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Membaca adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan membaca seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Di 

MIN Paju Ponorogo khususnya kelas 3, masih terdapat beberapa anak yang masih 

mengalami masalah dalam membaca. Mereka yang mengalami masalah tersebut 

adalah mereka yang tidak berminat untuk membaca dan ada juga yang belum bisa 

membaca. Guru di MIN Paju Ponorogo sendiri sudah berupaya mengantisipasi hal itu 

dengan memberikan bimbingan terhadap siswa yang mengalami masalah dalam 

membaca tersebut. Karena itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

mereka dan agar hasil belajar mereka bisa meningkat. Guru memberikan bimbingan 

tersebut setiap pulang sekolah, siswa yang mengalami permasalahan tersebut 

dikumpulkan lalu dibimbing belajar membaca sampai benar-benar bisa membaca. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan guru 

MIN Paju Ponorogo dalam usahanya meningkatkan minat baca siswa dan untuk 

mengetahui proses meningkatkan minat baca siswa kelas 3 di MIN Paju Ponorogo. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data dengan menggunakan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data di MIN Paju Ponorogo ditemukan (1) Upaya yang 

dilakukan guru MIN Paju Ponorogo adalah memberikan bimbingan kepada murid 

yang mengalami masalah dalam membaca. Dari pihak guru melakukan kewajibannya 

dengan baik, mereka mampu mendidik para siswa dengan benar. Siswa yang 

mengalami masalah membaca diberi bimbingan oleh guru sampai bisa membaca. 

Siswa yang mengalami masalah tersebut akan diberi bimbingan membaca oleh guru 

setelah jam pelajaran selesai. Selain itu guru juga memberi tugas siswa yang 

mengalami kesulitan membaca tersebut dengan beberapa tugas yang mengharuskan 

mereka untuk membaca. Hal itu sangat penting bagi mereka supaya lebih cepat bisa 

membaca. (2) Proses meningkatkan minat baca yang dilakukan oleh MIN Paju 

Ponorogo diawali dengan mengidentifikasi murid yang mengalami masalah membaca 

tersebut, kemudian murid yang mengalami masalah dalam membaca tersebut 

dibimbing secara kelompok oleh guru. Para siswa dibimbing oleh guru tersebut 

sampai mereka lancar membaca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak suatu peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

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

menjadi warga negara yang demokratis serta tangung jawab.
2
 

Untuk membawa masyarakat terutama generasi muda agar mampu 

berperan sebagaimana diharapkan, maka diperlukan wadah berlangsungnya 

proses pendidikan, yang mana proses pendidikan berlangsung  bersamaan 

dengan proses pembudayan. Seorang dalam melalui proses kehidupannya 

dalam keluarga, ia melangsungkan perkembangan melalui bantuan orang lain, 

baik orang tua maupun pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar anak mendapat 

pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan berbuat sesuai dengan norma dan 

nilai budaya yang berlaku. Pengetahuan yang didapat lebih banyak diperoleh 

dari lembaga pendidikan yang membina anak menjadi manusia yang berkualitas 

atau mempunyai mutu pendidikan tinggi. Untuk itu penerapan pendidikan 

hendaknya dilaksanakan oleh sebuah wadah yang mendukung atas belajar  

                                                           
2
Undang-Undang Republik Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 

2003), 7. 



3 

 

 

mereka dengan situasi yang kondusif dan sarana yang memadai serta iklim 

belajar yang baik pula.
3
 

Dan di dalam kehidupan, kebutuhan membaca seorang manusia  

memanglah sangatlah penting, dengan membaca seseorang dapat memperoleh 

pengetahuanya. Dan ketika seseorang tidak memiliki keinginan untuk membaca 

maka dia akan tertinggal tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada. Dengan 

membaca seseorang dapat mengetahui dunia luar tanpa harus berkunjung ke 

suatu tempat, hanya dengan membaca kita dapat mengetahui beberapa hal 

mengenai tempat atau pengetahuan tertentu. 

Di zaman sekarang ini memanglah sangatlah penting untuk membaca 

karena dengan membaca kita bisa mendapatkan hal-hal baru yang nantinya 

sangatlah berguna bagi kita sendiri dikemudian hari. Dimulai dari usia sejak 

dini seseorang harus dibiasakan dengan membaca  karena dengan pembiasaan 

tersebut seseorang kedepannya akan terbiasa dengan kegiatan membaca. 

Sebagai orang tua ataupun guru penting untuk menanamkan pada anak-anaknya 

membiasakan membaca sejak usia dini, karena memang dari situlah terbentuk 

karakter manusia-manusia yang rajin untuk membaca sebagai bekal kedepannya 

mereka juga. Karena kebiasaan tersebut nantinya akan berguna bagi masa depan 

anak-anak tersebut. Selain itu peran guru ataupun orang tua adalah mengawasi 

ataupun membatasi kegiatan anak-anak didalam maupun diluar sekolah, karena 

                                                           
3
Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 

1996), 40. 
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hal tersebut kaitanya sangat berpengaruh dengan mental dan etitud anak-anak 

tersebut. 

Di sekolah guru sangat berperan dalam membentuk karakter siswa, guru 

juga yang berkewajiban untuk menangani siswa-siswa tersebut, sehingga peran 

guru sangat penting di dalam perkembangan siswa. Dan untuk kemampuan 

ataupun minat membaca siswa pun guru dituntut untuk ikut berperan aktif di 

dalamnya. Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di 

luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan terdapat tiga 

jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi tugas kemanusiaan dan tugas 

dalam bidang kemasyarakatan. 

Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian 

khusus. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar 

bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang diluar 

kependidikan. Itulah sebabnya jenis profesi ini paling mudah terkena 

pencemaran. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. 

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-

keterampilan pada siswa. Tugas guru di dalam bidang kemanusiaan di sekolah 

harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu 

menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun 
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yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. 

Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan 

pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu 

kepada para siswannya. Para siswa akan enggan menghadapi guru yang tidak 

menarik. Pelajaran tidak dapat diserap dengan baik oleh siswa.
4
 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di MIN Paju 

Ponorogo banyak siswa terutama di kelas 3 banyak yang masih mengalami 

masalah dalam membaca. Diantara mereka itu terdapat berbagai macam 

masalah sendiri yang berbeda satu sama lain. Ada sebagian murid yang bisa 

membaca sedikit tapi tidak minat untuk membaca, bahkan ada yang sama sekali 

belum bisa membaca. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil ujian 

mereka yang sangat mengecewakan dan perlu perhatian/penanganan khusus 

dari pihak sekolah. Selain itu peran orang tua juga sangat penting di dalam 

masalah ini, orang tua  diharapkan aktif untuk memperhatikan anaknya untuk 

selalu membiasakan membaca karena dengan membiasakan membaca anak 

akan terbiasa dengan hal tersebut dan diharapkan anak akan melakukan 

kebiasaan membaca tersebut di sekolah sehingga hasil pembelajaran anak-anak 

di MIN Paju Ponorogo tersebut akan lebih baik. Sehingga permasalahan ini 

menurut peneliti menarik untuk diselesaikan untuk mengatasi permasalahan 

yang dialami siswa-siswi di MIN Paju Ponorogo tersebut. 

                                                           
4
Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2009),  

6-7. 
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B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini 

adalah “Upaya guru untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 3 di MIN Paju 

Ponorogo”. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Dan berdasarkan latar belakang serta fokus penelitian tersebut diatas, 

maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Upaya apa yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat baca siswa 

kelas 3 di MIN Paju Ponorogo? 

2. Bagaimana proses meningkatkan minat baca siswa kelas 3 di MIN Paju 

Ponorogo? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan guru MIN Paju 

Ponorogo dalam usahanya meningkatkan minat baca siswa kelas 3 di 

MIN Paju Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui proses meningkatkan  minat baca siswa kelas 3 di 

MIN Paju Ponorogo. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan siswa yaitu tentang ketidak minatan siswa dalam 

membaca serta solusi-solusi apa yang harus digunakan guru untuk mengatasi 

masalah tersebut di MIN PAJU kelas 3. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Lembaga/ Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

analisa tentang minat baca siswa sehingga dapat mengatasi 

permasalahan-permasalahan siswa tentang membaca. Serta dapat 

menemukan inovasi pendidikan yang lebih baik lagi. 

b) Bagi Guru 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi guru dalam  melaksanakan tugasnya untuk membimbing 

dan mendidik anak didiknya. 

c) Bagi Peneliti 

 Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan dan pengetahuan serta pengalaman yang berharga dalam 

bidang pendidikan. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendifinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.
5
 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi 

kasus yaitu suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu 

gejala dalam latar kehidupan nyata. Kasus dalam penelitian ini adalah upaya 

guru dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 3 di MIN Paju Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif “the researcher is the key instrument” jadi 

peneliti adalah merupakan instrumen kunci didalam penelitian kualitatif. Ciri 

khas penelitian kualitatif memang tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
6
 Begitupun pada penelitian Kualitatif ini, peneliti melakukan 

penelitiannya dengan cara berinteraksi dengan objek penelitian untuk 

melakukan wawancara dengan sumber data guna mendapatkan data yang 

diinginkan, melakukan observasi untuk melihat kegiatan pembelajaran serta 

melihat minat membaca siswa di MIN Paju Ponorogo dan melakukan studi 

                                                           
5
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2009), 4. 

6
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2010), 306. 
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dokumentasi untuk mendapatkan data-data temuan. Pertama-tama peneliti 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan untuk memenuhi penelitian 

ini. Peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Peneliti mewawancarai guru wali kelas 3 selaku guru yang 

paling mengetahui keadaan siswa kelas 3, kemudian setelah itu peneliti juga 

melihat proses kaitannya upaya guru untuk meningkatkan minat baca siswa 

sebagai proses observasi peniliti, dan mengumpulkan beberapa data atau fakta 

sebagai dokumentasi. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi ini adalah di MIN Paju Ponorogo. Penentuan lokasi ini 

didasarkan pada penyesuaian topik yang dipilih oleh peneliti. Peneliti memilih 

lokasi ini karena menurut peneliti di MIN Paju Ponorogo masih memiliki 

permasalahan yang wajib untuk di selesaikan guna meningkatkan kualitas dari 

MIN Paju Ponorogo itu sendiri. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan 

sumber data tambahan.Sumber data utama dalam penelitian kualitatif iialah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain.
7
 Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari: 

1. Kepala Sekolah  

2. Guru di MIN Paju Ponorogo 

                                                           
7
Ibid, 169. 
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3. Siswa-Siswi MIN Paju Ponorogo 

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.
8
 Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari 

dokumen perencanaan pembelajaran, dokumentasi pelaksanaan pembelajaran 

dan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

5. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun 

pengumpulan data penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi atas pertanyaan dan yang 

diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
9
 Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan wawancara mendalam dengan teknik wawancara tak 

berstruktur. Wawancara tak berstruktur mirip dengan percakapa informal. 

Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari 

semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-

                                                           
8
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,  2010), 308. 

9
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta,  2008), 127. 
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ciri setiap responden.
10

 Dalam wawancara tidak terstruktur, tidak dibutuhkan 

pedoman wawancara yang detail tetapi semacam rencana umum untuk 

menanyakan pendapat atau komentar responden tentang suatu topik sesuai 

tujuan pewawancara.
11

 Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data 

tentang upaya guru dan pihak sekolahan dalam usahanya meningkatkan minat 

baca siswa kelas 3 di MIN Paju Ponorogo. 

b. Observasi 

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpilan data 

dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap obyek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus 

diadakan maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya. Dalam penelitian 

Kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik observasi tidak berstruktur yaitu 

observasi yang tidak dipersiapkan secara sisitematis tentang apa yang akan di 

observasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa 

yang akan diamati selain itu, fokus observasi juga akan terus berkembang 

selama kegiatan berlangsung. Di sini peneliti melakukan penelitian berupa 

pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru dan murid di 

MIN Paju Ponorogo. Penelitian dilakukan khususnya bagi kelas 3 di MIN Paju 

Ponorogo yang datanya sangat dibutuhkan bagi peneliti. 

  

                                                           
10

Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2003), 

181. 
11

M Toha Anggoro dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka,  2008), 157. 
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c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun  dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis 

gambar maupun elektronik. Dokumen yang yang dihimpun dipilih sesuai 

dengan tujuan dan fokus masalah. Dalam penelitian ini dokumentasi yang 

diambil oleh peneliti adalah berupa dokumen tentang cara pembelajaran guru 

terhadap siswa, catatan sejarah, letak geografis, visi dan misi, keadaan guru 

dan murid serta data guru dan staf madrasah di MIN Paju Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
12

 Aktifitas dalam analisis 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data 

menurut Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing verification. 

 

 

                                                           
12

Afifudin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia,  2009), 183. 
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a. Reduksi Data 

Semakin lama peneliti ke lapangan jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks, dan rumit. Untuk itu peneliti harus segera melakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polannya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data 

Setelah data diredaksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, peneliti akan mudah untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang 
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dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, 

kebergantungan, dan kepastian.
13

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kulitatif menyajikan tiga tahapan yaitu tahap 

pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap anaisis intensif. Dalam 

penelitian ini ada tiga tahapan yang dilakukan oleh peneliti ditambah satu 

tahapan terakhir yaitu penyusunan laporan penelitian. Adapun tahapan-

tahapan tersbut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan, meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilihlapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan 

perlengkapan informan. 

                                                           
13

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta,  2008), 

84. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi:memahami latar penelitian, persiapan 

diri menjadi pengamat, memasuki lapangan, kemuudian mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data, meliputi:analisis catatan lapangan selama dan setelah 

mengumpulkan data. 

4. Tahap penulisan laporan sesuai dengan urutan dan sistematika yang telah 

ditentukan. 

G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut diperlukan sebuah sistematika. Sistematika pembahasan pada 

penelitian kualitatif ini terdiri dari lima bab yang berisi: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dan memaparkan data. 

Bab kedua adalah kajian pustaka yang berisi deskripsi landasan teori 

tentang pengertian guru, membaca, faktor yang mempengaruhi minat baca, 

dan upaya guru untuk meningkatkan minat baca yang relevan dengan 

penelitian kualitatif ini. 

Bab ketiga memuat uraian tentang data umum dan data khusus. Data 

umum berisi deskripsi singkat profil lokasi penelitian sedangkan data khusus 
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berisi tentang temuan yang diperoleh dari pengamatan dan atau hasil 

wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan rumusan masalah. 

Data umum lokasi penelitian meliputi deskripsi singkat tentang sejarah, letak 

geografis, visi dan misi madrasah, keadaan guru dan murid, struktur organisasi 

serta sarana dan prasarana di MIN Paju Ponorogo. Data khususnya merupakan 

deskripsi data temuan peneliti yang merupakan hasil dari pengamatan, 

wawancara, dan studi dokumentasi di lokasi penelitian. 

Bab keempat, merupakan analisis dari upaya-upaya yang dilksanakan 

guru untuk meningkatkan minat baca siswa. Pada bab keempat dijelaskan 

sekligus melakukan penafsiran terhadap data hasil temuan di lapangan. 

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca untuk mengambil intisari dari skripsi bab ini berisi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Hakikat Guru 

Secara bahasa pendidik atau guru adalah educator walaupun dalam 

penggunaan bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan istilah teacher sebagai 

orang yang melakukan transfer of knowledge sekaligus transfer of value.
14

 

Tantangan yang terkait dengan mutu guru mencakup tantangan pribadi, 

sosial, kompetensi, profesi maupun ketrampilan guru melaksanakan tugasnya. 

Tantangan itu terjadi terkait dengan sistem pendidikan guru yang tidak 

menjamin terselenggaranya pendidikan guru yang menghasilkan guru yang 

bermutu. Di pihak lain  juga tidak jelasnya managemen tugas guru yang 

menjamin pendidikan dapat berjalan dengan baik dan proporsional, misalnya 

di SD guru muda diberi tugas mengajar di kelas bawah, dan pembagian tugas 

mengajar yang cenderung tidak kompetensional.
15

 

Tantangan ke dalam terjadi karena adanya tarik-menarik antara 

kepentingan pusat (sentralisasi), daerah dan sekolah (otonomi), antar 

kepentingan kurikulum dengan kepentingan anak, antara harapan kurikulum 

dengan implementasinya di sekolah, dengan harapan yang diinginkan anak 

dengan kenyataan obyektif pendidikan yang diperoleh di sekolah. Pendidikan 
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Djohar, Guru Pendidikan dan Pembinaanya , (Yogyakarta: Tim Grafika Indah,  2006), 5. 
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di sekolah kita saat ini cenderung menghasilkan generasi bangsa yang 

memiliki ketergantungan dari pada kemandirian, dan mementingkan IQ dari 

pada menghasilkan kreativitas. Penyelenggaraan “school based management” 

dapat digunakan sebagai salah satu jawaban terhadap tantangan ke dalam 

pendidikan kita.
16

 

Dalam pepatah Jawa, guru adalah sosok yang digugu dan ditiru 

kelakuane (dipercaya ucapanya dan tindakannya).
17

 Menyandang profesi guru, 

berarti harus menjaga citra, wibawa, keteladanan integritas. Guru tidak hanya 

mengajar didepan kelas, tetapi juga mendidik, membimbing, menuntun dan 

membentuk karakter moral yang baik bagi siswa-siswinya. 

Dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru atau pendidik biasa 

disebut sebagai ustadz atau mu’allim dalam bahasa arab yang artinya bertugas 

memberikan ilmu dalam majelis taklim.
18

 Artinya guru adalah seorang yang 

memberikan ilmu. Pendapat klasik mengatakan bahwa guru adalah orang yang 

pekerjaanya mengajar, namun pada dinamika selanjutnya, definisi guru 

berkembang secara luas. Guru disebut sebagai pendidik profesional karena 

guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk mendidik 

anak. Guru juga dikatakan sebagai seorang yang memperoleh surat keputusan 

(SK) baik pemerintah atau swasta untuk melaksanakan tugasnya, oleh karena 
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Ibid,  4. 
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 Suprihatiningrum Jamil, Guru Profesional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz  Media, 2013), 17. 
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 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 
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itu guru memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dilembaga pendidikan. Orang yang disebut guru adalah orang 

yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran dan pada 

akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses 

pendidikan.
19

 

Keberhasilan suatu pembelajaran tidak lepas dari peran seorang guru 

yang profesional. Ada empat ukuran seorang guru dinyatakan profesional. 

Pertama, memiliki komitmen pada siswa dan proses pembelajaranya. Kedua, 

secara langsung memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai tekhnik 

evaluasi. Ketiga, mampu berfikir sistematis dalam melakukan tugas. Keempat, 

seharusnya menjadi bagian dari masyarakat belajar dilingkungan profesinya. 

Ciri-ciri guru profesional antara lain; pertama, guru mempunyai komitmen 

pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru 

adalah kepada siswanya. Kedua, guru menguasai secara mendalam bahan mata 

pelajaran yang akan diajarkan serta cara mengajarnya kepada siswa. Bagi 

guru, ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga, guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai tehnik 

evaluasi, melalui cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil 

belajar. Keempat, guru mampu berfikir secara sistematis tentang apa yang 

dilakukanya dan belajar dari pengalamanya. Artinya harus ada waktu unttuk 

guru guna mengadakan refleksi dan korelasi terhadap apa yang telah 
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dilakukanya. Kelima, guru seharusnya merupakan bagian dari masnyarakat 

belajar dalam lingkungan profesinya, misalnya kalau diindonesia PGRI dan 

organisasi profesi lainya. Dari ciri-ciri tersebut mengidentifikasikan bahwa 

menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang seperti yang 

dibayangkan oleh sebagian dengan bermodal penguasaan materi dan 

menyampaikan kepada siswa sudah cukup. Sebab guru yang profesional harus 

memiliki keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaanya dan kode 

etik guru.
20

 

B. Pengertian Baca 

Secara umum baca adalah proses memahami atau mempelajari sesuatu 

hal yang baru untuk mendapatkan informasi yang berguna. Meskipun media 

non cetak (televisi) telah banyak menggantikan media cetak (buku), 

kemampuan membaca masih memegang peranan penting dalam kehidupan 

manusia modern. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, 

manusia harus terus menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, 

orang mungkin akan mengalami kesulitan dalam memperoleh lapangan 

pekerjaan yang layak.
21

 

Dan pada dasarnya mereka yang mengalami kesulitan dalam membaca 

tersebut merupakan siswa yang kurang mendapatkan motivasi belajar. 

Motivasi memiliki peranan penting dalam porses belajar ataupun kegiatan 
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belajar. Motivasi berasal dari kata motif, kata motif diartikan sebagai daya 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subyek untuk 

mlakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai tujuan. 

Banyak para ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi 

dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing namun intinya sama, 

yakni sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang 

dan dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tetentu. Sedangkan 

menurut Mc Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seeorang 

yang ditandai dengan “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan.
22

 

Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka 

seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala 

upaya yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Menurut Suryabrata 

menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna 

mencapai tujuan.
23
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Senada dengan hal itu Dimyati menyatakan bahwa motivasi dipandang 

sebagai dorongan mental yang mengerakkan dan mengarahkan perilaku 

manusia termasuk perilaku belajar.
24

 

Berdasarkan keempat pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa komponen motivasi terdiri dari: 

a. Kebutuhan-kebutuhan yang terjadi bila individu merasa ada ketidak 

seimbangann antara apa yang dimiliki dengan apa yang diharapkan. 

b. Dorongan-dorongan yang merupakan kekuatan mental untuk melakukan 

suatu kegiatan. 

c. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seseorang yang memiliki tujuan 

tertentu dalam melakukan suatu pekerjaan akan melakukan pekerjaan 

tersebut dengan penuh semangat. 

Motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dikarenakan orang tersebut senang 

melakukannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap 

perilaku seseorang yang ada di luar pebuatan yang dilakukannya.
25

 

Pentingnya motivasi intrinsik disini yaitu bahwa anak yang memiliki 

motivasi intrinsik akan memiliki tujuan menjadi orang terdidik, yang 

berpengetahuan, yang ahli dalam bidang  studi tertentu. Dorongan yang 

mengerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan, kebutuhan yang berisikan 

                                                           
24

Dimyati,  Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Reneka Cipta, 1999), 80. 
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keharusan untuk menjadi orang yang berpengetahuan dan terdidik. Jadi 

memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara 

esensial bukan karena sesuatu yang lain seperti mendapat pujian hadiah, atau 

karena disuruh orang tuanya untuk belajar, anak tidak memiliki hasrat untuk 

belajar berarti didalam dirinya tidak terdapat motivasi intrinsik melainkan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi eksrtinsik ini datang dari luar individu anak untuk 

medorong melakukan kegiatan belajar. Contoh kongkrit motivasi ekstrinsik 

adalah pujian dan hadiah, peraturan/tata tertib sekolah dan sebagainya. 

Motivasi memberikan arah kepada tujuan belajar yang diinginkan 

sampai tercapainya tujuan itu. Maka untuk itu aktivitas belajar anak perlu selalu 

dimotivisir oleh orang tua sehingga gairah belajar anak tetap menyala dan 

berkobar, yang untuk itu banyak sekali cara yang dapat ditempuh dengan 

merangsang minat belajarnya, memberikan pujian atas prestasi yang dicapai 

atau memberikan sangsi bila ternyata sebaliknya, ikut mengatasi kesulitan 

belajarnya dan masih banyak cara lainnnya. 

Meskipun membaca merupakan suatu kemampuan yang sangat 

bibutuhkan, tetapi ternyata tidak mudah untuk menjelaskan hakikat membaca. 

A.S. Broto mengemukakan bahwa membaca bukan hanya mengucapkan bahasa 

tulisan atau lambang bunyi bahasa, melainkan juga menanggapi dan memahami 
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isi bahasa tulisan. Dengan demikian membaca pada hakikatnya merupakan 

suatu bentuk komunikasi tulis.
26

 

Secara garis besar ada dua macam pendekatan dalam pengajaran 

membaca permulaan, yaitu pendekatan berdasarkan simbol dan pendekatan 

yang berdasarkan makna. Perbedaan antara keduanya terletak pada cara 

mengajarkan. Pendekatan bedasarkan simbol menekankan keteraturan kaitan 

antara huruf dan bunyi. Tujuan akhirnya ialah agar anak dapat membunyikan 

apapun yang tertulis meskipun tidak berupa kata. Pendekatan berdasarkan 

makna lebih menekankan kemampuan mengenal dan membaca kata-kata yang 

bemakna. Keteraturan kaitan antara huruf dan bunyi tidak diperhatikan. 

Program pengajaran membaca yang menggunakan pendekatan berdasarkan 

simbol dimulai dengan pengenalan nama huruf dan bunyinya. Diteruskan 

dengan menggabungkan huruf menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata,dan 

seterusnya. Misalnya, setelah anak mengenal huruf b, n, i, a, u dengan 

bunyinya, anak akan menggabungkan huruf menjadi suku kata seperti na, ni, 

nu, ba... kemudian menjadi kata seperti ini: ibu, abu, bibi, bini, nani dan lain 

sebagainya. Program pengajaran membaca yang menggunakan pendekatan 

berdasarkan makna dimulai dengan kata-kata yang paling sering dipakai tanpa 

melihat tingkat kesukaran membacannya. Asumsinya adalah bahwa kata-kata 

yang lebih sering dipakai pasti lebih dikenal sehingga lebih mudah untuk 

mempelajarinnya. Anak didorong untuk belajar membaca melalui berbagai 
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sarana dan alat bantu seperti gambar, cerita kontekstual, konfigurasi kata dan 

sebagainya. Kata-kata yang diajarkan tidak diatur berdasarkan keteraturan 

kaitan antara bunyi huruf. Dalam bahasa indonesia, pelajaran membaca 

mungkin dimulai dengan kata-kata ibu, bapak, adik, makan, dan lain-lain. Ada 

berbagai pendapat di kalangan para pakar tentang pendekatan yang lebih baik, 

pendekatan berdasarkan simbol lebih menguntungkan bagi pengembangan 

keterampilan membaca teknis, sedangkan pendekatan berdasarkan makna lebih 

menguntungkan bagi pengembangan keterampilan pemahaman. Akan tetapi, 

terutama untuk anak berkesulitan membaca, pendekatan berdasarkan simbol 

lebih direkomendasikannya.
27

 

C. Faktor yang mempengaruhi minat membaca 

Minat baca adalah proses kejiwaan yang semula berwujud 

dorongan/motif dalam diri seseorang. Dorongan itu merupakan penggerak 

manusia untuk beraktifitas, yang tanpa dorongan tersebut manusia tidak akan 

beraktifitas sama sekali, ataupun bila dia beraktifitas tentu tidak disertai 

dengan kesadaran. Dorongan jiwa pada tingkat yang tinggi lazim disebut 

“minat” yang dapat mengarahkan sekaligus menggairahkan seseorang kepada 

suatu kegemaran. Oleh sebab itu, membaca sebagai aktifitas seseorang jelas 

harus disertai dengan kesadaran yang bertitik tolak dari dari dorongan jiwa. Ini 

bukan berarti bahwa seseorang yang telah terbiasa membaca itu menjadi tanpa 
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kesadaran melainkan kebiasaan membaca orang itu tetap disertai dengan 

kesadaran secara spontan yang seakan-akan terlihat tanpa kesadaran.
28

  

Secara sederhana minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat tidak termasuk istilah 

populer dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-

faktor internal lainnya seperti: pemusatan, perhatian, keingintahuan, motivasi, 

dan kebutuhan. Namun terlepas dari masalah populer atau tidak, minat seperti 

yang dipahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat mempengaruhi 

kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu.
29

 

Secara sederhana minat baca dapat diberi pengertian sebagai 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap aktifitas membaca, atau sebagai 

keinginan/kegairahan yang tinggi terhadap aktifitas membaca, bahkan ada 

pendapat yang menyatakan bahwa minat baca itu bisa diidentikkaan dengan 

kegemaran membaca.
30

 

Secara umum kondisi minat baca pelajar di indonesia adalah masih 

tergolong rendah, demikian sebagian bersumber berpendapat. Kalaupun 

sebagian sumber menyatakan sebagai sekedar anggapan, tampaknya hal itu 

tidak jauh dari fenomena yang ada, lebih-lebih bila kondisi itu dihadapkan 

pada kondisi minat baca masyarakat negara-negara maju semisal jepang, 
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kegemaran membaca pelajar indonesia boleh dikatakan relatif masih 

memprihatinkan. Gemar membaca belum menjadi budaya mereka. Konon di 

jepang kegemaran membaca itu telah membudaya sehingga media baca yang 

tersedia sebanding dengan jumlah penduduk, dengan perbandingn satu lawan 

dua di masyarakat negara-negara barat membaca telah menjadi sarapan 

kedua.
31

 

Biasanya, keterlambatan anak dalam membaca itu disebabkan oleh 

beberapa faktor perasaan yang berpengaruh negatif terhadap keseimbangan 

pribadi dan sosialnya. Tidak adanya keseimbangan dalam diri anak adakalanya 

disebabkan oleh banyaknya tekanan dalam lingkungannya, atau sebab 

kegagalannya dalam belajar membaca. Dan beberapa hambatannya 

diantaranya: 

1. Hambatan emosional yang terjadi pada sebagian anak dan 

ketidakharmonisannya di sekolah, akan menyebabkan kesulitan dalam 

belajar membaca. 

2. Pada awalnya, sebagian besar anak yang mengalami kesulitan membaca 

merasa nyaman. Namun, ketika ia mulai mengalami beberapa kesulitan, 

akan muncul perasaan kecewa dalam dirinya. 

3. Jika ketidakstabilan emosi anak karena akibat dari keterlambatanya 

membaca, pada sisi yang lain biasanya ia juga menyimpan satu 

keinginan untuk berhasil dalam membaca. 
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4. Anak yang mengalami kesulitan dalam membaca perlu mendapatkan 

terapi dari seorang psikolog. Anak yang bermasalah dapat dibagi 

menjadi dua bagian; pertama, anak yang mengalami emosi tidak stabil, 

biasanya program terapi dari guru spesialis tidak akan bermanfaat secara 

maksimal. Kedua; anak yang emosinya tidak stabil karena kegagalannya 

dalam membaca pada masa lalu. Pengalaman pahit inilah yang terus 

menerus membuat perasaanya tidak stabil. Anak seperti 

inimembutuhkan perhatian khusus agar ia dapat mengendalikan rasa 

cemas dan rasa takut yang menghantuinya.
32

 

Secara garis besar ada dua macam pendekatan dalam pengajaran 

membaca permulaan, yaitu pendekatan berdasarkan simbol (code emphasis) 

dan pendekatan yang berdasarkan makna (meaning emphasis). Perbedaan 

antara keduanya terletak pada cara mengajarkan. Pendekatan berdasarkan 

simbol menekankan keteraturan kaitan antara huruf dan bunyi. Tujuan 

akhirnya ialah agar anak dapat membunyikan (mengucapkan bunyi) apapun 

yang tertulis meskipun tidak berupa kata. Pendekatan berdasarkan makna lebih 

menekankan kemampuan mengenal dan membaca kata-kata yang bermakna. 

Keteraturan kaitan antara huruf dan bunyi tidak diperhatikan. 

Program pengajaran membaca yang menggunakan pendekatan 

berdasarkan simbol dimulai dengan pengenalan nama huruf dan bunyinya, 

diteruskan dengan menggabungkan huruf menjadi suku kata, suku kata 
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menjadi kata, dan seterusnya. Misalnya, setelah anak mengenal huruf b,n,i,a,u 

dengan bunyinya. Anak akan menggabungkan huruf menjadi suku kata seperti 

ini ibu, abu, bibi, bini, nani dan lain sebagainya. 

Program pengajaran membaca yang menggunakan pendekatan 

berdasarkan makna dimulai dengan kata-kata yang paling sering dipakai tanpa 

melihat tingkat kesukaran membacanya. Asumsinya adalah bahwa kata-kata 

yang lebih sering dipakai pasti lebih dikenal sehingga lebih mudah untuk 

mempelajarinya. Anak didorong untuk belajar membaca melalui berbagai 

sarana dan alat bantu seperti gambar, cerita kontekstual, konfigurasi kata, dan 

sebagainya. Kata-kata yang diajarkan tidak diatur berdasarkan keteraturan 

kaitan antara bunyi huruf. Dalam bahasa Indonesia, pelajaran membaca 

mungkin dimulai dengan kata-kata ibu, bapak, adik, makan, dan lain-lain. 

Ada berbagai pendapat di kalangan para pakar tentang pendekatan 

yang lebih baik, pendekatan berdasarkan simbol lebih menguntungkan bagi 

pengembangan keterampilan membaca teknis, sedangkan pendekatan 

berdasarkan makna lebih menguntungkan bagi pengembangan keterampilan 

pemahaman. Akan tetapi, terutama untuk anak berkesulitan membaca, 

pendekatan berdasarkan simbol lebih direkomendasikan.
33

 

Ada beberapa metode yang sering dipakai untuk pengajaran membaca 

permulaan. Beberapa metode bersumber dari pendekatan berdasarkan simbol, 

                                                           
33

Munawar Yusuf,  Pendidikan Bagi Anak Dengan Problema Belajar , (Solo: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri,  2003), 87-88. 



30 

 

 

sebagian yang lain bersumber dari pendekatan berdasarkan makna. Meskipun 

metode-metode ini dirancang untuk pengajaran membaca permulaan sehari-

hari, beberapa dapat dirancang secara individual untuk membimbing anak 

berkesulitan membaca. Beberapa metode yang perlu diketahui dan akan 

dibahas secara singkat disini antara lain metode basal, metode eja, metode 

pengalaman bahasa, dan metode linguistik. 

1. Metode Membaca Besal 

Program pengajaran membaca dengan metode basal terdiri atas 

beberapa set yang tersususun menurut tingkat kesukarannya, masing-masing 

terdiri atas teks bacaan dan materi pelengkap seperti buku kerja,kartu huruf, 

tes awal, tes akhir, dan gambar filmstrip. Selain itu juga disediakan buku 

pegangan guru yang memuat tujuan umum, tujuan instruksional, garis besar 

materi, petnjuk pembelajaran, dan saran untk kegiatan siswa. Buku pegangan 

guru juga memuat kosakata baru, kegiatan untuk memotivasi anak, dan 

pertanyaan untuk mengecek tingkat pemahaman anak pada setiap halaman. 

2. Metode Eja 

Metode eja mengajarkan membaca teknik melalui asosiasi antara 

grafem (huruf) dengan morfem (bunyi). Setelah menguasai vokal dan 

konsonan, anak belajar membaca dengan menggabungkan bunyi menjadi suku 

kata dan suku kata menjadi kata. Pada tingkat awal, misalnya anak belajar 

bahwa huruf i memberikan suara /i/, huruf a memberi suara /a/, huruf u 
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memberi suara /u/, huruf b memberi suara /beh/, dan huruf n memberi suara 

/en/. Pada tahap berikutnya,anak mulai menggabungkan bunyi /b/ dengan /i/ 

menjadi /bi/, bunyi /n/ dengan /a/ menjadi /na/, dan seterusnya. Baru kemudian 

anak diajak membaca kata-kata seperti /ini/, /bibi/, /abu/. 

Sebenarnya ada dua macam prosedur dalam mengajar membaca 

dengan metode eja, prosedur yang digambarkan di atas disebut prosedur 

sintesis, prosedur yang lain disebut prosedur analitis. Dengan prosedur ini, 

asosiasi huruf-bunyi disajikan dalam kata secara utuh. Kata /ini/ diperkenalkan 

terlebih dahulu. Baru kemudian anak diajak melihat bahwa dalam kata /ini/ 

ada tiga huruf yang masing-masing melambangkan bunyi /i/, /n/. 

Keuntungan metode ini adalah dengan dikuasainya kaitan antara huruf 

dan bunyi, anak dapat membaca kata-kata baru sendiri. Namun demikian, ada 

beberapa kelemahannya antara lain sebagai berikut: 

a. Terlalu menekankan ucapan kata dapat mengorbankan kemampuan 

pemahaman. 

b. Ada kata-kata perkecualian dalam asosiasi huruf-bunyi. Huruf o misalnya, 

melambangkan bunyi yang berbeda pada kata “toko” dan kata “pohon”. 

Anak mungkin bingung pada tahap awal. 

c. Banyak anak mempunyai kesulitan menggabung huruf meskipun secara 

lepas dapat menghafal bunyinya. 
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Metode eja terbukti efektif pada tahap membaca permulaan, baik dalam 

proses belajar mengajar reguler maupun dalam program remedial bagi anak 

berkesulitan belajar. 

3. Metode Linguistik 

Metode mengajar membaca linguistik berkembang dari pendapat para 

ahli bahasa yang sangat menekankan komunikasi lisan. Pengajaran membaca 

dengan metode linguistik menekankan proses membaca kata-kata tercetak 

menjadi bunyi seperti pada komunikasi lisan. 

Metode linguistik menekankan pengajaran membaca kata secara utuh. 

Latihan mengucapkan huruf atau menggabungkannya tidak diberikan. Kata-

kata dikelompokkan menurut pola ejaannya. Kata-kata “anjing”, ”daging”, 

misalnya, mungkin disajikan secara bersamaan, karena tekanan pokoknya 

adalah pada pola ejaan “ing” pada akhir kata. Dengan sajian semacam ini, 

anak diharapkan mampu menarik simpulan tentang pola hubungan antara 

huruf dan bunyi yang ada, karena tekanannya pada pola ejaan yang sama, 

sering ditemukan materi bacaan yang secara keseluruhan kurang bermakna 

seperti berikut ini: anjing dan kucing, anjing dan kucing suka daging, telepon 

bendering, suara mendesing, anjing dan kucing berguling. 

Perbedaan antara metode linguistik dan metode eja terletak pada fokus 

pengajarannya, yaitu pada kata utuh, bukan pada bunyi-bunyi terisolasi. 

Perbedaan antara metode linguistik dengan metode basal terletak pada fokus, 
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yaitu pada penemuan sistem asosiasi huruf-bunyi sebelum beralih ke 

pemahaman. 

Perbedaan antara metode linguistik dan metode eja terletak pada fokus 

pengajarannya, yaitu pada kata utuh, bukan pada bunyi-bunyi terisolasi. 

Perbedaan metode linguistik dengan metode basal terletak pada fokus, yaitu 

pada penemuan sistem asosiasi huruf-bunyi sebelum beralih ke pemahaman. 

Beberapa kelebihan metode linguistik antara lain sebagai berikut: 

a. Tekanan pada hubungan antara fonem dan grafem membantu anak 

menyadari bahwa membaca adalah bahasa lisan yang ditulis 

b. Pola visual kaitan antara bunyi-huruf secara konsisiten disajikan kepada 

anak, dari sistem yang teratur ke sistem yang tidak teratur. 

c. Anak belajar membaca dan mengeja kata ecara utuh. 

d. Kesadaran akan kalimat sejak dini telah ditanamkan. 

e. Pengajaran membaca dikaitkan dengan pengetahuan bahasa anak sendiri. 

 

Metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Kurangnya penekanan pengembangan pemahaman pada tahap awal. 

b. Kosakata terlalu terkendali dan penggunaan kata-kata tidak bermakna 

language experience mengurangi makna pemahaman. 

c. Anak terdorong untuk membaca kata demi kata. 
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d. Metode ini menekankan pada keterampilan auditori memori. 

e. Tidak adanya kesepakatan diantara ahli bahasa tentang teknik 

mengajarkannya. 

4. Metode Pengalaman Bahasa 

Metode pengalaman bahasa menekankan pengintegrasian 

pengembangan keterampilan membaca dan keterampilan berbahasa yang lain, 

yaitu mendengarkan, berbicara, dan menulis. Pola pikir dan metode ini adalah 

bahwa; 1) anak dapat mengatakan apa yang dipikirkannya. 2) apa yang 

dikatakan anak dapat ditulis (oleh anak sendiri atau orang lain). 3) anak dapat 

membaca apa yang tertulis. 

Pengajaran membaca dengan metode pengalaman bahasa tidak terpusat 

pada seperangkat materi bacaan, tetapi pada pengalaman, kemampuan bahasa 

lisan, dan bahasa tulis anak. Anak mendiktekan cerita kepada guru dan guru 

menuliskannya. Cerita inilah yang kemudian menjadi materi bacaan. Cerita 

anak dapat berasal dari kejadian yang dialami anak atau gambar yang 

dibuatnya. Jadi, anak belajar membaca pikirannya sendiri. Dengan demikian, 

pola bahasa dan materi bacaan bergantung pada kemampuan bahasa lisannya, 

sedangkan isinya bergantung pada pengalamannya. Kemudian secara bertahap 

dan terbimbing anak diminta menuliskan sendiri pengalamannya. 

Di sekolah-sekolah umum kita menjumpai siswa yang beraneka ragam. 

Ada siswa yang cepat tanggap dalam belajar, ada siswa yang lamban dalam 
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belajar dihampir semua mata pelajaran, ada siswa yang mengalami kesulitan 

belajar untuk mata pelajaran tertentu, ada siswa yang dasar potensinya 

sebenarnya bagus tetapi prestasi belajarnya selalu rendah, dan tentu saja ada 

yang perkembangan belajarnya biasa-biasa saja. Menghadapi kondisi seperti 

itu, pada umumnya guru dalam proses belajar mengajar cenderung hanya 

mendasarkan pada pemenuhan kebutuhan siswa rata-rata, sedangkan siswa 

dengan kebutuhan belajar cepat atau lamban cenderung terabaikan. 

Berdasarkan hasil berbagai studi, diyakini bahwa mereka inilah yang akhirnya 

merupakan kelompok potensial mengulang kelas atau putus sekolah. Jadi, 

anak yang mengulang kelas atau putus sekolah belum tentu disebabkan oleh 

dasar potensinya yang rendah, tetapi bisa juga karena faktor lain. Faktor lain 

itu bisa timbul dari dalam diri anak, seperti kondisi fisik dan kesehatan, 

motivasi belajar, dan dari luar seperti kondisi sekolah, lingkungan rumah serta 

masyarakat. 

Pembelajaran berasal dari kata “ajar,” yang kemudian menjadi sebuah 

kata kerja berupa “pembelajaran.” Pembelajaran sebenarnya merupakan aspek 

kegiatan manusia yang kompleks, hal tersebut tidak dapat sepenuhnya 

dijelaskan dengan detail. Adapun maksud dari pembelajaran secara sederhana 

adalah produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman 

hidup. Dalam makna yang lebih kompleks, hakikat dari pembelajaran adalah 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan 
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interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan 

yang diharapkan.
34

 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses komunikasi transaksional 

antara guru dan siswa dimana dalam proses tersebut bersifat timbal balik, 

proses transaksional juga terjadi antara siswa dengan siswa. Komunikasi 

transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami dan 

disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran.
35

 Adapun 

makna pembelajaran adalah hampir sama dengan makna belajar mengajar. 

Kesamaan tersebut terdapat dalam bidang kependidikanya. Kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan yang bernilai edukatif. Dan nilai edukatif inilah 

yang mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Interaksi 

tersebut terjadi karena suatu arahan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai 

secara bersama-sama. Bahkan, ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa 

kegiatan belajar mengajar sama dengan kegiatan pembelajaran. Belajar 

mengacu pada kegiatan atau apapun yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan, 

mengajar adalah kegiatan yang mengacu pada segala sesuatu yang dilakukan 

guru.
36

 

Bigs membagi pembelajaran menjadi tiga pengertian, yaitu: 
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a. Secara kualitatif 

Pembelajaran dalam pengertian secara kualitatif merupakan upaya 

pendidik untutk memudahkan kegiatan belajar peserta didiknya. Dalam hal ini 

peranan guru tidak hanya sebagai pengajar yang mentransfer ilmu kepada anak 

didiknya tersebut dalam kegiatan belajar yang aktif, efektif, efisien. 

b. Secara kuantitatif 

Pembelajaran dalam pengertian secara kuantitatif merupakan penularan 

pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Dalam hal ini guru dituntut 

menguasai pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat menyampaikan kepada 

anak didik dengan sebaik-baiknya. Semua ilmu yang dimiliki, apa yang 

diketahui oleh pendidik, tersalurkan secara keseluruhan kepada para peserta 

didik. 

c. Secara institusional 

Pembelajaran dalam pengertian secara institusional merupakan 

penataan segala kemampuan mengajar sehingga kegiatan belajar-mengajar 

dapat berjalan efisien, tidak bertele-tele dan membuang waktu percuma. 

Dalam hal ini pendidik harus siap dengan apa yang diajarkan, termasuk 

metode apa yang akan dipilih dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan 

kepada anak didiknya. Mengingat kebutuhan dan adanya perbedaan pada 

masing-masing anak didiknya.
37
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Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil dari pengamatan individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya. Dalam hal ini pembelajaran dilakukan sengaja oleh pendidik 

untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan 

sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga peserta didik dapat 

melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh hasil optimal seperti 

dalam perubahan perilaku. 

Ciri-ciri pembelajaran antara lain adalah: 

1) Pembelajaran terjadi apabila ada perubahan tingkah laku yang kekal. 

Perubahan seperti ketinggian, berat badan bukan termasuk pembelajaran 

2) Pembelajaran terjadi secara sadar. 

3) Proses pembelajaran berlaku sepanjang hidup. 

4) Pembelajaaran merupakan suatu proses yang sejalan dengan 

perkembangan kognitif.
38

 

Bila ditelusuri secara mendalam, proses pembelajaran yang merupakan 

inti dari proses pendidikan formal disekolah didalamnya terjadi interaksi 

antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-komponen itu dapat 

dikelompokan kedalam tiga kategori utama, yaitu: guru, isi atau materi 

pelajaran, siswa. Interaksi antara ketiga komponen utama melibatkan sarana 
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dan prasarana, seperti metode, media dan penataan lingkungan tempat belajar, 

sehingga tercipta situasi pembelajaran yang memungkinkan tercapainya tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian guru yang memegang 

peranan sentral dalam proses pebelajaran.
39

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran ada tiga macam, yaitu 

faktor individual, faktor sosial dan faktor struktural. Faktor individual adalah 

faktor internal siswa, seperti kondisi jasmani dan rohaninya. Faktor eksternal 

siswa, seperti kondisi lingkungan. Adapun faktor struktural adalah pendekatan 

belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa dan guru 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
40

 

Disamping itu faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran 

adalah: 

a. Faktor internal 

1) Faktor fisiologis 

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima, tidak 

dalam keadaan lemah dan capek, tidak ada keadaan cacat jasmani dan 

sebagainya, semuanya akan membantu dalam proses dan hasil 

pembelajaran. Siswa yang kekurangan gizi misalnya, ternyata kemampuan 

belajarnya berada dibawah siswa-siswa yang tidak kekurangan gizi, sebab 
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mereka yang kekurangan gizi pada umumnya cenderung cepat lelah dan 

capek dan akhirnya tidak mudah dalam menerima pelajaran. 

2) Faktor psikologis 

Setiap manusia atau anak didik pada dasarnya memiliki kondisi 

psikologi yang berbeda-beda, tentunya perbedaan ini akan merpengaruh 

pada proses dan hasil pembelajaran masing-masing peserta didik. Beberapa 

faktor psikologis diantaranya meliputi, inteligensi, perhatian, minat, bakat 

dan motivasi. 

b. Faktor eksternal (lingkungan) 

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. 

Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan dapat pula berupa 

lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya keadaan suhu, kelembapan, 

kepengapan udara, dan sebagainya. Belajar pada tengah hari diruang yang 

memiliki ventilasi udara kurang tentunya akan berbeda dengan suasana belajar 

dipagi hari yang udaranya masih segar, apalagi didalam ruangan yang cukup 

mendukung. Lingkungan sosial yang baik yang berwujud manusia maupun 

hal-hal lainya, juga dapat mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran.
41

 

Istilah Strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang 

bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. 

Misalnya seorang manajer atau pimpinan perusahaan menginginkan 
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keuntungan dan kesuksesan yang besar akan menerapkan suatu strategi dalam 

mencapai tujuan itu, seorang pelatih tim sepak bola akan menentukan strategi 

yang dianggap tepat untuk dapat memenangkan suatu pertandingan. Dan 

begitu juga seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam proses 

pembelajaran juga akan menerapkan strategi agar hasil belajar siswanya 

mendapat prestasi yang terbaik. Dalam dunia pendidikan Strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau 

kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dan dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran.
42

 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai “a plan, method, or 

series of activities designed to achieves a particular educational goal.” Jadi 

dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.
43

 Pengertian strategi pembelajaran cukup beragam 

walaupun pada dasarnya sama. Joni berpendapat bahwa yang dimaksud 

strategi adalah suatu prosedur yang digunakan untuk memberikan suasana 
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yang konduktif kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan Gerlach dan Elly menyatakan bahwa strategi adalah suatu cara 

yang terpilih untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dalam lingkungan 

pembelajaran tertentu. Definisi yang lain menyebutkan bahwa strategi adalah 

suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Dengan demikian, pengertian strategi dalam pembelajaran 

adalah suatu prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
44

 

D. Upaya Guru Untuk Meningkatkan Minat Baca 

Peranan guru apabila diperhatikan dari kebiasaan guru mengajar 

sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa mereka melakukan kegiatan yang 

muatannya lebih besar ke arah kinerja yang sangat tekstual dalam segala hal, 

baik dalam membaca kurikulum, menghadapkan kurikulum kepada peserta 

didik mereka, maupun dalam membelajarkan materi pelajaran kepada peserta 

didik mereka. Sebagai akibat dari tindakan guru yang demikian, maka 

pembelajaran anak-anak kita menjadi tidak nyaman, dan hasilnya bagi anak-

anak kita menyebabkan tidak mampu memperoleh potensi yang kompetitif di 

masyarakat nyata dalam menghadapi perubahan masyarakat yang tidak lagi 

menentu, tanpa arah, yang harus dihadapi dengan berpikir alternatif melalui 

kinerja yang menggunakan kreativitas mereka, sehingga pendidikan kita hanya 
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menghasilkan anak-anak yang memiliki ketergantungan sosial sangat besar, 

tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki rasa percaya diri, dan tidak terlatih 

memecahkan persoalan kehidupan nyata. Anak-anak kita terlalu terbelenggu 

dengan sterilitas tekstual kehidupan sekolah. Padahal apabila kita 

menggunakan pendekatan “ekologi pendidikan”, anak-anak terdidik dari 

lingkungan nyata mereka, termasuk lingkungan rumah tangga,lingkungan 

masyarakat, lingkungan geografis mereka masing-masing, perjalanan 

peradaban masyarakat yang mengelilinginya, politik negara, globalisasi dan 

perkembangan teknologi.
45

 

Di samping tugas-tugas tersebut, guru juga dapat melakukan tugas-

tugas bimbingan dalam proses pembelajaran seperti berikut: 

a. Melaksanakan kegiatan diagnostik kesulitan belajar. Dalam hal ini guru 

mencari atau mengidentifikasi sumber-sumber kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa, dengan cara: 

1) Menandai siswa yang diperkirakan mengalami masalah, dengan jalan 

melihat prestasi belajarnya yang paling rendah atau berada di bawah 

nilai rata-rata kelasnya. 

2) Mengidentifikasi mata pelajaran dimana siswa mendapat nilai rendah 

(di bawah rata-rata kelas). 
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3) Menelusuri bidang/bagian di mana siswa mengalami kesulitan yang 

menyebabkan nilainya rendah. Dengan demikian,dapat ditemukan 

salah satu sumber penyebab timbulnya kesulitan belajar. 

4) Melaksanakan tindak lanjut, apakah perlu pelajaran tambahan,dengan 

bimbingan dari guru secara khusus, atau tindakan-tindakan lainnya. 

b. Guru dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan 

kewenangannya kepada murid dalam memcahkan masalah pribadi. 

Masalah-masalah yang yang belum terpecahkan dan berada di luar batas 

kewenangan guru dapat dialihtangankan kepada konselor yang ada di 

sekolah itu atau kepada ahli lain yang dipandangnya tepat untuk 

menangani masalah tersebut.
46

 

Dalam kegiatan-kegiatan belajar-mengajar sangat diperlukan adanya 

kerja sama antara guru dengan konselor demi tercapainnya tujuan yang telah 

diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses pembelajaran tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan bimbingan, sebaliknya layanan bimbingan di 

sekolah perlu dukungan atau bantuan guru. Ada beberapa pertimbangan 

mengapa guru juga harus melaksanakan kegiatan bimbingan dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini, Rohman Natawidjaja dan Moh. Surya 

mengatakan bahwa: 

a. Proses belajar menjadi sangat efektif, apabila bahan yang dipelajari 

dikaitkan langsung dengan tujuan-tujuan pribadi siswa. Ini berarti guru 
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dituntut untuk memahami harapan-harapan dan kesulitan-kesulitan siswa, 

selanjutnya guru dapat menciptakan situasi belajar atau iklim kelas yang 

memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. 

b. Guru yang memahami siswa dan masalah-masalah yang dihadapinya, 

lebih peka terhadap hal-hal yang dapat memperlancar dan mnegganggu 

kelancaran kegiatan kelas. Guru mempunyai kesempatan yang luas untuk 

mengadakan pengamatan terhadap siswa yang diperkirakan mempunyai 

masalah. Dengan demikian masalah-masalah itu dapat diatasi sedini 

mungkin, sehingga para siswa dapat belajar dengan baik tanpa dibebani 

oleh suatu permasalahan.
47
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BAB  III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. SEJARAH BERDIRINYA MI NEGERI PAJU 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju berdiri pada tahun 1997. Modal utama 

Madrasah ini yaitu menyewa gedung milik yayasan Diniyah. Gedung pertama 

merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah. Pada tahun 2009 mulai dilakukan rehap 

terhadap gedung sekolah. Dan pada tahun 2010 mendapatkan tanah dan 

mendapatkan bangununan 3 ruang baru yaitu 1 perpustakaan dan 2 ruang kelas. MIN 

Paju sudah mengalami pergantian kepala sekolah sebanyak 4 kali. 

1. Letak Geografis 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju berada di jalan KH. Al Muhtarom 8 

Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Madrasah 

ini memiliki letak geografis yang strategis, karena meski terletak dipinggiran kota 

namun akses jalan menuju madrasah telah terbangun dengan aspal yang 

memudahkan. Anak-anak yang berada di desa/kelurahan dapat menempuh 

perjalanan ke madrasah ini dengan bersepeda atau menempuh dengan jalan kaki. 

Dengan dukungan mayoritas masyarakat religius muslim yang kuat dan 

publikasi madrsah yang relatif meluas dan merata dimasyarakat sekitarnya, maka 

madrasah ini diminati oleh anak-anak yang berada di sekitar madrasah. 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi Madrasah 
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Visi Madrasah menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang 

standar pengelolaan adalah : 

1) Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga madrasah dan segenap pihak 

yang berkepentingan pada masa yang akan datang. 

2) Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga 

madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan. 

3) Dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga madrasah dan pihak-

pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi diatasnya serta visi 

pendidikan nasional. 

4) Diputuskan oleh rapat dewan pendidikan yang dipimpin oleh kepala 

madrasah dengan memperhatikan masukan komite madrasah. 

5) Disosialisasikan pada warga madarasah dan segenap pihak yang 

berkepentingan. 

6) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan 

perkembangan dan tantangan di masyarakat. 

Visi madrasah merupakan gambaran madrasah di masa yang akan datang 

(jangka Panjang) yang diinginkan, maka dalam menentukan visi madrasah kami 

mempertimbangkan perkembangan dan tantangan masa depan, antara lain : 

1. Perkembangan iptek begitu cepat akan berpengaruh pada semua aspek 

kehidupan termasuk teknologi pendidikan. 

2. Era global akan menyebabkan lalu lintas tenaga kerja sangat mudah sehingga 

akan banyak tenaga kerja asing  
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Visi MI Negeri Paju Ponorogo 

TERWUJUDNYA MADRA“AH YANG BERKWALITA“ BERWAWA“AN I“LAM  

Indikatornya : 

1) Tenaga Pendidikan dan Kependidikan berkwalitas berwawasan Islami 

2) Output lulusan berkwalitas mampu menerapkan nilai-nilai Islami dalam 

lingkungan hidupnya. 

3) Output lulusan berkwalitas ditandai dengan keunggulan prestasi dalam UN dan 

UAMBN, Kemampuan bahasa Arab/Inggris, olah raga dan seni. 

4) Peserta didik mampu bersaing dalam perlombaan baik bidang akademik 

maupun non akademik. 

5) Tenaga lingkungan madrasah aman, nyaman, bersih, sehat, dan indah 

bernuansa islami. 

6) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang lengkap. 

7) Terjadinya peningkatan kwalitas setiap elemen terkait dari waktu ke waktu. 

 

b. Misi  

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. 

2. Meningkatkan pengadaan Sarana dan prasarana yang memadai dan 

berkwalitas. 

3. Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi dan talenta 

yang dimiliki dengan melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, 

baik dalam intra maupun ekstrakurikuler. 
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4. Membudayakan dan menanamkan akhlaq al-karimah semua subjek pendidikan 

dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 

5. Mengembangkan kemapuan berbahasa Arab dan Inggris untuk anak-anak. 

6. Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan olahraga) 

sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal. 

7. Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas secara intensif kepada seluruh 

warga adrasah dalam prestasi akademik maupun non akademik. 

8. Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan 

indah bernuansa Islami. 

9. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh Warga 

Madrasah dan Komite Madrasah. 

 

 

c. Tujuan MI Negeri Paju 

a. Tahap I (tahun 2010-2012)   

1) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelatihan-pelatihan guru 

mata pelajaran dan peningkatan sistem bembelajaran kepada siswa.  

2) Menyesuaikan penyusunan Kurikulum KTSP dari kelas 1 s/d kelas 6 

dan perangkat pembelajaran yang lain sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan saat ini.  
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3) Mengefektifkan kegiatan pembelajaran kepramukaan. 

4) Mengefektifkan kegiatan ektrakurikuler yang mengacu pada 

penggalian dan pengembangan potensi, bakat dan minat siswa. 

5) Menentukan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan/ pelatihan 

kepemimpinan baik melalui internalisasi dalam kurikulum maupun 

yang belum terinternalisasi dalam kurikulum. 

6) Meningkatkan kepedulian warga Madrasah terhadap kesehatan, 

kebersihan, dan keindahan lingkungan madrasah. 

7) Peningkatan Sarana dan Prasarana yang menunjang perkembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 
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b. Tahap II (tahun 2012-2014) madrasah berusaha untuk mencapai tujuan: 

1. Mewujudkan tim olimpiade matematika, IPA, dan KIR yang mampu 

bersaing di tingkat nasional. 

2. Meningkatkan jumlah sarana/prasarana serta pemberdayaannya yang 

mendukung peningkatan pestasi akademik dan nonakademik. 

3. Meningkatkan jumlah peserta didik yang menguasai bahasa Arab dan 

Inggris secara aktif. 

4. Mewujudkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 

diperhitungkan oleh masyarakat kota/kabupaten khususnya dan Jawa 

Timur umumnya. 

5. Mewujudkan Madrasah sebagai madrasah rujukan. 

c. Tujuan Jangka Pendek MI Negeri Paju Ponorogo 

1. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas sikap dan 

praktik kegiatan serta amaliah keagamaan Islam warga madrasah dari 

pada sebelumnya. 

2. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan kepedulian dan kesadaran 

warga madrasah terhadap keamanan, kebersihan dan keindahan 

lingkungan madrasah daripada sebelumnya. 

3. Pada tahun 2013 mampu memanfaatkan lingkungan sebagai sarana 

pendidikan dan pembelajaran, baik intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler. 
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4. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana/prasarana dan fasilitas yang mendukung peningkatan prestasi 

akademik dan non akademik. 

5. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan skor UAN/UASBN minimal rata-

rata lebih dari 3,50 dari standar yang ada. 

6. Pada tahun 2013 para siswa yang memiliki minat, bakat, dan 

kemampuan dibidang non akademik dapat mengikuti lomba berbagai 

tingkat. 

7. Pada tahun 2013 para siswa yang memiliki minat, bakat, dan 

kemampuan terhadap Bahasa Arab dan Inggris semakin meningkat 

dari sebelumnya, dan mampu menjadi MC dan berpidato dengan dua 

bahasa tersebut. 

8. Pada tahun 2013 memiliki siswa berprestasi akademik yang mampu 

menjadi finalis dan juara tingkat kecamatan/KKM, kabupaten, dan 

tingkat lainnya yang lebih tinggi. 

9. Pada tahun 2013 memiliki atlet semua nomor yang mampu menjadi 

finalis dan juara tingkat kecamatan/KKM, kabupaten, dan tingkat 

lainnya yang lebih tinggi. 

10. Pada tahun 2013 memiliki tim kesenian yang mampu tampil pada 

acara setingkat kecamatan/KKM, kabupaten, dan tingkat lainnya yang 

lebih tinggi. 
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11. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan manajemen partisipatif warga 

madrasah, diterapkannya manajemen partisipatif warga madrasah, 

diterapkannya manajemen pengendalian mutu madrasah, terjadi 

peningkatan animo siswa baru, dan peningkatan nilai akreditasi. 

B. Profil Singkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo 

1) Profil Madrasah 

1. Nama Madrasah  :  MI Negeri Paju Ponorogo 

2. N.S.M    :  111.1.35.02.0007 

3. N.I.S    :  110010 

4. NPSN    :  2051040120510438 

5. Propinsi   :  Jawa Timur 

6. Otonomi   :  Daerah Kabupaten Ponorogo 

7. Kecamatan    :  Ponorogo 

8. Desa/Kelurahan  :  Paju 

9. Jalan dan Nomor  :  Jl. KH. Al-Muhtaromil, Sumbawa  

no. 28 

10. Kode Pos   :  6341564351 

11. Telepon   :  0352 7100205 

12. Daerah    :  Pinggiran Kota 

13. Status Sekolah   :  Negeri 

14. Akreditasi   :  B 

15. Tahun Berdiri    :  1997 
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16. Kegiatan belajar mengajar :  Pagi 

17. Bangunan Sekolah  :  Milik Lembaga 

18. Luas Bangunan  :  427.40 m
2
 

19. Jarak ke Pusat Kecamatan :  3 km 

20. Jarak ke Pusat Otoda  :  1.5 km 

21. Terletak pada lintasan  :  Desa 

22. Jumlah anggota rayon/KKM :  14 sekolah 

23. Organisasi Penyelenggara :  Departemen Agama 

24. Status Kepemilikan Tanah :  Tanah BMN dan tanah Wakaf 

 

 

 

 

 

2) Struktur Organisasi 

 

 

 

Kepala Madrasah  

(Farida Royani, SPd.I) Komite Madrasah 

(Nasukri) 

TU  

(Arifatul Munfarida, S.Pd) 

Unit Perpustakaan 

(Betty Dwi, A.Ma) 
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3) Sarana dan Prasarana MIN Paju 

Madrasah telah memiliki lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa/m
2. 

Lahan memiliki status hak atas tanah, dan atau memiliki izin pemanfaatan dari 

pemegang hak atas tanah sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. Madrasah memiliki 12 ruangan. 8 

Waka Humas  

(Sri Suharti, S.Pd.I) 
Waka Kurikulum 

(Purwadi, M.Pd.I) 

Waka Prasarana 

 (Amin Suyani, M.Pd.I) 
Waka Kesiswaan 

(Riadi, S.Pd) 

Wali Kelas 2A 

(Betty Dwi Y. A. Ma.) 
Wali Kelas 1 

 (Eny Rahayu, S.Pd) 

JABATAN 

Wali Kelas 2B  

(Diyah Laili, S.Pd.i) 
Wali Kelas 5  

(Riadi, S.Pd) 

Wali Kelas 3B 

 (Sri Suharti, S.Pd.I) 

Wali kelas 3A  

(Amin Suyani, M.Pd.I) 

Wali Kelas 6 

(Purwadi, M.Pd.i) 
Wali kelas 4 

 (Umi Fadillah, S.Ag) 
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ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 kantor kepala sekolah, 1 kantin, 1 perpustakaan. 

Perabot kelas seperti meja, kursi, lemari, rak buku sudah lengkap.  

4) Keadaan Guru dan MIN Paju 

Secara keseluruhan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo 

berjumlah 17 orang, dengan perincian Kepala Sekolah 1, dan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) 16 orang. Pendidikan yang ditempuh para guru rata-rata S1, bahkan ada yang 

sudah S2.  

Sedangkan untuk siswa/siswinya berjumlah 180 murid.
48

 

C. Upaya guru untuk meningkatkan minat baca siswa di kelas 3 MIN Paju Ponorogo 

1. Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat baca siswa di kelas 3 

MIN Paju Ponorogo. 

Keadaan siswa-siswi di kelas 3 MIN Paju Ponorogo memang tidak semua 

sama, ada yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ada juga yang belum bisa 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

permasalahan tersebut. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keadaan 

tersebut adalah faktor minat baca yang kurang dari para siswa tersebut. Di kelas 3 

MIN Paju Ponorogo masih terdapat beberapa anak yang mengalami masalah dalam 

membaca. Permasalahan mereka berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Ada 

beberapa anak yang bisa membaca tapi tidak ada minat untuk membaca, bahkan ada 

juga yang belum bisa membaca sama sekali. Hal ini yang menjadi permasalahan bagi 

para siswa tersebut karena dengan demikian akan mempengaruhi pada hasil belajar 
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mereka. Dan ternyata setelah ditelusuri ada banyak faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut. Diantaranya adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor teman 

bermain. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Purwadi selaku perwakilan sekolah 

MIN Paju Ponorogo. 

Di MIN Paju si i khusus ya kelas 3 e a g asih terdapat e erapa a ak 
yang mengalami permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa 

siswa yang mengalami masalah dalam membaca. Diantara mereka itu memiliki 

masalah yang berbeda-beda, ada yang bisa membaca tetapi malas untuk 

membaca, bahkan ada juga yang belum bisa membaca sama sekali. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya adalah faktor 

keluarga, faktor li gku ga , da  faktor te a  er ai . 49
 

 

Tentu saja hal ini harus segera diatasi agar proses pembelajaran bisa berjalan 

dengan baik. Karena di dalam pembelajaran membaca adalah sesuatu yang sangat 

penting, siswa bisa memahami ilmu yang dipelajarinya karena mereka membaca ilmu 

tersebut. Hal itu juga yang membuat guru sebagai penanggung jawab utama 

perkembangan siswa di sekolah melakukan hal yang guna untuk membantu 

perkembangan  siswa tersebut. Di MIN Paju Ponorogo sendiri khususnya guru wali 

kelas 3 berusaha mengatasi permasalahan tersebut. Guru memberikan bantuan 

berupa bimbingan belajar membaca. Bimbingan tersebut diberikan kepada khususnya 

para siswa yang mengalami masalah dalam membaca tersebut. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Sri selaku wali kelas 3 yang bertugas 

memberikan pelajaran tambahan untuk siswa yang tertinggal tersebut. 
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Dari pihak guru sendiri mengatasi hal tersebut dengan cara memberikan 

bimbingan. Adapun bimbingan tersebut berupa bimbingan belajar membaca. 

Memang tidak mudah mas dalam penyampainnya karena memang banyak 

faktor yang membuat mereka seperti ini, diantaranya faktor keluarga, faktor 

lingkungan dan faktor teman bermain. Selain itu permasalahan setiap siswa 

yang mengalami masalah dalam membaca tersebut berbeda-beda dari satu 

siswa ke siswa yang lain, tapi ya dengan kesabaran lama-lama mereka pasti bisa 

sendiri . I u “ri, Wali Kelas 3 50
 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sri selaku wali kelas 3 di MIN Paju 

Ponorogo dan Bapak Purwadi selaku wakil kepala sekolah MIN Paju Ponorogo 

ditemukan fakta bahwa masih terdapat beberapa siswa yang mengalami masalah 

dalam membaca. Dan permasalahan tersebut sangat berpengaruh pada hasil belajar 

siswa tersebut. Permasalahan setiap siswa yang mengalami masalah tersebut 

berbeda-beda, ada yang bisa membaca tetapi malas untuk membaca bahkan ada juga 

yang belum bisa membaca sama sekali. Dan kondisi seperti itu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantara faktor-faktor tersebut adalah faktor keluarga, faktor 

lingkungan, dan faktor teman bermain. Dari faktor keluarga misalnya banyak siswa 

kelas 3 di MIN Paju Po orogo ya g erupaka  kor a  dari broken home  atau salah 

satu orang tuanya bekerja diluar negeri, sehingga diantara mereka ada yang tinggal 

hanya dengan ayahnya atau ibunya saja. Dan dengan begitu mereka terlihat kurang 

perhatian ataupun pengawasan dari orang tua, sehingga kebanyakan dari mereka 

biasanya akan memiliki watak yang nakal supaya mendapatkan perhatian dari orang 

lain. Dari faktor lingkungan mereka memang kebetulan terlahir dari  lingkungan yang 

kurang mendukung untuk perkembangan psikologisnya sehingga untuk 
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mengembangkan minat baca para siswa itu merupakan sesuatu yang sulit untuk para 

siswa tersebut. Dan dari faktor teman bermain mereka cenderung memiliki teman 

yang nakal sehingga itu akan mempengaruhi mereka juga, mereka akan ikut-ikutan 

nakal. Selain itu banyak dari mereka yang memiliki teman bermain lebih tua dari 

usianya sehingga mereka yang secara pemikiran belum siap dengan usianya akan 

terpengaruhi oleh teman yang lebih tua tersebut. 

 

 

2. Proses meningkatkan minat baca siswa kelas 3 di MIN Paju Ponorogo. 

MIN Paju Ponorogo dalam perkembangannya selalu berusaha untuk 

meningkatkan kualitas anak didiknya dengan berbagai cara, baik melalui sarana 

pendidikan maupun pembelajaran. Sedangkan untuk permasalahan baca untuk para 

siswa merupakan permasalahan yang sulit untuk  ditangani oleh guru karena banyak 

faktor yang mempengaruhi minat baca ataupun kesulitan membaca para siswa. 

Melihat  dari permasalahan tersebut pihak sekolahan tidak tinggal diam dan berusaha 

menanggulangi permasalahan tersebut. Dari pihak sekolahan sendiri sudah 

memberikan sebuah solusi untuk menanggulangi masalah tersebut diantaranya 

dengan cara menugaskan guru untuk memberi bimbingan tambahan untuk para siswa 

yang mengalami kesulitan membaca tersebut. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Purwadi selaku perwakilan sekolah di 

MIN Paju Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada langkah-
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langkah yang dilakukan pihak sekolahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami 

siswa-siswi tersebut. 

Pihak sekolah sudah mengupayakan untuk mengatasi hal tersebut dengan 

berbagai cara. Diantaranya menugaskan guru wali kelas untuk memberikan 

bantuan berupa bimbingan belajar membaca kepada setiap siswa yang 

mengalami masalah dalam membaca tersebut. adapun bimbingan tersebut 

diberikan guru waktunya setiap jam pelajaran selesai. Mereka dikumpulkan jadi 

satu dan diberikan bimbingan belajar membaca sampai mereka benar-benar 

bisa membaca. Ya walaupun memang itu semua tidak mudah, karena masih 

kurangnya fasilitas yang dimiliki sekolaahan. Buku-buku bacaan yang digunakan 

untuk memfasilitasi kegiatan tersebut terbatas jumlahnya. Selain itu fungsi 

perpustakaan tidak berjalan dengan semestinya. Buku-buku banyak yang lama 

dan kondisi perpustakaan yang kurang memadai, sehingga itu membuat para 

siswa sulit u tuk erke a g dala  kaita ya i at e a a 51
 

 

Di sini terlihat sekali bahwa dari pihak sekolahan sudah sangat membantu siswa 

yang mengalami kesulitan membaca tersebut, salah satunya dengan cara menugaskan 

guru untuk memberi bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca 

tersebut sampai bisa membaca. Selain itu guru juga menugaskan siswa yang 

mengalami kesulitan membaca tersebut dengan beberapa tugas yang mengharuskan 

mereka untuk membaca, hal itu sangat penting bagi mereka supaya lebih cepat bisa 

membaca. Tetapi permasalahan juga terdapat pada fasilitas yang ada di sekolah. Di 

MIN Paju Ponorogo masih belum terdapat beberapa sumber belajar semisal buku 

yang berguna bagi perkembangan kognitif siswa. Fungsi perpustakaan juga belum 

berjalan dengan sesuai harapan. Kondisi perpustakaan tidak tertata secara rapi, selain 

itu buku-buku yang tersedia di perpustakaan merupakan buku-buku lama sehingga 

membuat para siswa malas untuk pergi ke perpustakaan dan membaca. 
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BAB  IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Tentang Upaya Yang Dilakukan Guru Untuk Meningkatkan 

Minat Baca Siswa Kelas 3 di MIN Paju Ponorogo 

Berdasarkan sajian data yang dikemukakan pada bab tiga dapat 

dijelaskan bahwa, di MIN Paju Ponorogo khususnya kelas 3 masih terdapat 

beberapa siswa yang mengalami masalah dalam membaca. Dan permasalahan 

mereka itu berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Begitu juga faktor yang 

mempengaruhinya berbeda satu sama lain. Guru selaku penanggung jawab 

utama kaitannya perkembangan pendidikan siswa di sekolah sudah berjalan 

dengan baik. Guru sudah melakukan kewajibannya dengan benar, guru di MIN 

Paju Ponorogo sudah memberikan bantuan berupa bimbingan belajar 

membaca kepada para siswa yang mengalami masalah dalam membaca 

tersebut. Guru bertugas membimbing mereka yang belum bisa membaca, 

mereka yang tertinggal dari teman-temannya tersebut dibimbing guru sampai 

bisa membaca secara lancar. Memang tidak mudah untuk membimbing para 

siswa-siswi kelas 3 yang ada di MIN Paju Ponorogo yang mengalami masalah 

tersebut, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi para siswa itu. 

Dan setiap siswa masing-masing mempunyai permasalahan sendiri-sendiri, 

ada yang memang dari faktor keluarga yang tidak mendukung, ada dari faktor 

lingkungan, ada juga faktor pertemanan yang begitu besar pengaruhnya 
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terhadap mereka. Namun guru di MIN Paju Ponorogo secara profesional 

melihat satu persatu permasalahan mereka dan berusaha memahami dan 

memecahkan permasalahan mereka satu-persatu. 

Pada kajian teori di bab 2 menjelaskan bahwa Peranan guru apabila 

diperhatikan dari kebiasaan guru mengajar sekarang ini, maka dapat dikatakan 

bahwa mereka melakukan kegiatan yang muatannya lebih besar ke arah 

kinerja yang sangat tekstual dalam segala hal, baik dalam membaca 

kurikulum, menghadapkan kurikulum kepada peserta didik mereka, maupun 

dalam membelajarkan materi pelajaran kepada peserta didik mereka. Sebagai 

akibat dari tindakan guru yang demikian, maka pembelajaran anak-anak kita 

menjadi tidak nyaman, dan hasilnya bagi anak-anak kita menyebabkan tidak 

mampu memperoleh potensi yang kompetitif di masyarakat nyata dalam 

menghadapi perubahan masyarakat yang tidak lagi menentu, tanpa arah, yang 

harus dihadapi dengan berpikir alternatif melalui kinerja yang menggunakan 

kreativitas mereka, sehingga pendidikan kita hanya menghasilkan anak-anak 

yang memiliki ketergantungan sosial sangat besar, tidak memiliki 

kemandirian, tidak memiliki rasa percaya diri, dan tidak terlatih memecahkan 

persoalan kehidupan nyata. Anak-anak kita terlalu terbelenggu dengan 

sterilitas tekstual kehidupan sekolah. Padahal apabila kita menggunakan 

pendekatan “ekologi pendidikan”, anak-anak terdidik dari lingkungan nyata 

mereka, termasuk lingkungan rumah tangga,lingkungan masyarakat, 
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lingkungan geografis mereka masing-masing, perjalanan peradaban 

masyarakat yang mengelilinginya, politik negara, globalisasi dan 

perkembangan teknologi.
52

 

Di samping tugas-tugas tersebut, guru juga dapat melakukan tugas-

tugas bimbingan dalam proses pembelajaran seperti berikut: 

c. Melaksanakan kegiatan diagnostik kesulitan belajar. Dalam hal ini guru 

mencari atau mengidentifikasi sumber-sumber kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa, dengan cara: 

5) Menandai siswa yang diperkirakan mengalami masalah, dengan 

jalan melihat prestasi belajarnya yang paling rendah atau berada di 

bawah nilai rata-rata kelasnya. 

6) Mengidentifikasi mata pelajaran di mana siswa mendapat nilai 

rendah (di bawah rata-rata kelas). 

7) Menelusuri bidang/bagian di mana siswa mengalami kesulitan 

yang menyebabkan nilainya rendah. Dengan demikian,dapat 

ditemukan salah satu sumber penyebab timbulnya kesulitan 

belajar. 

8) Melaksanakan tindak lanjut, apakah perlu pelajaran 

tambahan,dengan bimbingan dari guru secara khusus, atau 

tindakan-tindakan lainnya. 
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d. Guru dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan 

kewenangannya kepada murid dalam memecahkan masalah pribadi. 

Masalah-masalah yang yang belum terpecahkan dan berada di luar batas 

kewenangan guru dapat dialihtangankan kepada konselor yang ada di 

sekolah itu atau kepada ahli lain yang dipandangnya tepat untuk 

menangani masalah tersebut.
53

 

Dalam kegiatan-kegiatan belajar-mengajar sangat diperlukan adanya 

kerja sama antara guru dengan konselor demi tercapainnya tujuan yang telah 

diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses pembelajaran tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan bimbingan, sebaliknya layanan bimbingan di 

sekolah perlu dukungan atau bantuan guru. Ada beberapa pertimbngan 

mengapa guru juga harus melaksanakan kegiatan bimbingan dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini, Rohman Natawidjaja dan Moh. Surya (1985) 

mengutip pendapat Miller yang mengatakan bahwa: 

c. Proses belajar menjadi sangat efektif, apabila bahan yang dipelajari 

dikaitkan langsung dengan tujuan-tujuan pribadi siswa. Ini berarti guru 

dituntut untuk memahami harapan-harapan dan kesulitan-kesulitan 

siswa, selanjutnya guru dapat menciptakan situasi belajar atau iklim 

kelas yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. 

d. Guru yang memahami siswa dan masalah-masalah yang dihadapinya, 

lebih peka terhadap hal-hal yang dapat memperlancar dan mengganggu 
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kelancaran kegiatan kelas. Guru mempunyai kesempatan yang luas 

untuk mengadakan pengamatan terhadap siswa yang diperkirakan 

mempunyai masalah. Dengan demikian masalah-masalah itu dapat 

diatasi sedini mungkin, sehingga para siswa dapat belajar dengan baik 

tanpa dibebani oleh suatu permasalahan.
54

 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di MIN Paju 

Ponorogo, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pembelajaran yang 

dilakukan di MIN Paju Ponorogo sudah sesuai dengan teori yang ada tersebut. 

Fungsi guru benar-benar sudah sesuai dengan seharusnya, guru tidak hanya 

mengajar disekolahan pada jam pelajaran saja, namun guru juga memahami 

permasalahan siswa didalam mengikuti pembelajaran. Tidak hanya itu guru 

juga memberikan bimbingan kepada siswa yang memiliki masalah tersebut 

diluar jam pelajaran sebagai penanganan untuk siswa yang mengalami 

permasalahan didalam pembelajaran. Semua siswa yang mengalami 

permasalahan dalam pembelajaran khususnya disini kesulitan membaca 

dikumpulkan setelah jam pelajaran selesai. Satu-persatu siswa diberi bimbingan 

membaca oleh guru tersebut sampai mereka benar-benar bisa membaca. 

Sehingga kalau mereka sudah bisa membaca mereka tidak akan mengalami lagi 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan efeknya pasti juga pada hasil/nilai 

pelajaran mereka yang akan meningkat. 

                                                           
54

 Ibid, 11. 



66 

 

 

B. Analisis Data Tentang Proses Meningkatkan Minat Baca Siswa di Kelas 3 

MIN Paju Ponorogo 

Berdasarkan sajian data yang dikemukakan pada bab tiga dapat 

dijelaskan bahwa, pihak sekolah MIN Paju Ponorogo sudah berusaha 

semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan minat baca semua siswa di 

MIN Paju Ponorogo. Terutama bagi siswa kelas 3 yang merupakan kelas paling 

banyak terdapat siswa yang mengalami kesulitan membaca. Dari pihak sekolah 

sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca para 

siswa tersebut. Diantaranya adalah menugaskan guru tersebut untuk membantu 

para siswa dalam hal membaca. Guru ditugaskan membantu para siswa yang 

mengalami masalah dalam membaca tersebut sampai benar-benar bisa 

membaca. Walaupun pada prakteknya guru mengalami berbagai kesulitan 

dalam penyampaian bimbingan terhadap para siswa yang mengalami kesulitan 

dalam membaca tersebut. Karena setiap siswa yang mengalami kesulitan 

membaca tersebut memiliki faktor-faktor yang berbeda satu sama lainnya. 

Sehingga penting bagi guru untuk mengetahui setiap permasalahan siswa, untuk 

mempermudah dalam penyampaiannya. Selain itu fasilitas yang tersedia di 

MIN Paju Ponorogo sendiri sangat terbatas, dalam penyampaiannya guru hanya 

menggunakan alat seadanya dan semampunya saja  sehingga sangat 

menyulitkan bagi guru maupun siswa itu sendiri. Fungsi perpustakaan pun tidak 

berjalan dengan semestinya, kondisi perpustakaan sendiri tidak tertata secara 

baik dan hanya menyediakan buku-buku lama sehingga itu membuat para siswa 
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enggan untuk pergi ke perpustakaan. Dan hal demikian sangat berpengaruh 

terhadap minat membaca siswa. 

Pada kajian teori di bab 2 menjelaskan bahwa minat adalah proses 

kejiwaan yang semula berwujud dorongan/motif dalam diri seseorang. 

Dorongan itu merupakan penggerak manusia untuk beraktifitas, yang tanpa 

dorongan tersebut manusia tidak akan beraktifitas sama sekali, ataupun bila 

dia beraktifitas tentu tidak disertai dengan kesadaran. Dorongan jiwa pada 

tingkat yang tinggi lazim disebut “minat” yang dapat mengarahkan sekaligus 

menggairahkan seseorang kepada suatu kegemaran. Oleh sebab itu, membaca 

sebagai aktifitas seseorang jelas harus disertai dengan kesadaran yang bertitik 

tolak dari dari dorongan jiwa. Ini bukan berarti bahwa seseorang yang telah 

terbiasa membaca itu menjadi tanpa kesadaran melainkan kebiasaan membaca 

orang itu tetap disertai dengan kesadaran secara spontan yang seakan-akan 

terlihat tanpa kesadaran.
55

  

Secara sederhana minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat tidak termasuk istilah 

populer dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-

faktor internal lainnya seperti: pemusatan, perhatian, keingintahuan, motivasi, 

dan kebutuhan. Namun terlepas dari masalah populer atau tidak, minat seperti 
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yang dipahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat mempengaruhi 

kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu.
56

 

Secara sederhana minat baca dapat diberi pengertian sebagai 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap aktifitas membaca, atau sebagai 

keinginan/kegairahan yang tinggi terhadap aktifitas membaca, bahkan ada 

pendapat yang menyatakan bahwa minat baca itu bisa diidentikkaan dengan 

kegemaran membaca.
57

 

Secara umum kondisi minat baca pelajar di indonesia adalah masih 

tergolong rendah, demikian sebagian bersumber berpendapat. Kalaupun 

sebagian sumber menyatakan sebagai sekedar anggapan, tampaknya hal itu 

tidak jauh dari fenomena yang ada, lebih-lebih bila kondisi itu dihadapkan 

pada kondisi minat baca masyarakat negara-negara maju semisal jepang, 

kegemaran membaca pelajar indonesia boleh dikatakan relatif masih 

memprihatinkan. Gemar membaca belum menjadi budaya mereka. Konon di 

jepang kegemaran membaca itu telah membudaya sehingga media baca yang 

tersedia sebanding dengan jumlah penduduk, dengan perbandingn satu lawan 

dua di masyarakat negara-negara barat membaca telah menjadi sarapan 

kedua.
58
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 motivasi memiliki peranan penting dalam porses belajar ataupun 

kegiatan belajar. Motivasi berasal dari kata motif, kata motif diartikan sebagai 

daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subyek untuk 

mlakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai tujuan. 

Banyak para ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi 

dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing namun intinya sama, 

yakni sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang dan 

dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tetentu. 

Sedangkan menurut Mc Donald, motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri seeorang yang ditandai dengan “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan.
59

 Karena seseorang mempunyai tujuan 

tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat 

untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dilakukan untuk 

mencapainya. 

Menurut Suryabrata menyatakan bahwa motivasi adalah keadan dalam 

diri seseorang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu guna mencapai tujuan.
60

 Senada dengan hal itu Dimyati menyatakan 
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bahwa motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang mengerakkan dan 

mengarahkan perilaku anusia termasuk perilaku belajar.
61

 

Berdasarkan keempat pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa komponen motivasi terdiri dari: 

d. Kebutuhan-kebutuhan yang terjadi bila individu merasa ada ketidak 

seimbangann antara apa yang dimiliki dengan apa yang diharapkan. 

e. Dorongan-dorongan yang merupakan kekuatan mental untuk melakukan 

suatu kegiatan. 

f. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seseorang yang memiliki tujuan 

tertentu dalam melakukan suatu pekerjaan akan melakukan pekerjaan 

tersebut dengan penuh semangat. 

Motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dikarenakan orang tersebut senang 

melakukannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap 

perilaku seseorang yang ada di luar pebuatan yang dilakukannya. 

Pentingnya motivasi intrinsik di sini yaitu bahwa anak yang memiliki 

motivasi intrinsik akan memiliki tujuan menjadi orang terdidik, yang 

berpengetahuan, yang ahli dalam bidang  studi tertentu.  

Dorongan yang mengerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan, 

kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang berpengetahuan 
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dan terdidik. Jadi memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri 

dengan tujuan secara esensial bukan karena sesuatu yang lain seperti mendapat 

pujian hadiah, atau karena disuruh orang tuanya untuk belajar, anak tidak 

memiliki hasrat untuk belajar berarti didalam dirinya tidak terdapat motivasi 

intrinsik melainkan motivasi ekstrinsik. Motivasi eksrtinsik ini datang dari luar 

individu anak untuk medorong melakukan kegiatan belajar. Contoh kongkrit 

motivasi ekstrinsik adalah pujian dan hadiah, peraturan/tata tertib sekolah dan 

sebagainya. 

Motivasi memberikan arah kepada tujuan belajar yang diinginkan 

sampai tercapainya tujuan itu. Maka untuk itu aktivitas belajar anak perlu selalu 

dimotivisir oleh orang tua sehingga gairah belajar anak tetap menyala dan 

berkobar, yang untuk itu banyak sekali cara yang dapat ditempuh dengan 

merangsang minat belajarnya, memberikan pujian atas prestasi yang dicapai 

atau memberikan sangsi bila ternyata sebaliknya, ikut mengatasi kesulitan 

belajarnya dan masih banyak cara lainnnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di MIN Paju Ponorogo, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pembelajaran yang dilakukan di MIN Paju 

Ponorogo belum tersmpaikan secara maksimal. Memang sudah ada upaya yang 

dilakukan pihak sekolah diantaranya menugaskan guru untuk membantu para siswa 

yang mengalami kesulitan membaca tersebut, tetapi dari segi fasilitas masih belum 

tersedia secara maksimal. Sehingga dalam penyampaiannya guru mengalami banyak 

kesulitan dan itu mempersulit juga bagi siswa dalam pemahaman. Fungsi 
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perpustakaan pun belum terlaksana secara maksimal, buku yang tersedia di 

perpustakaan pun cenderung itu saja. Tidak hanya itu ruang perpustakaan pun juga 

terlihat tidak terawat sehingga itu juga membuat para siswa malas untuk datang ke 

perpustakaan tersebut. Tidak adanya tindakan dari pihak sekolah merupakan faktor 

terbesar yang mempengaruhi rendahnya minat siswa datang ke perpustakaan. 

Imbasnya pada minat baca siswa itu sendiri dan efeknya akan membuat siswa 

kesulitan dalam membaca. Sehingga perlu ada penanganan dari pihak sekolahan 

untuk mengatasi hal ini, supaya kedepannya semua siswa di MIN Paju Ponorogo 

memiliki minat baca yang bagus. Timbal balik dari itu para siswa akan mendapatkan 

hasil belajar yang memuaskan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Upaya yang dilakukan guru MIN Paju Ponorogo adalah memberikan 

bimbingan kepada murid yang mengalami masalah dalam membaca. Dari 

pihak guru melakukan kewajibannya dengan baik, mereka mampu 

mendidik para siswa dengan benar. Siswa yang mengalami masalah 

membaca diberi bimbingan oleh guru sampai bisa membaca. Siswa yang 

mengalami masalah tersebut akan diberi bimbingan membaca oleh guru 

setelah jam pelajaran selesai. Selain itu guru juga memberi tugas siswa 

yang mengalami kesulitan membaca tersebut dengan beberapa tugas yang 

mengharuskan mereka untuk membaca. Hal itu sangat penting bagi mereka 

supaya lebih cepat bisa membaca. 

2. Proses meningkatkan minat baca yang dilakukan oleh MIN Paju Ponorogo 

diawali dengan mengidentifikasi murid yang mengalami masalah membaca 

tersebut, kemudian murid yang mengalami masalah dalam membaca 

tersebut dibimbing secara kelompok oleh guru. Para siswa dibimbing oleh 

guru tersebut sampai mereka lancar membaca. 
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B. Saran 

1. Kepala Sekolah 

Diharapkan untuk kepala sekolah untuk memberikan fasilitas-fasilitas 

yang dibutuhkan bagi para siswa di MIN Paju Ponorogo, diantarannya fasilitas 

buku-buku bacaan yang bisa digunakan untuk membaca para siswa tersebut. 

Kemudian fungsi perpustakaan dioptimalkan secara maksimal, koleksi buku 

ditambah dengan buku yang terbaru sehingga dengan demikian para siswa 

antusias untuk membaca. 

2. Guru  

Diharapkan kepada guru untuk lebih meningkatkan kinerjannya dalam 

membimbing para siswa yang mengalami permasalah membaca tersebut. Guru 

harus lebih memahami permasalahan setiap siswa, karena persoalan siswa pasti 

berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga penyampaian bimbingannya pun 

pasti berbeda. Tidak hanya itu guru juga harus selalu memberi pengawasan 

terhadap para siswa tersebut sehingga mereka bisa menerima bimbingan dengan 

baik 

3. Siswa 

Diharapkan untuk para siswa untuk selalu giat dalam belajar. Dan 

khususnya bagi siswa yang mengalami masalah dalam membaca tersebut untuk 

lebih serius dalam menerima bimbingan dari guru, karena bimbingan itu sangat 
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penting untuk siswa itu sendiri. Kalau mereka sudah bisa membaca dengan 

lancar maka efeknya pasti akan terasa pada hasil belajar yang akan meningkat. 

 

 

 

 


