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LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAH I 

 

BAB / Halaman Terjemah Keterangan 

I/ 2 (1) Bacalah dengan 

(menyebut) nama Tuhanmu 

yang menciptakan, (2) Dia 

telah menciptakan manusia 

dari segumpal darah. (3) 

Bacalah, dan Tuhanmu lah 

yang maha mulia. (4) Yang 

mengajar (manusia) 

dengan pena. (5) Dia 

mengajarkan manusia apa 

yang tidak diketahuinya. 

QS. Al-Alaq: 1-5 
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INSTRUMEN PENELITIAN II 

 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara Kepada Kepala Sekolah : 

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala sekolah? 

2. Sebelum bapak siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di MI 

Khadijah Banjarmasin? 

3. Bagaimana latar belakang berdirinya sekolah MI Khadijah Banjarmasin? 

4. Bagaimana Perkembangan sekolah MI Khadijah ini menurut bapak ? 

5. Bagaimana peran bapak untuk meningkatkan minat baca siswa di MI Khadijah 

Banjarmasin dengan BDR selama Pandemi Covid-19 ? 

6. Apakah ada program-program khusus untuk meningkatkan minat baca siswa di MI 

Khadijah Banjarmasin dengan BDR selama Pandemi Covid-19 ? 

7. Apakah ada dana khusus untuk bahan buku diperpustakaan ? 

8. Apakah fasilitas yang tersedia disini sudah mencukupi? 

Wawancara Kepada Guru Kelas 4, 5, dan 6 :  

1. Apakah ada arahan dari kepala sekolah terkait peningkatan minat baca Selama 

Pandemi Covid-19? 

2. Apakah ibu / bapak menugaskan siswa untuk membaca 15 menit selama BDR 

selama Pandemi Covid-19 ? 

3. Apakah ibu / bapak menugaskan siswa untuk membaca dan meringkas minimal 1 

buku di setiap pertemuan atau setiap perbulan ? 

4. Apakah ibu / bapak pernah menugaskan siswa untuk membuat kliping selama BDR 

? 

5. Bagaimana tentang waktu pelaksanaan pembelajaran selama daring ? 

6. Apakah ibu/bapak tahu tentang rancangan/konsep program yang akan dilaksanakan 

untuk meningkatkan minat baca dengan BDR Selama Pandemi Covid-19 ? 

7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat ibu / bapak dalam meningkatkan minat 

baca siswa di MI Khadijah Banjarmasin dengan BDR selama Pandemi Covid-19 ? 
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8. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Ibu/ 

Bapak sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa di MI Khadijah Banjarmasin 

selama Pandemi Covid-19 ? 

9. Saran dan kritik apa yang ingin Ibu/Bapak sampaikan kepada MI Khadijah 

Banjarmasin terkait meningkatkan minat baca siswa? 

Wawancara Kepada Pengelola Perpustakaan Sekolah : 

1. Apakah disini mendapatkan pelatihan tentang meningkatkan minat baca? 

2. Bagaimana dengan kelengkapan buku-buku yang ada diperpustakaannya? 

3. Apakah ada pemilihan siswa teladan yang paling rajin meminjam buku ? 

4. Apa kegiatan atau program selama pandemi yang dilakukan oleh perpus agar siswa 

gemar membaca? 

5. Apakah ada penambahan jumlah buku sebelum masa pandemi dan pada saat masa 

pandemi ? 

 

Wawancara Untuk Siswa Kelas  4, 5, dan 6  : 

1. Apakah adik suka membaca buku baik itu buku pelajaran atau buku lainnya? 

2. Dalam sehari apakah kalian ada menyisihkan waktu untuk membaca buku ? 

3. Apakah ibu/bapak pernah meminta kalian untuk membaca buku setiap jam 

pembelajaran dimulai? 

4. Apakah ibu/ bapak pernah memberikan file bentuk buku atau teks cerita kepada 

kalian untuk dibaca? 

5. Apakah ibu / bapak pernah memberikan kalian tugas membuat risuman atau tugas 

kliping? 

6. Apakah kalian pernah melakukan kunjungan keperpustakaan bersama guru untuk 

membaca buku selama Pandemi Covid-19 ? 

7. Apa kiat atau cara kalian meningkatkan minat baca selama pandemi ? 

 

B. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Melihat dan mengamati secara langsung lokasi penelitian. 

2. Mengamati keadaan gedung sekolah dan fasilitas yang dimiliki sekolah. 

3. Mengamati secara langsung fasilitas belajar yang dimiliki siswa di sekolah yang 

meliputi buku-buku pelajaran. 
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4. Penggunaan media saat memberikan materi pembelajaran terutama saat 

pembelajaran daring. 

5. Mengamati kegiatan belajar siswa secara daring terutama dalam pemberian tugas 

membaca siswa untuk meningkatkan minat baca.  

 

C. PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumen mengenai Sejarah singkat berdirinya sekolah MI Khadijah Banjarmasin. 

2. Dokumen mengenai visi, misi dan identitas MI Khadijah Banjarmasin. 

3. Dokumen mengenai keadaan guru di MI Khadijah Banjarmasin. 

4. Dokumen mengenai keadaan sarana dan prasarana di MI Khadijah Banjarmasin. 

5. Dokumen mengenai Jumlah guru yang mengajar di MI Khadijah Banjarmasin, baik 

guru tetap maupun guru tidak tetap. 

6. Dokumen mengenai kegiatan pembelajaran. 
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HASIL WAWANCARA III 

 

1. Wawancara Kepada Kepala Sekolah : 

a. Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala sekolah? 

Jawab: 

Menjabat menjadi bapak kepala sekolah di MI Khadijah Banjarmasin dari tanggal 

1 April tahun 2018. 

b. Sebelum bapak siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di MI 

Khadijah Banjarmasin? 

Jawab: 

Pemimpin yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di MI khadijah yaitu. 

Pertama dipimpin oleh ibu Nordinah, S.Ag. dari tanggal 2 januari 2005-20 juli 

2008.  

Kedua dipimpin oleh ibu Aminah, S.Ag. dari tanggal 21 juli 2008-31 juni 2010. 

Ketiga  dipimpin oleh bapak Tajaruddin, S.Pd, dari tanggal 1 juli 2010 sampai 15 

maret 2011. 

Keempat dipimpin oleh bapak Suarni, A.Ma.pada tanggal 16 maret 2011. 

Kelima kembali lagi dipimpin oleh ibu Nordinah, S.Ag.  

c. Bagaimana latar belakang berdirinya sekolah MI Khadijah Banjarmasin? 

Jawab: 

Sebelum adanya sekolahan MI Khadijah ini, awalnya adalah sekolahan TK saja, 

Karena masyarakat setempat memerlukan pendidikan ditempat itu harus ada  maka 

dibangunlah oleh yayasan oleh bantuan masyarakat bukan bantuan dari 

pemerintahan awalnya. MI Khadijah ini didirikan pada tanggal 01 Juli 2005 oleh 

Dra. Hj. Siti Balkis, M.HI. Berada di dua jalan yaitu jalan Veteran gang Dwikora 
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dan jalan Keramat gang satu dua. Luas bangunan MI khadijah adalah       

dengan panjang 23 m dan lebar 27 m. Selain membangun yayasan MI Khadijah, 

ibu Dra. Hj. Siti Balkis, M.HI juga membangun RA Khadijah yang berada tepat di 

samping MI Khadijah Banjarmasin.  

d. Bagaimana Perkembangan sekolah MI Khadijah ini menurut bapak ? 

Jawab :  

Menurut saya perkembangannya sejauh ini semakin bagus, dulu tidak ada pramuka 

di MI Khadijah, setelah dibina pertama dari segi pramukanya dalam perlombaan 

rata-rata paling gugur mendapatkan juara 2, kemarin juga pertama mengikuti 

pertandingan pendidikan hari besar Islam dari kemenag mendapatkan juara 1. 

Palatihan pramukanya dibina langsung oleh guru disekolahan MI Khadijahnya oleh 

bapak Bari dan ibu nurdinah. di MI Khadijah dalam segi pramuka nya unggul. 

Karena adanya permintaan dari masyarakat untuk anak-anaknya yang belajar 

disana untuk lancar dalam membaca Al-Qur’an maka diadakanlah tahfiz untuk 

semua siswa. 4, 5 dan 6 secara bertahap daru surah al-fatihah. pengajar tahfiz nya 

dari orang luar. Untuk Al-Qur’annya sudah disiapkan dari sekolahan. Al-

Qur’annya dalam bentuk Qur’an tahfiz yang memiliki warna-warna pada 

tulisannya. untuk tahfiznya dari jam 06.30-07.30 setiap hari selasa, rabu dan kamis. 

e. Bagaimana peran bapak untuk meningkatkan minat baca siswa di MI Khadijah 

Banjarmasin dengan BDR selama Pandemi Covid-19 ? 

Jawab: 

Saya memberikan arahan kepada guru-guru untuk mengarahkan siswanya dalam 

kegiatan membaca, desertakan dengan adanya bukti bahwa telah melakukan 

kegiatan membaca buku, seperti bentuk video atau pesan suara. dengan adanya 

kegiatan membaca ini manfaatnya untuk meningkatkan minat baca pada siswanya.  
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f. Apakah ada program-program khusus untuk meningkatkan minat baca siswa di MI 

Khadijah Banjarmasin dengan BDR selama Pandemi Covid-19 ? 

Jawab: 

Selama ini tidak ada program khusus hanya saja wali kelas dianjurkan untuk 

meminta siswanya membaca buku dan membuat risuman, tidak salalu mengerjakan 

tugas saja. karena adanya masa pandemi ini tidak bisa keperpustakaan dengan 

belajar secara tatap muka. jadi terpaksa siswanya diminta untuk membaca buku 

dirumah. meminta siswa untuk membaca perorang dalam seminggu harus ada 

kegiatan membaca, tugas membacanya diminta dalam bentuk video atau rekaman 

suara dikirimkan ke gurunya masing-masing kelas dan setiap laporannya bahwa 

siswa sudah melakukan kegiatan membaca maka video atau bentuk rekaman suara 

tadi dikirim ke saya, dari masing-masing kelas. meminta membaca dari siswa kelas 

1 sampai kelas 6. Selalu meminta bentuk video atau rekamannya kepada siswa 

setelah selesai membaca, karena jika tidak diminta seperti itu tidak ada bukti 

bahwa siswa sudah melakukan kegiatan membaca. Terkadang juga meminta 

siswanya mencari bahan sendiri dari google untuk menambah referinsinya dalam 

belajar. Pada saat sebelum pandemi memberikan arahan untuk siswa 

keperpustakaan. kegiatan keperpustakaannya tergantung dari gurunya, akan tetapi 

dalam seminggu itu harus ada siswanya keperpustakaan. yang paling sulit 

mengarahkan kepada siswa kelas rendah seperti siswa kelas 1. yang paling 

diterapkan untuk meningkatkan minat baca ini kepada siswa dari kelas 3 sampai 6.   

g. Apakah ada dana khusus untuk bahan buku diperpustakaan ? 

Jawab:  

Dana khusus untuk perpustakaan tidak ada, tapi untuk buku itu biasanya dari 

bantuan dari diknas atau depag. 
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h. Apakah fasilitas yang tersedia disini sudah mencukupi? 

Jawab: 

Dari segi fasilitas perpustakaan masih kurang untuk koleksi buku-bukunya. Untuk 

fasilitas siswa membaca di rumah ini menggunakan dari sumber belajarnya. 

2. Wawancara Kepada Guru Kelas 4, 5, dan 6 :  

a. Apakah ada arahan dari kepala sekolah terkait peningkatan minat baca Selama 

Pandemi Covid-19? 

Jawab:  

Wali kelas 4 : Untuk minat baca ada sekalian belajar di rumah siswanya di minta 

membaca buku cerita atau buku pelajaran. 

Wali kelas 5 : Arahannya ada. seperti tentang membaca e-book tentang kisah-

kisah ringan selama 30 menit di setiap hari rabu. terus direkam waktu mereka 

membacanya dan ditanyakan inti sari dari cerita tersebut.  

Wali kelas 6 : arahannya ada diminta untuk membaca buku.  

b. Apakah ibu / bapak menugaskan siswa untuk membaca 15 menit selama BDR 

selama Pandemi Covid-19 ? 

Jawab: 

Wali kelas 4 : Dikelas 4 ada kegiatan membaca. waktu untuk membaca sampai 

habis jam pelajaran. akan tetapi siswanya masih ada yang membacanya lambat dan 

kadang ada yang salah mengejanya. ada satu orang dalam salah mengejanya. untuk 

yang lainnya mengirimkan video membaca bisa saja dalam mengeja kan tetapi 

agak lambat dalam membacanya. tugas membacanya dibuat dalam bentuk 

penilaian. membaca buku yang ada dirumah atau buku langsung dari buku LKS 

atau pelajaran yang dibagikan saja. Tekadang juga ada sesekali menggunakan 

video call dengan siswa dimunta secara langsung untuk membaca buku.  
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Wali kelas 5: ada. setelah mereka selesai membacanya diminta untuk 

menyampaikan inti sarinya. menyampaikan inti sarinya perwakilan saja soalnya 

waktunya terbatas. 3-5 orang secara acak. tugas membacanya tidak dibuat dalam 

bentuk penilaian cuma sebagai upaya biar minat baca mereka tetap tumbuh.  

Wali kelas 6 : dari kelas 6 selama pandemi ini lebih banyak ketugas. akan tetapi 

juga ada sebelum itu membaca buku ditentukan oleh saya dari halaman ini ke 

halaman yang lain. tidak ada secara khusus seperti pada kelas dibawah tadi 

misalkan mengirimkan bentuk video setelah membaca. waktunya sesuai dengan 

jam pelajaran saja. entah mereka membaca atau tidaknya tidak tahu. mengirimkan 

tugasnya dulu baru dipinta untuk membaca. peneliannya tidak ada dalam bentuk 

penilaian. kendalanya ada 1 orang yang bisa membaca akan tetapi tidak bisa 

menyampaikan intisari apa yang sudah dibacanya tidak bisa memahami isi dari 

yang dibacanya. kadang untuk mengetahui mereka membaca saya melakukan video 

call dengan siswanya dan langsung meminta menyampaikan inti sari dari mereka 

baca.  

c. Apakah ibu / bapak pernah menugaskan siswa untuk membaca dan meringkas 

minimal 1 buku di setiap pertemuan atau setiap perbulan ? 

Jawab :  

Wali kelas  4 : Tidak pernah 

Wali kelas 5 : Tidak pernah. palingan tugas-tugas menjawab soal atau meringkas 

video 10 menit. 

Wali kelas 6 : Dikelas 6 tidak ada seperti meringkas itu cuman pada saat pelajaran 

bahasa Indonesia membahas tentang menyimpulkan itu ada dan diminta untuk 

siswanya membuat simpulan pada sebuah teks yang diberikan. tergantung pada 
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pembelajarannya saja. kebanyakannya tugas seperti ini pada bahasa indonesianya 

saja. untuk pada mata pelajaran lain tidak ada.  

d. Apakah ibu / bapak pernah menugaskan siswa untuk membuat kliping selama 

BDR? 

Jawab :  

Wali kelas 4 : tidak ada, karena kebanyakan tugas ada yang mengeluh dari orang 

tua siswanya.  

Wali kelas 5 : tidak pernah 

Wali kelas 6 : tidak pernah karena tidak ada kaitannya dengan materi yang dibahas 

jadi belum pernah melakukannya.  

e. Bagaimana tentang waktu pelaksanaan pembelajaran selama daring ? 

Jawab : 

Tidak cukup hanya 1 jam waktu belajarnya. Biasanya 3 mata pelajaran waktunya 2 

jam. 

f. Apakah ibu/bapak tahu tentang rancangan/konsep program yang akan dilaksanakan 

untuk meningkatkan minat baca dengan BDR Selama Pandemi Covid-19 ? 

Jawab :  

Selama pandemi ini tidak ada memiliki programnya tentang meningkatkan minat 

baca ini, untuk membaca disesuaikan pada jadwal belajar saja. sama semuanya dari 

kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada memiliki program khususnya dari sekolahan 

tentang meningkatkan minat baca. yang ada cuma pemberian arahan membaca saja. 

g. Apa saja faktor pendukung dan penghambat ibu / bapak dalam meningkatkan minat 

baca siswa di MI Khadijah Banjarmasin dengan BDR selama Pandemi Covid-19 ? 

Jawab :  
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Wali kelas 4 : Faktor pendukungnya ada buku yang bisa dibaca dan dicontrol 

dengan mengirimkan video atau pesan suara. Sedangkan faktor penghambatnya, 

kadang ada siswa yang tidak ada kouta jadi tidak bisa mengirimkan atau 

menggunakan video call dan kita sebagai guru tidak bisa langsung mengontrol 

bacaanya bagi siswa yang tidak mengirimkan videonya tadi.  

 Wali kelas 5 : Faktor pengahambanya agak susah untuk memantau minat anak-

anak kalo online karena gak bisa secara langsung mengamatinya. Sedangkan faktor 

pendukunya menggunakan grup whatApp jadi mempermudah guru untuk menshare 

materi yang diperlukan untuk dibaca siswa.  

Wali kelas 6 : Kalo lebih arahnya kepada penghambat dari segi belajarnya pada 

masa pandemi ini menggunakan media gadjet ini padal sudah pas saja akan tetapi 

mereka menggunakannya lebih kearah permainan dari pada memerhatikan belajar. 

terlihat dari beberapa tugas yang dikirim respon mengirimkan tugas pada waktu 

jam pelajaran itu hampi 50% ada yang tidak mengerjakan. Jadi minat untuk 

mengerjakan tugas saja kurang apalagi dalam minat hal membaca sangat lemah. 

siswanya kemungkinan faktor dari orang tuanya tidak terlalu memperhatikan 

bangat anaknya, ada juga yang memperhatikan anaknya pada saat pembelajaran 

dan ada juga orang tua yang tidak memperhatikan anaknya pada jam pelajaran 

berlangsung. bahkan ada yang membiarkan anaknya pada jam pelajaran, sampai 

gurunya yang mencari. entah kesibukan dari orang tuanya sehingga tidak 

memerhatikan anaknya. padahal dari segi materi sedikit saja belajarnya tidak sesuai 

dengan target kurikulum hanya saja dari masing-masing gurunya.. misalkan pada 

teks pidato. cukup membahas pada teks pidato saja. karena subuah kendala juga 

untuk membahasa semua materi dalam belajar daring ini. Karena kendala siswanya 

ada yang tidak memiliki kouta, kemungkinan orang tua membelikan kouta akan 
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tetapi siswa ada yang suka main game online sehingga kouta tersebut digunakan 

untuk bermain dibandingka menggunakan pada pembelajaran. Dari faktor 

pendukungnya palingan mengirimkan video dari youtube sesuai tema yang dibahas 

hari itu. belajarnya menggunakan via wa. menggunakan google map juga pernah 

akan tetapi permasalahnnya menggunakan google map tadi di koutanya. dari 

sekolahan nya tidak ada bantuan kouta untuk siswanya, sehingga untuk guru 

meminta siswanya juga tidak bisa karena kemampuan ekonomi orang tuanya tidak 

sesuai. padahal menggunakan google map pada saat pembelajaran ini sangatlah 

bagus seperti dalam kegiatan membaca, dengan menggunakan aplikasi google map 

guru bisa mengetahui siswanya  apakah mereka melakukan membaca dengan 

benar, mengetahu sejauh mana minat bacanya, akan tetapi kendalanya seperti tadi. 

karena adanya orang tua siswa yang mengeluh akibat keadaan ekonominya 

sehingga menghambat untuk anaknya belajar. dulu juga pernah siswanya tidak 

mempunyai hp dan terpaksa meminta siwanya mengambil tugas kesekolahan dan 

hari senin diminta kumpulkan kembali tugasnya.  

h. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Ibu/ 

Bapak sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa di MI Khadijah Banjarmasin 

selama Pandemi Covid-19 ? 

Jawab:  

Wali kelas 4 : Diminta untuk membaca buku-buku yang ada dirumahnya seperti 

buku cerita, buku pelajaran seperti buku tema, komek dan lainnya. diminta literasi 

mandiri dirumah.  

Wali kelas 5 : Dengan memberikan tontonan berupa video terkait materinya. pada 

saat meminta videonya jika ditagih akan tetapi ada aja siswanya sampai sekarang 

tidak mengirimkan tugas video membacanya. 
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Wali kelas 6 : upayanya memberikan penugasan kepada siswa, diminta untuk 

membaca buku, memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar dan terus 

membaca buku-buku karena selama masa pandemi ini dilihat dari minat siswanya 

kurang, karena dilihat dari mereka mencari informasi atau menyampaikan dari 

tugas yang diberikan itu kurang jelas dan menyelesaikan tugasnya sangat cepat ada 

yang 5 menit saja selesai, padal yang mereka kerjakan itu tidak sesuai dengan apa 

yang tugas sudah diberikan oleh guru. nah jadi dapat dilihat anak tersebut tidak 

membaca dengan benar, asal kerjakan saja tanpa adanya dibaca lebih dulu. karena 

mereka berpikir asalkan mengerjakan tugas saja apa yang sudah diberikan gurunya 

tanpa harus memahami isi bacaannya dari tugas tersebut. Pada saat pemberian 

tugas selalu diingkat lagi siswanya dengan benar-benar untuk dibaca dulu. jadi 

guru selain memberikan tugas juga ada memberikan teks cerita seperti pabel (cerita 

hewan) seperti memberikan literasi kepada siswa, untuk produk literasinya itu 

sudah ada sebelum pandemi kan bisa untuk diterapkan, karena adanya pandemi ini 

untuk menerapkan program literasinya itu tidak bisa karena untuk membahas 

materi yang ada saja tidak mencukupi waktunya, dan tugas-tugas lainnya saja tidak 

terselesaikan apalagi adanya ingin menerapkan program literasi tidak cukup 

waktunya. Pernah mengirimkan ke siswa potongan cerita lalu diminta untuk dibaca 

dan mencari gagasan pokoknya. dari teks saja dicopy dan dishare ke siswanya. 

untuk siswanya tidak ada stand bey dengan hp misalkan dari jam 8 sampai jam 9 

mulai pembelajaran ada aja siswanya yang telat dalam merespon, dalam mengirim 

tugasnya pun ada yang lewat dari jam pelajaran. Padahal sudah terjadwal jam 

pelajarannya setiap hari. untuk bisa menyimpulkan dan sebagainya selalu telat 

dalam mengirimkannya. Pada setiap teks yang dibaca ditanyakan seperti siapa 

tokoh-tokohnya, siapa toko utamanya, apa gagasan pokok utamanya dari ceritanya, 
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ide pokoknya apa, nah itu yang bisa menyimpulkan dari yang sudah dibaca. 

Kendalanya untuk mengerjakan tuganya tidak tepat, siswanya tidak bisa dibawa 

untuk diskusi bersama karena adanya siswa yang tidak stand by dengan hp. kalo 

aktf hpnya aktf saja. hampir 60 % itu siswanya aktf saja akan tetapi pada tugas 

yang diberikan itu tidak sesuai dengan jam yng sudah ditentukan. Sendainya efektif 

itu harusnya sesuai dengan jamnya sehingga bisa siswa untuk menyimpulkan 

bersama. 

i. Saran dan kritik apa yang ingin Ibu/Bapak sampaikan kepada MI Khadijah 

Banjarmasin terkait meningkatkan minat baca siswa? 

Jawab: 

Wali kelas 4 : Sarannya siswa itu diberi motivasi dan nilai supaya rajin dalam hal 

membaca. yang kurang lancar dalam membaca lebih sering dalam membaca, 

karena ada beberapa orang lagi yang tidak lancar dalam membaca seperti pada 

kalimat mengeja kata uang itu disebutnya “u-ang” pada salah satu siswa yang 

beranisial (s), seperti kata-kata “ng”, “ah”. Seperti kata “sebuah” dibacanya “sebu-

ah”. padahal sudah diberi masukan ke siswanya akan tetapi siswanya sudah 

terbiasa pada waktu kelas rendah. ada juga siswa lain yang lambat dalam membaca 

akan tetapi dalam mengejanya bisa saja. jadi siswanya selalu diminta untuk terus 

membaca agar siswanya lancar, mengejanya benar dan minat terhadap membaca 

bisa ditingkatkan lagi. Dengan adanya siswa yang rajin dalam membaca, 

bacaannya benar. maka minat siswa tersebut akan semakin meningkat, karena 

adanya keinginan untuk terus membaca.   

Wali kelas 5 : Sarannya dalam pandemi ini mudahan cepat berakhir sehingga bisa 

langsung tatap muka dan bisa memantau minat anak dalam kegiatan belajar 

mengajar khususnya pada tingkat minat baca siswa secara langsung. kritik 



104 
 

 
 

seharusnya sekolah mengadakan program khusus dalam kegiatan minat membaca 

siswanya. 

Wali kelas 6 : Disarankan untuk anak-anaknya lebih giat lagi dalam membacanya, 

memahami pelajaran dan isi buku. lebih didorong lagi supaya minat bacanya 

semakin meningkat.  

3. Wawancara Kepada Pengelola Perpustakaan Sekolah : 

a. Apakah disini mendapatkan pelatihan tentang meningkatkan minat baca? 

Jawab : 

Selama di MI ini belum ada ikut pelatihan, tetapi bapak pernah ikut pelatihan 

waktu ngajar di MTS dan mendapatkan sertifikat selama seratus jam, pelatihannya 

bertempat di IAIN.  

b. Bagaimana dengan kelengkapan buku-buku yang ada diperpustakaannya? 

Jawab : 

Untuk kelengkapan buku-buku diperpustakaan menurut saya hanya dikatakan 

hanya 50% masih banyak perlu buku-buku yang ditambahkan tapi yang penting 

dulu ada memiliki perpustakaan di sekoloahannya. Karena untuk ruangannya 

kurang mendukung juga, dalam 1 ruangan ada 3 fungsi yaitu ruangan untuk TU, 

Perpustakaan, dan ruang dapur untuk guru. Kemungkinan untuk siswa membaca 

diruangan ini akan sedikit terganggu jika dengan adanya kegiatan lain.  

c. Apakah ada pemilihan siswa teladan yang paling rajin meminjam buku ? 

Jawab : 

Melakukan pemilihan siswa teladan dalam peminjaman buku belum pernah 

diadakan. Siswa pernah minjam buku selama 1 minggu dikembalikan. Tanpa 

adanya kartu akan tetapi dibuat dalam buku catatan saja. yang sering dilakukan 

membaca buku di perpustakaan saja tidak pernah membawa pulang kerumah 



105 
 

 
 

karena ada yang siswa ketinggalan, lupa untuk mengembalikan buku dan 

sebagainya. Apalagi selama masa pandemi ini jika dibawa pulang kerumah bisa 

lupa lagi mengembalikan bukunya.  

d. Apa kegiatan atau program selama pandemi yang dilakukan oleh perpus agar siswa 

gemar membaca? 

Jawab : 

Program selama masa pandemi ini belum ada membuat. Cuma kita anjurkan saja 

jika ada siswa ingin membaca ke perpustakaan dipersilahkan saja kesekolahan 

untuk membaca. itu pun tidak banyak ada yang 2 atau 3 orang saja yang datang, 

karena tidak boleh kesekolahan selama masa pandemi ini.  

e. Apakah ada penambahan jumlah buku sebelum masa pandemi dan pada saat masa 

pandemi ? 

Jawab : 

Sebelum masa pandemi dan pada saat masa pandemi belum ada penambahan buku 

untuk perpustakaan ini. Koleksi dari buku-buku yang ada diperpustakaan ini 

berjumlah 955. 

4. Wawancara Untuk Siswa Kelas  4, 5, dan 6  : 

a. Apakah adik suka membaca buku baik itu buku pelajaran atau buku lainnya? 

Jawab : 

Beberapa siswa dari kelas 4 sampai kelas 6 menyatakan ada yang suka membaca 

buku pelajaran saja. selain buku pelajaran tidak ada membaca buku lainnya, 

alasannya sangat jarang untuk membaca buku. Buku pelajaran yang dipinta 

gurunya untuk membaca tentang tema bahasa Indonesia, pkn, ips dan ipa.  

Ada juga beberapa siswa dari kelas 4 sampai kelas 6 menyatakan bahwa saya tidak 

suka dengan kegiatan membaca. akan tetapi jika ada tugas dari guru untuk 
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membaca buku tetap saya baca. Pada saat membaca tugasnya  diminta membuat 

dalam bentuk video atau pesan suara. yang sering membaca dibuku tema al-Qur’an 

Hadist, SKI, Bahasa Arab dan fiqh. Jika ada teksnya tentang membaca cerita maka 

diminta oleh guru membaca dulu.  

b. Dalam sehari apakah kalian ada menyisihkan waktu untuk membaca buku ? 

Jawab : 

Siswa kelas 4 lebih suka membaca buku komik di Handphone, matematika dan 

buku pelajaran. biasanya diminta ibu membaca buku bahasa Indonesia, pada saat 

membaca diminta dalam bentuk video atau pesan suara. Siswa lain juga ada yang 

menyatakan sering dibaca buku pelajaran tentang tema, akidah tentang kisah nabi-

nabi. lama waktu membacanya kurang lebih 30 menit. awalnya tidak suka dengan 

membaca akan tetapi setelah membaca jadi ada suka dengan membaca. 

Siswa kelas 5 membaca buku tema saja. dan pelajaran lainnya. guru pernah 

memberikan tugas untuk membaca buku. kadang tugasnya tidak divideo akan 

tetapi diminta untuk membaca saja.tapi yang lebih sering diminta untuk dibuat 

dalam bentuk video membacanya. ada siswa lain juga lebih suka membaca seperti 

tentang anime one piece, suka membaca buku komik, dan novel tapi diHandpone 

saja. yang sering diminta ibu untuk membaca pada buku tema bahasa Indonesia. 

Siswa kelas 6 ada beberapa siswa suka membaca buku al-Qur’an hadist, akidah 

akhlak selain itu tidak ada lagi.ada juga beberapa siswa membaca buku ketika saat 

dipinta oleh gurunya saja baru membaca. biasanya guru meminta untuk membaca 

dalam bentuk video. kegiatannya yg dilakukan 3 x dalam 1 minggu. terkadang ada 

jua menggunakan video call membaca langsung dan menyampaikan inti sari 

setelah membaca, terkadang mensahre video pembelajaran dan teks.  

c. Dalam sehari apakah kalian ada menyisihkan waktu untuk membaca buku ? 
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Siswa kelas ada yang beberapa siswa menyisihkan waktu dalam sehari untuk 

membaca, ada juga suka berhitung dibandingkan membaca buku dalam kegaiatan 

setiap hari dirumah, ada beberapa siswa yang suka menyisihkan waktu untuk 

membaca buku komik di handphone. Dari siswa kelas IV kenyakannya sangat 

jarak menyisihkan waktu untuk membaca buku dirumah  

Siswa kelas 5  membacanya bila ada waktu nya dan tergantung mood saya.. 

Siswa kelas 6 pernah 5 menit saja dalam sehari. membaca bukunya kadang-kadang 

saja. lama membaca kadan-kadang 10 menit atau sampai 30 menit . ada beberapa 

siswa membaca buku komik tiap hari.  

d. Apakah ibu/bapak pernah meminta kalian untuk membaca buku setiap jam 

pembelajaran dimulai? 

Kadang-kadang saja jika ada materi tentang membaca diminta gurunya untuk 

membaca.  

e. Apakah ibu/ bapak pernah memberikan file bentuk buku atau teks cerita kepada 

kalian untuk dibaca?  

Jawab: 

Siswa kelas 4 belum pernah, akan tetapi cuma diminta untuk membaca yang ada di 

buku pelajaran saja. dan pernah diminta untuk membuat cerita sendiri. tidak ada 

mengirmkan file atau teks. biasanya membaca pada buku tema bagian bahasa 

Indonesia saja.  

Siswa kelas 5 belum pernah. yang paling sering biasanya mengirimkan tentang 

tugas saja. membacanya sebentar saja sampai habis teks yang ada dibuku LKS saja.  

biasanya kurang lebih 5 menit. tidak ada menshare biasanya diminta untuk 

membaca dibuku paket saja seperti pada tema bahasa Indonesia, ips dan pkn dan 

menyampaikan intisarinya. 
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Siswa kelas 6 ada, baisanya mengirimkan bentuk teks cerita, atau video 

pembelajaran. 

f. Apakah ibu / bapak pernah memberikan kalian tugas membuat risuman atau tugas 

kliping? 

Jawab:  

Siswa kelas 4 :  Belum pernah.  

Siswa kelas 5 : Pernah membuat risuman waktu ofline saja. dan membuat cerita 

Siswa kelas 6 : untuk kelas VI pernah membuat tugas risuman, akan tetapi tugas 

kliping belum pernah diminta untuk membuat.  

pada tatap muka. Selama masa pandemi ini tidak pernah.  

g. Apakah kalian pernah melakukan kunjungan keperpustakaan bersama guru untuk 

membaca buku selama Pandemi Covid-19 ? 

Jawab: 

Selama masa pandemi ini belum pernah melakukan kunjungan keperpustakaan. 

sebelum masa pandemi pernah keperpustakaan untuk membaca buku, pada masa 

pandemi ini belum pernah melakukan kunjungan keperpustakaan.   

h. Apa kiat atau cara kalian meningkatkan minat baca selama pandemi ? 

Jawab: 

caranya dengan rajin-rajin membaca walaupun kurang menyukai dengan membaca. 

menyakinkan diri bahwa dengan membaca bisa mendapatkan wawasan yang luas. 

berawal denga nmembaca cerita-cerita yang disukai.  
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Lampiran IV 

FOTO KEGIATAN PENELITIAN  

 

Penyerahan Surat Persetujuan Riset dari Sekolahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyerahkan Surat Riset Kepada Bapak Kepala Sekolah 
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Melakukan Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan Wawancara dengan Wali Kelas 
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Melakukan Wawancara dan Melihat langsung Proses membaca siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan Wawancara dan Melihat langsung Proses membaca siswa  
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Siswa Melakukan Kegiatan Membaca Buku di Rumah dalam Bentuk Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Melakukan Kegiatan Membaca Buku di Rumah dalam Bentuk Video 
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Siswa Melakukan Kegiatan Membaca Buku di Rumah dalam Bentuk Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Melakukan Kegiatan Membaca Buku di Rumah dalam Bentuk Video 
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Pesan Suara Ketika Siswa Membaca Buku 

 

Pengirimkan Video Teks Esplanasi Ke Grup Siswa 
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Memberikan File Teks Eksplanasi ke Siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Mengumpulkan Tugas Kesimpulan ke Guru 
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Lampiran V  

Wawancara Melalui WhatApp  
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Wawancara Dengan Siswa Melalui WhatsApp 
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Pada Saat Jam Pembelajaran Berlangsung Menggunakan Video Call Siswa Melakukan 

Kegiatan Membaca dan Menyampaikan Intisari 
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Buku Tema Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
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Wawancara dengan Pengelola Perpustakaan Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan Observasi Koleksi Buku di Perpustakaan Sekolah 
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Menyerahkan Kenang-kenangan untuk Sekolah   
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LEMBAR KONSULTASI 

DOSEN PEMBIMBING  

BIDANG KONTEN DAN METODOLOGI 

Bimbingan

ke- 
Tanggal 

Catatan Pembimbing 

Konten dan Metode Penelitian 

Tanda 

Tangan 

1 

 

 

 

 

 

02 Januari 

2021 

- Kaitkan minat baca dengan 

perpustakaan yg ada di madrasah itu. 

Wawancarakan dgn kepsek, petugas 

perpus dan guru. 

- Warga sekolah yg dimaksud siapa 

saja. 

- Pertanyaan no.9, biasa nya khusus 

pelatihan tenaga pustaka. 

 

2  28 Februari 

2021 

- Bagaimana masa pandemi ini apakah 

siswa belajar tatap muka, bagaimana 

cara meneliti ke sekolah  
 

3  11 Juni 2021 - Lebih dirincikan lagi dibagian peran 

- Kata sambung tidak boleh didepan 

- Menjelaskan dengan poinnya saja 

- Peran siswa diganti dengan aktivitas 

siswa 

 

4  06 Juli 2021 - Bisa dilihat kembali peran-perannya 

seperti pengadaan dana tidak terlalu 

terkait dengan perpustakaan, 

kemungkinan pengadaan buku.bagian 

pengadaan buku bisa ditanyakan 

apakah selama 1 tahun atau 2 tahun 

ini saat pandemi adakah penambahan 

buku perpustakaan. pengadaan dana 

difokoskan ke bagian koleksi 

penambahan buku.  

- untuk peran-peran dibuktikan dengan 

dokumen-dokumennya seperti siswa 

membaca. 

- Bagian peran guru kelas dijelaskan 

mengajarnya bagian terkait tema-

tema apa saja pada saat membaca 

buku. beberapa tema dicontohkan. 

dan untuk video call nya berapa 

menit untuk membaca bukunya.  

- Kelas tinggi dimulai dari kelas 4, 

untuk kelas 3 dan 4 bisa digabung 

saja  dijadikan 1 atau kelas 4. dan 
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perlu dipilah juga ketika dianalisis 

apakah kelas 6 ini perlu didorong lagi 

kemampuan membacanya. 

- Perlu dokumen bahwa siswa itu 

sudah melaksanakan apa yang dipinta 

oleh gurunya.  

- Data koleksi buku diperpustakaan itu 

ada berapa buku mata pelajaran, 

berapa buku terkait pelajaran umum, 

ilmu pengatahuan umum atau yang 

berbentuk fiksi cerita perlu 

dipaparkan juga. 

- Pengawasan guru kepada siswa 

ketika menshare atau memberikan 

sesuatu kepada siswa untuk dibaca 

itu bagaimana apakah siswa sudah 

membaca atau tidaknya.  

- Kemudian pada siswa yang diminta 

menyimpulkan bagaimana aktivitas 

siswa mengumpul atau menyerahkan 

tugasnya itu. 

- Apakah mereka semua online atau 

kapan mereka offline nya, dalam 

seminggu itu berapa kali. ketika 

offline apa saja yang diajarkan, 

apakah siswa menyerahkan tugas 

atau menjelaskan.dijelaskan dibagian 

bab IV.  

5  13 Juli 2021 - Faktor pendukung jangan sama 

dengan peran guru 

- Faktor itu bisa dari guru, orang tua, 

sekolah atau siswa. 

- Faktor pendukungnya saja yang 

harus diperbaiki 
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LEMBAR KONSULTASI 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG BAHASA DAN TEKNIK PENULISAN 

Bimbinga 

ke- 
Tanggal 

Catatan Pembimbing 

Bahasa dan Teknik Penulisan 

Tanda 

Tangan 

1 01 Maret 

2021 

- Bisa saja teruskan, bagaimana guru 

meningkatkan minat baca selama Pandemi 

- Dalam judul tidak harus ada Pandeminya 

- Cukup di definisi iperasional dijelaskan pada 

masa pandemi atau dimunculkan di latar 

belakang atau rumusan masalah  

2 08 Maret 

2021 

- Warga sekolah itu siapa saja? 

- Fokus pada perannya masing-masing dalam 

hal menanamkan minat baca selama pandemi 

- Untuk guru sebaiknnya ditanyakan itu 

adakah arahan dari kepala sekolah terkait 

peningkatan minat baca 

- Pengelola perpus misalnya, apa kegiatan atau 

program selama pandemi yang dilakukan 

oleh perpus agar siswa gemar membaca? 

- untuk siswa korelasikan saja apa yang 

ditanyakan ke guru dengan ke siswa 

 

3 12 Maret 

2021 

- Untuk siswa bisa ditambahkan apa kiat atau 

cara mereka meningkatkan minat baca 

selama pandemi 

 

4 04 Juli 

2021 

- Tentang peran-perannya itu tergantung pian 

yang mengambil kesimpulan. bisa kita sebut 

misalnya sangat berperan, kurang mengambil 

perannya,ukuran cukup dan kurangnya itu 

dari segi apa. 

- 3 poin dari rumusan masalah dibuat di abstak 

tanpa dipoin 

- Judul halam I dikecilkan dijadikan 3 baris, 

kata oleh didepan nama, bagian universitas 

dan seterusnya dibuat 5 baris saja. 

- Bagian abstrak dijadikan 3 paragraf. 

penulisan huruf besar dan kecilnya dilihat 

lagi.  

- Bagian abstak paragraph 3 diperjelas lagi. 

- Bagian motto ditulis nama atau foodnotenya. 

- Tulisan huruf arabnya dilihat lagi. 

- Kata DR diganti dengan Dr. 

- Kata ftk, uin dan pgmi nya dihapus. 

- Pemimpin diganti dengan kata sekolah 

- Daftar isinya diperhatikan.  
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- Daftar lampiran diberi halaman. 

- Bagian minat diganti dengan bagian B minat. 

kebiasaan dan budaya baca menjadi bagian 

A. 

- Bagian bab 4 penyajian data bisa di buat 

hasil wawancaranya sebagai penguatnya.  

- Bagian tabel lanjutan diberi judul lagi 

- Hasil semua wawancara dilampirkan. 

- Bagian simpulan diberi 3 poin sesuai 

rumusan masalah/ fokos penelitian. 

5 12 Juli 

2021 

- Kata masalah bagian abstrak dihilangkan 

- Paragraf ke 3 abstrak kata peran langsung ke 

warga sekolah  

- Kata menshare diganti dengan mengirimkan 

- Bagian persembahan hilangkan jarak 

spasinya 

- Daftar isi 1 spasidan bagian bab hilangkan 

auto space 

- Atur margen nya 4433 

- Tulisan arabnya dengan aplikasi atau diubah 

ke traditional Arabic 

- Bagian sub judul besar bab 1 seperti A dan 

seterusnya beri 4 spasi 

- Pada bab 3 bagian matriks beri nomor tabel 

dan 1 spasi, kata documenter diganti dengan 

dokumentasi 

- Bagian bab IV setelah kata Misi beri koma 

- Isi tabel 1 Spasi saja 

- Bagian kata berdasarkan dihilangkan atau 

diganti dengan kata lain 

- Bagian faktor-faktor sampai kata siswa saja 

ditulisnya 

- Bagian bab IV boleh dibuat pendapat lain 

untuk memperkuat pernyataan sendiri.  

- Bagian bab IV boleh merujuk kembali pada 

bab II atau tambah referinsi pada bagian IV 

saja. 

- Bagian lampiran dokumentasi diganti dengan 

foto kegiatan penelitian 

- Bagian penjelasan pada foto diletakkan 

dibawah foto 
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