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Abstrak  

Membaca sudah seharusnya menjadi kebiasaan setiap orang, karena dengan membaca kita 

telah membuka jendela pengetahuan tanpa batas untuk diri kita sendiri. Namun tidak mudah 

untuk memupuk minat baca itu sendiri, segala faktor menjadi akar masalah, mengapa minat 

baca begitu rendah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa begitu 

rendahnya minat baca di kota Meulaboh, Aceh Barat dan bagaimana dampaknya. Hal ini 

dapat diamati melalui kunjungan masyarakat atau remaja ke perpustakaan daerah di kota 

Meulaboh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

desain deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, 

dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis pohon.  Hasil 

dari penelitian ini  menunjukkan bahwa, minat baca remaja itu sangat kurang, adapun 

penyebabnya, pertama, kurangnya prioritas kebutuhan dan kemauan dari diri remaja. Kedua, 

kurangnya peran keluarga. Ketiga, pengaruh lingkungan sekitar. Keempat, buku-buku yang 

tersedia di perpustakaan daerah kurang di upgrade (terbaru). Alhasil, para remaja yang 

berkunjung ke perpustakaan daerah, hanya sekedar untuk memanfaatkan internet untuk 

kepentingan sosial media atau kepentingan yang lain. Hal itu kemudian mengakibatkan 

lemahnya daya literasi remaja dan rendahnya kualitas pendidikan. 
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Abstract 

Reading should become a habit for everyone, because by reading we have opened a window 

of limitless knowledge for ourselves. However, it is not easy to cultivate reading interest 

itself, all factors are the root of the problem, why reading interest is so low in Indonesia. This 

study aims to analyze why reading interest is so low in the city of Meulaboh, Aceh Barat and 

how it impacts. This can be observed through community or youth visits to the regional 

library in the city of Meulaboh. The method used in this study is a qualitative method with a 

descriptive design. The data collection techniques were carried out through observation, 

documentation and interviews. While the analysis uses tree analysis. The results of this study 

indicate that teenagers’ reading interest is very lacking, as for the causes, first, the lack of 

priority needs and desires of teenagers. Second, the lack of family roles. Third, the influence 

of the surrounding environment. Fourth, the books available in regional libraries are not 

upgraded (latest). As a result, teenagers who visit regional libraries only use the internet for 

social media or other interests. This then resulted in weak youth literacy and low quality of 

education. 
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PENDAHULUAN 

Kualitas remaja di suatu negara, menjadi tolak ukur majunya suatu negara. Suatu 

negara bisa dikatakan maju, jika negara tersebut memiliki para remaja yang berkualitas, 

karena para remaja dianggap sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Untuk hal itu, 

penting bagi suatu negara mendukung para remaja untuk menjadi calon-calon pemimpin 

unggul dan berkualitas. Remaja yang berkualitas, dapat diukur dari seberapa banyak 

pengetahuan yang dimilikinya. Hal itu mudah dicapai, jika para remaja memiliki minat baca 

yang tinggi. Karena dengan membaca, sesorang telah membuka pengetahuan tanpa batas 

yang kemudian dengan pengetahuan itu bisa mengubah dunia.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana minat baca remaja dan apa 

yang menyebabkan rendahnya minat baca para remaja di kota Meulaboh. Fokus penelitian ini 

ingin mengungkapkan tentang rendahnya minat baca sekaligus penyebab rendahnya minat 

baca dikalangan remaja di kota Meulaboh. 

Menurut WHO, remaja adalah mereka yang berada pada masa transisi dari anak-anak 

ke dewasa, dengan kisaran usia 12-24 Tahun. Lalu remaja juga terbagi menjadi tiga masa 

yaitu early (10-14 tahun), middle (15-17 tahun), dan late (18+). Usia transisi dari anak-anak 

ke dewasa, merupakan usia yang rentan, karena pada usia itulah terbentuknya karakter dan 

kepribadian seseorang. Membaca merupakan kegiatan yang dapat membentuk karakter dan 

kepribadian seseorang ke arah yang berkualitas. Untuk itu, penting bagi setiap remaja 

memiliki minat baca dalam dirinya. Remaja yang memiliki ketertarikan didunia literasi 

adalah remaja yang berkarakter, dan remaja seperti itulah yang dapat membawa perubahan ke 

arah kejayaan bagi suatu negara.  

Namun, fakta mengenai minat baca di Indonesia saat ini berada pada tingkat yang 

masih sangat rendah. Hal ini terbukti melalui penelitian “Most Littered Nation In the World'' 

yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia 

dinyatakan berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca. Indonesia 

berada di bawah Thailand (59) dan di atas Botswana (61). 

Minat baca secara nasional menurut data diatas sangat rendah, begitu juga jika 

diamati ditingkat lokal, yaitu kota Meulaboh sangat mengkhawatirkan. Pada dasarnya sebuah 

perpustakaan dapat menjadi tempat berkumpulnya para cendikiawan untuk menggali 

pengetahuan sekaligus berbagi pengetahuan. Namun pada kenyataannya, perpustakaan justru 

hanya dijadikan sebagai tempat untuk mengakses internet dengan tujuan yang berbeda, baik 

untuk sosial media maupun kepentingan yang lain. 
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METODE PENELITIAN 

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan metodologi yang 

dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dimana data 

deskriptif adalah data yang terdiri dari berbagai kata dan kalimat yang dirangkai sedemikian 

rupa untuk menjelaskan suatu permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan, mulai bulan 

Oktober-November 2021 di kota Meulaboh, Aceh Barat, tepatnya di perpustakaan daerah 

kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data-data temuan lapangan kemudian dianalisis menggunakan analisis pohon.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Minat Baca di Kota Meulaboh 

Rendahnya minat baca di Indonesia bukanlah hal yang mengejutkan, hampir seluruh 

masyarakat Indonesia paham dan sadar, bahwa kualitas literasi dan minat baca kita sangat 

mengkhawatirkan, padahal kita merupakan negara yang kaya akan budaya dan juga 

sumberdaya alam. Karena rendahnya minat baca, maka kita menjadi salah satu negara yang 

tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki minat baca cukup tinggi, 

seperti Jepang. Nyatanya kebanyakan negara maju adalah negara yang masyarakatnya 

memiliki minat baca yang cukup tinggi. Untuk itu jika kita dapat meningkatkan minat baca 

remaja, maka negara kita akan mampu bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Untuk 

itu, penting bagi suatu daerah atau negara terus mendorong minat baca remaja agar cita-cita 

menjadi negara atau daerah yang maju dapat diwujudkan. 

Minat baca adalah kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu 

untuk membaca (kasiyun, 2015). Artinya minat baca adalah dorongan dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan tindakan membaca, baik buku maupun media lainnya. Minat 

baca dapat muncul dengan sendirinya dari dalam diri seseorang, namun minat baca juga dapat 

dilatih dan ditingkatkan. Maka tidak ada alasan untuk tidak membaca, karena semua orang 

memiliki potensi untuk meningkatkan minat baca. 

 Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa, perpustakaan daerah di kota Meulaboh 

sangat sedikit dikunjungi oleh remaja. Jika pun ada, hanya untuk memanfaatkan fasilitas 

internet untuk keperluan mengakses media sosial. Para remaja di kota Meulaboh, lebih 

memilih untuk berkunjung ke warung kopi untuk bersosialisasi dengan teman-temannya 
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dengan motif hanya sekedar “kumpul-kumpul” dibandingkan mereka mengunjungi 

perpustakaan daerah untuk membaca. Bahkan, berdasarkan hasi lwawancara, para remaja 

baru mengunjungi perpustakaan, jika ada tugas dari sekolah atau kampus. Artinya semangat 

atau minat membaca dari remaja dinilai masih sangat rendah. Padahal kota Meulaboh saat ini 

tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan.  

 

Akar Rendahnya Minat Baca di Kota Meulaboh 

Untuk menemukan akar permasalahan rendahnya minat baca di kota Meulaboh, 

penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis pohon, hasil yang diperoleh dari observasi 

dan wawancara dianalisis dengan metode analisis pohon. Dimana isu atau permasalahan, 

dianalisis dengan menghubungkan sebab akibat, dan ketergantungan antara keduanya.  

Miller mengemukakan istilah Issue Trees yaitu pendekatan yang membantu merinci 

suatu masalah kedalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan 

rencana kerja proyek (Asmoko, 2013). Artinya ketika kita menganalisis suatu permasalahan 

menggunakan metode analisis pohon, kita akan menemukan akar masalah yang menjadi 

penyebab suatu permasalahan tersebut.  

Setelah melakukan analisis dengan metode analisis pohon, di temukan empat hal 

utama yang menyebabkan rendahnya minat baca di kota Meulaboh, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Pohon masalah Tentang Rendahnya Minat Baca  

(Diolah Peneliti: 2021) 
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a. Prioritas Kebutuhan dan Kemauan dari Diri Remaja 

Kebanyakan remaja di kota Meulaboh, belum menjadikan membaca sebagai 

kebutuhan ataupun prioritas, meskipun sebenarnya para remaja paham, bahwa membaca buku 

itu penting. Namun faktanya membaca tak pernah menjadi kebutuhan dan prioritas para 

remaja di kota Meulaboh. Para remaja justru lebih memprioritaskan bersosial media dari pada 

membaca. Setiap saat, android tidak pernah lepas dari genggaman para remaja, dibandingkan 

dengan membaca buku. Semakin maju teknologi justru membuat para remaja semakin tidak 

tertarik untuk membaca buku, bagi mereka semua informasi dan pengetahuan dapat diakses 

melalui internet tanpa memperhatikan sumber referensinya, sehingga para remaja dengan 

mudah terpapar informasi hoaks. 

 

b. Kurangnya Peran Keluarga  

Penting bagi keluarga untuk mendorong dan menanamkan minat baca bagi remaja 

sejak kecil. Karena hal pertama yang dapat dijadikan pelajaran oleh seorang manusia, adalah 

berawal dari keluarganya. Untuk itu peran orang tua sangat berpengaruh terhadap minat baca 

seorang remaja. Jika sejak kecil, seorang anak dilatih untuk membaca dan berliterasi, maka 

minat baca akan terbentuk dan menjadikan remaja yang berkarakter. Orang-orang yang punya 

minat baca tinggi, biasanya berasal dari keluarga yang sejak kecil sudah dilatih untuk 

berliterasi atau membaca. 

 

c. Pengaruh Lingkungan Sekitar Remaja  

Selain keluarga, pergaulan lingkungan sekitar juga akan menentukan karakter 

seorang. Lingkungan sosial akan membentuk karakter seseorang secara alamiah. Untuk itu 

penting, bagi seseorang memilih dan memilah lingkungan sosial pergaulannya. Lingkungan 

sosial seseorang akan menjadi cerminan karakter seseorang tersebut, dan hal itu akan 

terbentuk dengan sendirinya.  

Kebanyakan remaja lebih suka dengan pergaulan yang  menawarkan hal-hal yang 

menyenangkan, seperti berkumpul di warung kopi untuk hal-hal yang tidak penting, atau 

sekedar “ngobrol”. Lingkungan sosial yang buruk yang menyebabkan rendahnya minat baca 

pada remaja, karena lingkungannya tidak mendukung mereka untuk berliterasi atau 

membaca. 

d. Kurangnya Fasilitas yang tersedia di Perpustakaan Daerah 

Hasil temuan lapangan, salah satu penyebab rendahnya minat baca pada remaja 

dikarenakan fasilitas buku yang tersedia tidak ter-upgrade (terbaru). Hal ini ikut 
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mempengaruhi minat baca remaja di kota Meulaboh, para remaja lebih tertarik dengan buku-

buku yang terkini atau informasi-informasi terkini yang tidak didapatkan diperpustakaan 

daerah, sehingga mereka menghabiskan waktu untuk bermedia sosial dengan menggunakan 

fasilitas internet di perpustakaan daerah. 

Keempat penyebab rendahnya minat baca di kota Meulaboh tersebut, kemudian 

menimbulkan dampak yang buruk. Setidaknya ada dua dampak yang ditimbulkan oleh 

rendahnya minat baca remaja di kota Meulaboh. Yaitu : 

a. Lemahnya Daya Literasi Para Remaja di Kota Meulaboh 

Ketika seseorang membiasakan diri untuk membaca, lama-kelamaan membaca itu 

akan menjadi kebutuhan, sehingga daya literasinya akan baik dan tajam. Membaca akan 

menambah pengetahuan sekaligus menambah kemampuan daya berpikir. Jika seseorang 

jarang membaca maka kemampuan literasinya akan lemah begitu juga pengetahuannya.  

Temuan lapangan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kepekaan terhadap 

literasi, bahkan tidak paham dengan makna literasi, artinya pengetahuan tentang pentingnya 

membaca atau literasi masih tergolong sangat rendah. Hal ini berkorelasi dengan minat baca 

yang rendah, sehingga pengetahuannya juga rendah. 

b. Kualitas Pendidikan yang Rendah 

Jika budaya literasi para remaja masih rendah, bagaimana mereka meningkatkan 

kualitas pendidikannya. Rendah dan lemahnya daya literasi, menunjukkan bahwa rendahnya 

kualitas pendidikan. Karena dunia pendidikan itu sendiri tidak terlepas dengan literasi. 

Dengan membaca buku akan membantu seseorang mendapatkan wawasan dan pengetahuan 

yang luas, bahkan tanpa batas. Jika membaca menjadi budaya suatu negara atau daerah, maka 

negara atau daerah akan memiliki kualitas pendidikan yang baik.  

 

KESIMPULAN 

Minat baca merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang dapat muncul, jika 

sering dilatih dan dibiasakan, maka seharusnya setiap remaja dapat menanamkan minat baca 

pada dirinya masing-masing. Namun faktanya minat baca di Indonesia, masih sangat rendah 

sekali, termasuk minat baca di kota Meulaboh, Aceh Barat yang sangat mengkhawatirkan. 

Ternyata akar permasalahan rendahnya minat baca di kota Meulaboh, Aceh Barat yaitu tidak 

menjadikan membaca sebagai prioritas, peran orang tua yang masih rendah, pengaruh 

lingkungan sosial dan kurang ketersediaan buku-buku terbaru di perpustakaan daerah. Dari 

akar permasalahan diatas berdampak pada lemahnya budaya literasi dan minat baca para 
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remaja serta rendahnya kualitas pendidikan. Untuk itu ada beberapa hal yang mesti dilakukan 

agar minat baca para remaja meningkat yaitu: menjadikan  membaca sebagai salah satu 

prioritas, meningkatkan peran orang tua dalam menanamkan dan mendorong minat baca para 

remaja sejak kecil, berusaha memilih atau mencari lingkungan yang mampu mendorong 

minat baca, dan hendaknya perpustakaan daerah bisa lebih peka mengenai buku-buku yang 

diminati di kalangan remaja. 
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