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Tinjauan Mata Kuliah 
   

pakah Anda sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pembinaan 

minat baca? Kalau Anda belum mengetahuinya, Anda dapat mengikuti 

penjelasan yang ada dalam mata kuliah Pembinaan Minat Baca ini. 

Sehubungan dengan tujuan keingintahuan masalah pembinaan minat baca 

maka mata kuliah Pembinaan Minat Baca yang berbobot 3 sks ini 

menyajikan sembilan pokok bahasan, yaitu pembinaan minat baca, budaya 

baca-tulis masyarakat perpustakaan dan minat baca, membangun minat baca, 

motivasi dan metode pengembangan minat baca, keterampilan membaca, 

memilih bahan bacaan, bahan bacaan anak, serta story telling atau bercerita 

(dongeng). Pengkajian terhadap topik-topik tersebut akan sangat bermanfaat 

bagi Anda dalam upaya meningkatkan kemampuan Anda dalam membina 

minat baca masyarakat melalui perpustakaan. 

Membaca merupakan jendela dunia, yang artinya dari membacalah 

semua informasi di seantero dunia ini dapat ditangkap dan dicerna dengan 

cepat dan mudah. Untuk memiliki kemampuan membaca yang baik 

diperlukan tentang teknik-teknik membaca yang baik. Di samping itu, sangat 

diperlukan latihan-latihan yang cukup sesuai dengan tujuan membaca yang 

dilakukan. 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda diharapkan memiliki wawasan 

yang luas tentang pembinaan minat baca melalui perpustakaan. Adapun 

tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah agar Anda dapat 

menjelaskan tentang soal-soal sebagai berikut. 

1. Konsep-konsep dasar tentang  para perpustakaan dalam pembinaan minat 

baca dan masyarakat sebagai pemakai perpustakaan. 

2. Kondisi minat baca masyarakat Indonesia. 

3. Peranan perpustakaan dalam pembinaan minat baca. 

4. Cara-cara pembinaan minat baca. 

5. Konsep-konsep dasar tentang motivasi dan metode pengembangan minat 

baca. 

6. Keterampilan membaca. 

7. Konsep-konsep dasar memilih bahan bacaan. 

8. Konsep-konsep dasar bahan bacaan anak dan perubahan perilaku anak 

dalam membaca. 

9. Fungsi story telling atau bercerita dalam merangsang minat baca. 
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Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot sks-nya, materi mata 

kuliah ini dituangkan ke dalam sembilan modul berikut ini. 

Modul 1: pembinaan minat baca. 

Modul 2: budaya baca tulis masyarakat. 

Modul 3: Perpustakaan dan minat baca. 

Modul 4: Membangun minat baca. 

Modul 5: motivasi dan metode pengembangan minat baca. 

Modul 6: keterampilan membaca. 

Modul 7: memilih bahan bacaan. 

Modul 8: bahan bacaan anak. 

Modul 9: story telling. 
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