudkan di sini adalah sikap staf perpustakaan yang ramah, 

berpengetahuan luas dan mempunyai sikap informasi dari setiap jenis pustaka. 

Pelayanan dapat dikatakan baik jika apa yang ditargetkan dari sasaran pokok dari 

pelayanan tercapai yaitu meningkatnya minat baca siswa. 

2.2.9 Kualitas koleksi perpustakaan 

Kualitas koleksi perpustakaan sangat mempengaruhi minat, kemauan dan 

kebiasaan siswa untuk selalu masuk perpustakaan. Jika suatu perpustakaan telah 
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berhasil mengoleksi buku-buku bacaan berkualitas,  membangun opini dan 

mempengaruhi siswa untuk masuk perpustakaan maka kemungkinan besar siswa 

akan terbiasa membaca dan pengetahuannya akan semakin bertambah. 

Minat membaca merupakan salah satu karakter yang harus dibentuk dalam diri 

siswa karena bagaimanapun kegiatan membaca merupakan bagian penting dalam 

belajar. Berdasarkan hal tersebut maka guru harus memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada para siswa untuk mencari bahan- bahan bacaan yang 

berkualitas guna mengembangkan penguasaan bahasa dan meningkatkan 

pengetahuan mereka. Keaktifan membaca akan membantu anak didik dalam cara 

dan metode belajar yang efektif dan efisien, baik dengan berkelompok maupun 

secara individu. 

Sutarno mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca,  yaitu : 

1) Rasa ingin tahu yang tinggi atau fakta, teori, prinsip, pengetahuan, dan 

informasi. 

2) Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti tersedianya bahan 

bacaan yang menarik, berkualitas, dan beragam. 

3) Keadaan lingkungan sosial yang kondusif, maksudnya adanya iklim yang 

selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca. 

4) Rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang aktual. 

5) Berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani. 

Menurut Mudjito (2004:  60) “kita dapat membedakan motivasi membaca 

kedalam dua golongan, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal”. Yang 

dimaksud dengan motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalan diri 
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seseorang. Sedangkan eksternal adalah motivasi atau tenaga pendorong yang 

berasal dari luar seseorang. Motivasi internal diantaranya adalah: 

1. Adanya kebutuhan 

Karena adanya kebutuhan, maka seseorang didorong untuk membaca. 

Misalnya seorang anak ingin mengetahui isi cerita dari sebuah buku komik. 

2. Adanya pengetahuan tentang kemajuannya sendiri Seseorang mengatahui 

hasil-hasil atau prestasinya sendiri dari membaca, maka ia akan terdorong 

untuk membaca lebih banyak lagi. Misalnya anak yang telah membaca 

sebuah buku dan ia merasa mendapatkan sesuatu dari buku yang dibacanya, 

maka akan mendorong baginya untuk membaca lebih banyak lagi. 

3. Adanya aspirasi atau cita-cita 

Anak yang telah remaja, cita-cita itu akan menjadi lebih jelas dan tegas, 

misalnya cita-cita menjdi dokter, insinyur, militer, dll. Motivasi eksternal 

ada tiga diantaranya yaitu; 

1. Hadiah 

Hadiah adalah alat yang representatif dan bersifat positif. Hadiah telah 

menjadi alat motivasi bagi seseorang. Hadiah telah menjadikan seseorang 

terdorong untuk melakukan sesuatu lebih giat lagi. 

2. Hukuman 

Hukuman dapat juga menjadi alat motivasi mempergiat seseorang untuk 

membaca. Seseorang yang mendapat hukuman karena kelalaian tidak 

mengerjakan tugas membaca, maka dia akan berusaha untuk memenuhi 

tugas membaca agar terhindar bahaya hukuman yang mungkin menimpa 

lagi. 
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3. Persaingan atau kompetisi 

Persaingan merupakan dorongan untuk memperoleh kedudukan atau 

penghargaan. Kompetisi telah menjadi daya pendorong bagi seseorang 

untuk membaca lebih banyak. 

Yang telah dipaparkan diatas, yang dimaksud dengan pembinaan minat baca 

adalah serangkaian upaya, sebagai suatu sistem yang meliputi kegiatan- 

kegiatan perencanaan program, pengaturan pelaksanaan program, 

pengendalian pelaksanaan program, serta penilaian terhadap pelaksanaan 

program penumbuhan perkembangan minat baca. 

Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembinaan minat baca 

di dalam perpustakaan, antara lain: 

1. Faktor internal 

a. Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan jumlah tenaga pengelola 

perpustakaan, baik yang berpredikat pustakawan, yang berpendidikan 

jurusan ilmu perpustakaan maupun tenaga struktural masih jauh dari 

yang diharapkan. 

b. Kurangnya dana pembinaan minat baca Meskipun para pengelola 

perpustakaan menyadari bahwa pembinaan minat baca merupakan salah 

satu tugas dan tanggung jawab, namun banyak di antaranya yang 

terbentur pada keterbatasan dana. 

c. Terbatasnya bahan pustaka Keterbatasan bahan pustaka ini bukan hanya 

sekedar jumlah dan variasinya yang belum memenuhi kebutuhan 
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pengguna jasa perpustakaan, tetapi juga terbatasnya mutu bahan pustaka 

yang dilayankan di perpustakaan. 

d. Kurang bervariasinya jenis layanan perpustakaan Kebanyakan 

perpustakaan baru pada tingkat pemberian layanan peminjaman. 

Layanan-layanan lainnya, 

e. Terbatasnya ruangan perpustakaan 

Banyak perpustakaan yang ruangannya belum dilengkapi dengan ruang-

ruang seperti: ruang baca, ruang pemutaran film (ruang audio-visual), 

ruang cerita, ruang serbaguna, ruang anak-anak, ruang remaja/dewasa. 

f. Terbatasnya perabot dan peralatan perpustakaan 

Banyak perpustakaan yang belum memiliki peralatan yang dapat 

mendukung pembinaan minat baca, seperti berbagai macam proyektor 

(proyektor film, proyektor untuk slide), mesin fotocopy.  

g. Kurang sentralnya lokasi perpustakaan 

Banyak perpustakaan yang kurang menarik pengunjung karena letaknya 

yang tidak strategis. 

h. Kurangnya promosi / pemasyarakatan perpustakaan 

Kurang promosi / pemasyarakatan perpustakaan menyebabkan tidak 

banyak anggota masyarakat memanfaatkan jasa layanan perpustakaan. 

2. Faktor eksternal 

1. Kurangnya partisipasi pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan minat 

baca hal ini tampak antara lain, di lingkungan keluarga banyak orang tua 

yang kurang memperhatikan pengembangan minat baca anak-anaknya. 
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2. Kurang terbinanya jaringan kerjasama pembinaan minat baca antar 

perpustakaan belum banyak upaya yang dilakukan untuk menggiatkan 

jaringan kerjasama. 

3. Sektor swasta belum banyak menunjang pembinaan minat baca seperti 

industri, perusahaan serta usaha bisnis lainnya belum banyak 

berpartisipasi dan melibatkan diri dalam pembinaan minat baca, baik 

bagi pegawainya maupun masyarakat di sekitarnya. 

4. Belum semua penerbit berpartisipasi dalam pembinaan minat baca, 

banyak penerbit yang orientasi penerbitannya berdasarkan perhitungan 

keuntungan semata-mata dan kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. 

5. Belum semua penulis berpartisipasi dalam pembinaan minat baca, baik 

pengarang, maupun penerjemah belum banyak berpartisipasi dalam 

pembinaan minat baca. Yang ditulis mereka terutama yangdiperkirakan 

laris dipemasaran. 

Minat baca kalau dikaitkan dengan perpustakaan maka akan terlihat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi antara lain: 1). Koleksi yang 

sesuai dengan pemakai (pembaca); 2). Tingkat pelayanan dari petugas 

perpustakaan; 3). Sikap petugas perpustakaan (keramahan); 4). Pengaturan 

tata letak yang nyaman; 5). Tentu saja faktor dana. 

2.3 Kerangka Pikir 

Saat ini kebutuhan akan teknologi, baik itu teknologi informasi maupun 

telekomuniasi sangat tinggi. Semua individu sangat membutuhkan teknologi 

untuk mempercepat perkembangan atau meningkatkan pembangunan baik 

pembangunan individu maupun kelompok. Sedangkan Faktor yang menjadi 
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Perkembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikaasi 

1. Internet 

2. Handphone  

Minat Baca di Perpustakaan 

1. Sosiologis 

 

2. Psikologis 

pendorong atas bangkitnya minat baca ialah ketertarikan, kegemaran dan hobi 

membaca, dan pendorong tumbuhnya kebiasaan membaca adalah kemauan dan 

kemampuan membaca.   

Berdasarkan uraian diatas teknologi informasi  dan komunikasi sebuah media atau 

alat yang bisa digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. salah 

satunya menambah pengetahuan dan informasi materi pembelajaran di sekolah. 

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikai yang berkembang saat ini, 

khususnya yang mempengaruhi dibidang pendidikan ternyata mempengaruhi 

minat baca siswa di perpustakaan SMA Teladan. 

Berdasarka pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai 

berikut: 

          Variabel (X)                   Variabel (Y)  

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pustaka, maka penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho = Tidak ada pengaruh antara perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi terhadap minat baca peserta didik. 

H1 = Terdapat Pengaruh antara perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi terhadap minat baca peserta didik. 



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Hadawi Nawawi (1996:   73) “Penelitian deskripsi yaitu penelitian

yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang

berdasarkan penelitian fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya”.

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini metode deskriptif korelasional,

karena penulis ingin menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya dan

berkaitan mengenai “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Terhadap Minat Baca Siswa Kelas XI di Perpustakaan SMA

Teladan Way Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017”.

3.2 Popolasi san Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Arikunto (1996:  117) “Populasi adalah keseluruhan dari objek

penelitian”. Sedangkan Menurut Hadi (1987:  220) “ Populasi adalah penduduk

yang dimaksud untuk diteliti”. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas
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XI SMA Teladan Way Jepara tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 197

siswa.

Untuk lebih jelas, populasi jumlah siswa SMA Teladan Way Jepar tahun

pelajaran 2016/2017 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Jumlah Peserta Didik SMA Teladan Way Jepara Kelas XI
Tahun Pelajaran 2016/2017

NO Kelas Jumlah
1 XI IPA 1 40
2 XI IPA 2 40
3 XI IPS 1 39
4 XI IPS 2 39
5 XI IPS 3 39

Jumlah 197

3.2.2 Sampel

Sampel yang digunakan merupakan sampel random yaitu teknik sampling

dimana dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek di

dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama Suharsimi Arikunto

(2010: 177). Dengan demikian, peneliti memberi hak yang sama kepada setiap

subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel.

Kemudian pabila subjek dalam suatu penelitian lebih dari 100 orang maka

semua sampelnya digunakan, sehingga penelitian tersebut menggunakan

penelitian populasi. Dan apabila subjeknya lebih dari 100 orang dapat diambil

antara 10-15%, 20-25%, ataupun lebih. Berdasarkan pendapat di atas maka

sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 15% sehingga sampelnya 15% x

197 = 29,6 . Dengan demikian, jumlah keseluruhan sampel dibulatkan menjadi

30 orang. Peneliti mengambil 15% karena untuk menghemat waktu dan biaya.

Untuk lebih jelas mengenai jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat

pada tabel berikut :
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Tabel 2.2 Daftar Jumlah Peserta Didik Yang Menjadi Sampel di SMA
Teladan Way Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017

NO Kelas Jumlah Siswa Jumlah Sampel (15%)
1 XI IPA 1 40 6
2 XI IPA 2 40 6
3 XI IPS 1 39 6
4 XI IPS 2 39 6
5 XI IPS 3 39 6
Jumlah 197 30

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membedakan dua variabel yaitu variabel bebas

sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terikat sebagai variabel

yang dipengaruhi (Y) yaitu:

1. Variabel bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Perkembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

2. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Minat Baca di Perpustakaan.

3.4 Definisi Konseptual

a. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu

dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang lain.

Sehingga memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang

kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam dunia

pendidikan perkembangan tekologi informasi dan komunikasi banyak hal

yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang

sebelumnya seperti mencari bahan ajar, membuka buku-buku pelajaran

berbasis komputer atau tehnologi.
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b. Minat baca adalah salah satu potensi yang dibutuhkan dalam kecakapan

membaca, karena dengan adanya minat baca pembaca akan berusaha untuk

menggali informasi yang ada pada sumber bacaan, namun demikian minat

baca juga erat kaitannya dengan ketersediaan informasi yang dibutuhkan.

3.5 Definisi Operasional

a. Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini

berkaitan dengan pembelajaran disekolah. Karena siswa lebih mudah untuk

mendapatkan segala informasi. Indikator dalam variabel ini adalah

1. Internet

2. Hanphone

b. Minat baca siswa di SMA Teladan saat ini mengalami penurunan

minat.karena seiring dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.

Indikator variabel dalam penelitian ini:

1. Sosiologis

2. Psikologis

3.6 Rencana Pengukuran Variabel

a. Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat diukur

melalui skor berdasarkan skala 3(berpengaruh, kurang berpengaruh, tidak

berpengaruh) melalui pengukuran indikator:

1. Internet

2. H andphone

b. Minat baca di perpustakaan SMA Teladan diukur melalui skor yang berskala

3 (baik, cukup baik, kurang baik) dengan indikator :



48

1. Sosiologis

2. Psikologis

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau

keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen

populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

3.7.1 Teknik Pokok

a. Angket

Teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data

degan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden

dengan maksud menjaring data dan informasi langsung dari responden

yang bersangkutan. Sasaran angket adalah Peserta Didik SMA Teladan

Way Jepara.

Responden memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan

subjek.

3.7.2 Teknik Penunjang

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang berupa

keterangan-keterangan, catatan, laporan dan sebagainya yang ada

kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Pelaksanaannya, penulis

mencari sumber-sumber tertulis dilokasi penelitian. Teknik ini dilakukan
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dan mencatat dan tertulis guna mempelajari data yang sesuai dengan

penelitian.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap kepala perpustakaan dan peserta didik

SMA Teladan Way Jepara.

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.8.1 Uji Validitas

Untuk mengatasi uji validitas angket diadakan melalui kontrol langsung

terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang

disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui korelasi

angket dengan berkonsultasi kepada pembimbing.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Reabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena

instrumen tersebut sudah baik. Penelitian yang mengguanakan uji coba

angket, memerlukan alat pengumpulan data yaitu uji reliabilitas .

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:222), “uji reliabilitas merupakan suatu

instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik sehingga mampu
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mengungkap data yang bisa dipercaya”.  Sedangkan menurut Susan Stainback

dalamSugiyono (2010:364),”reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi

dan stabilitas data atau temuan. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini

menggunakan teknik belah dua data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket kepada 10 orang diluar responden

2. Hasil uji coba dikelompokkan kedalam item ganjil dan item

genap

3. Hasil item ganjil dan item genap, dikorelasikan dengan

rumus Product Moment sebagai berikut:

=
∑ (∑ )(∑ )

∑ (∑ ) ∑ (∑ )
Keterangan :

rxy : Koefisien korelasi antara gejala x dan y

X  : Variabel bebas

Y  : Variabel terikat

N  : Jumlah sampel

(Suharsimi Arikunto, 2010:213)

4. Untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus

Spearman Brown menurut Suharsimi Arikunto(2010 :223),

yaitu :

 
gg

gg
xy r

r
r




1

2
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Keterangan :

rxy  : Koefisien reliabilitas seluruh tes

rgg  : Koefisien korelasi item x dan y

5. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat

reliabilitas  sebagai berikut:

0,90 – 1,00   = Reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89   = Reliabilitas sedang

0,00 – 0,49   = Reliabilitas rendah

Manase mallo (1985:139)

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan

analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka

secara sistematis. Selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis

data dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi

(1989:12) yaitu:

1. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu:

I=

Keterangan:

I : Interval NR : Nilai terendah

NT : Nilai tertinggi K :Kategori

(SutrisnoHadi, 1989:12)
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2. Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus

presentasesebagai berikut:

P = x100%

Keterangan: P  : Besarnya persentase

F : Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N : Jumlah perkalian seluruh item dengan

responden

Pengujian keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus chi

kuadrat(Sudjana, 2005: 280), yaitu :

Rumus :

X 2 =
 

 

B

ji

k

ij Eij

EijOij 2

Keterangan: X 2 : Chi Kuadrat

Oij : Banyak data yangdiharapkanterjadi




k

ij

: Jumlahkolom

Eij : Banyaknya data hasilpengamatan




b

ji

: Jumlahbaris

Kriteria uji sebagai berikut:

a. Jika X 2 hitung lebih besar atau sama dengan X 2 tabel dengan tarif signifikan

5 % maka hipotesis diterima
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b. Jika X 2 hitung lebih kecil atau sama dengan X 2 tabel dengan tarif signifikan

5% maka hipotesis ditolak.

Selanjutnya menurut Sudjana (2005:282) data akan diuji dengan menggunakan

rumus koefesien kontingenyaitu :

C = Keterangan :

C : Koefesien kontingensi

X 2 : Chi Kuadrat

n: Jumlah sampel

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi

faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefesien kontingensi

maksimum. Harga C maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

C maks =Keterangan:

C maks : Koefesien kontingen maksimum

M : Harga minimum antara banyak baris dan

kolom dengan kriteria

1 : Bilangan konstan

Uji pengaruh makin dekat dengan harga C maks makin besar derajat asosiasi antar

faktor. Dengan kata lain, faktor yang satu semakin berkaitan dengan faktor lain

(Sutrisno Hadi,1989:317).Kemudian untuk menentukan tingkat keeratan

hubungan dilanjutkan dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

m

m 1

nx

x

2

2
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maksC

C
KAT 

Dengan klasifikasi atau pengkategorian sebagai berikut :

0,00 – 0,199 = Kategori Sangat Rendah

0,20 – 0,399 = Kategori Rendah

0,40 – 0,599 = Kategori Sedang

0,60 – 0,799 = Kategori Kuat

0,80 – 1,000 = Kategori Sangat Kuat

(Sugiono, 2009:257)
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah

dilakukan, maka hasil koefisien C = 0,63 setelah di klasifikasikan berada

pada kategori kuat. Hal ini Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat

antara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap minat

baca peserta didik di perpustakaan.

Artinya disini terlihat bahwa Semakin majunya perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi maka minat baca peserta didik di perpustakaan

semakin rendah. Karena akses informasi lebih mudah didapatkan melalui

teknologi informasi dan komunikasi dibandingkan menggunakan buku. Hal

ini dapat dilihat berdasarkan pada indikator mengenai keterkaitan

perkembangan teknologi informasi dan komunukasi terhadap minat baca

peserta didik di perpustakaan. Dalam indikator internet terlihat kurangnya

minat peserta didik membaca di perpustakaan dikarenakan akses internet

melalui wifi sudah tersedia di sekolah. Sekolah juga membebaskan peserta

didiknya untuk menggunakan alat komunikasi berupa Handphone. Dari sini,

segi sosiologis juga menentukan minat baca peserta didik, diketahui juga

lingkungan sekitar ternyata minat baca di perpustakaan masih rendah.



104

Indikator selanjutnya yang menjadikan rendahnya minat baca peserta didik di

perpustakaan adalah kebutuhan setiap peserta didik berbeda.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan berdasarkan pengamatan penulis,

maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan positif terhadap

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat

menggunakan seperlunya tanpa melupakan bahwa buku adalah sumber

ilmu

2. Orang tua hendaknya memberikan pengawasan terhadap penggunaan alat

komunikasi

3. Bagi guru hendaknya mampu memberikan keteladanan kepada peserta

didik dan penanaman kepada peserta didik tentang pentingnya membaca

4. Masyarakat hendaknya memberi contoh dan tauladan yang baik bagi

generasi muda agar tercipta lingkungan dengan budaya gemar membaca

5. Pemerintah sebagai pengendali sistem-sistem informasi seharusnya lebih

peka dan menyaring apa-apa saja yang dapat di akses oleh para peserta

didik di dunia maya. Sehingga perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi tidak menjadi alasan bagi para peserta didik untuk malas

membaca terutama di perpustakaan.
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