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MOTTO dan PERSEMBAHAN 

 

Motto  

Mereka manusia membuat rencana, Allah SWT mempunyai rencana, maka rencana 
Allah SWT yang sebaik-baik rencana (QS. Ali Imran : 54) 

Kesempatan hidup hanya satu kali, jadi gunakanlah ilmu yang telah kamu peroleh dengan 
sebaik-sebaiknya untuk bekalmu di dunia dan di akhirat nanti. 

Selow tapi pasti (Lisa Agustiana) 
 

Persembahan 

1. Sri Winarsih, ibu nomor satu di dunia yang selalu mendoakan anaknya 

menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat serta selalu memberikan 

semangat dikala Lisa goyah dan patah semangat. Lisa sayang ibu. 

Terimakasih ibu, skripsi ini Lisa persembahkan untukmu ibu 

2. Serda Sugiyanto, bapak yang paling hebat di dunia yang selalu mendoakan 

anaknya menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Bapak selalu 

berjuang demi mencukupi keinginan anak-anaknya. Jerih payah bapak 

belum bisa Lisa balas sekarang tapi Lisa janji suatu saat nanti Lisa akan 

buktikan kepada keluarga bahwa Lisa bisa diandalkan. Terimakasih bapak, 

skripsi ini Lisa persembahkan untukmu bapak. 

3. Salbiah (alm), embah Lisa yang sangat Lisa sayangi. Walaupun embah 

sudah tidak ada tapi Lisa masih sangat merasakan kehadiran embah di 

dekat Lisa. Embah yang selalu menasehati Lisa dan mengajarkan ajaran-

ajaran agama Islam untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari tahun 

sebelumnya. Sedih rasanya embah tidak bisa hadir di saat Lisa wisuda nanti. 

Terimakasih embah, skripsi ini Lisa persembahkan untukmu embah. 

4. Indri Puspita S.Pd., Mbak Lisa yang selalu menyemangati ini disaat Lisa 

terjatuh dan putus asa, yang selalu memberikan apa yang Lisa inginkan, 

berjuang bersama-sama menghadapi kehidupan merantau jauh dari orang 

tua, susah senang bersama selama di kosan. Lisa sayang mbak Indri. 



 

Terimakasih mbak Indri, skripsi ini Lisa persembahkan untukmu mbak 

Indri. 

5. Jeny Karlina, adik pertama yang selalu menanyakan kapan Lisa wisuda. 

Mendengar pertanyaan yang diberikan Lisa membuat Lisa menjadi 

semangat dan terus berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik-

baiknya dan tepat pada waktunya. Lisa sayang Jeny. Terimakasih Jeny, 

skripsi ini Lisa persembahkan untukmu Jeny. 

6. Willya Azzahara, adik kedua yang membuat Lisa gemes melihat tingkahnya 

kalau didekatnya. Adik Lisa yang satu ini masih kecil sekali wajahnya lucu 

dan gendut perutnya. Zahra juga yang menjadi salah satu alasan buat Lisa 

segera menyelesaikan Skripsi. Lisa sayang Zahra. Terimakasih Zahra, 

skripsi ini Lisa persembahkan untukmu Zahra. 

7. Teman terbaikku  para Go jeks Atika Sarah, Mirnawati, Efti Mariani, dan 

Fadhilatul laily semoga sukses selalu, terimakasih kebersamaanya yang telah 

kita lalui bersama baik suka maupun duka, skripsi ini Lisa persembahkan 

untuk kalian Jeks 

8. Teman seperjuanganku PAIS A 2013 Ahmad Wahyu H, Aset S, Holifia, M 

Roby C, M Febri, Mansur A, Nurkhasana, Novi S, Rio M, Rizki P, Rizki C, 

Rosy O, Pipit Akti A, Tri Indah K, Vicky I, Yeti M, Yoni A, Yudi I, dan 

Yusmeri. Mereka semua yang mendengarkan saat Lisa, memberikan 

semangat, membantu Lisa dalam keadaan susah, terimakasih teman, skripsi 

ini Lisa persembahkan untuk kalian teman. 

9. Teman Kosan, Ona, Ririn, Selia, Ade, Desy, Burah, Nina, Kiki dan Ayu. 

Kalian semua adalah keluarga di rumah kedua Lisa, yang selalu senang 

bersama-sama, dan saling membantu, skripsi ini Lisa persembahkan untuk 

kalian teman. 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

            

Assalamu’alaikum wr.wb 

 Alhamdulillahirobbil’alamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Kebiasaan Membaca 

Siswa Di Kelas X MIA 1 SMA NU Palembang”, Shalawat serta salam tak lupa pula 

peneliti ucapkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat dan para 

pengikutnya hingga akhir zaman. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah 

Palembang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari banyak mengalami 

kesulitan dan hambatan, namun berkat pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak , baik moril maupun spiritual dalam menyelesaikan 

skripsi ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan 

penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 

yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA. Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Fatah 

Palembang. 



 

2. Bapak Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

UIN Raden Fatah Palembang. 

3. Bapak H. Alimron, M.Ag., selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, 

dan Ibu Mardeli, M.A., selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. 

4. Bapak H. Alimron, M.Ag., selaku selaku Penasehat Akademik yang selalu 

mengarahkan dan membimbing selama masa kuliah. 

5. Bapak Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Mardeli, 

M.A, selaku pembimbingan II yang selalu tulus dan ikhlas membimbing dan 

telah memberikan sejumlah komentar dan saran untuk perbaikan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Nurlaila, S.Ag, M.Pd.I, selaku ketua bina skripsi dan Bapak Syarnubi, 

M.Pd.I selaku sekertaris bina skripsi yang membantu dalam melaksanakan 

ujian proposal sampai dengan ujian munaqosah. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah 

Palembang yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan merupakan panutan 

bagi Lisa. Beliau semua adalah orang tua Lisa yang selalu memberikan 

nasehat dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk bekal hidup di 

dunia dan diakhirat nanti. 



 

8. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kegustuan UIN 

Raden Fatah Palembang yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan 

studi kepustakaan. 

9. Kepala Sekolah SMA NU Palembang dan guru-guru beserta jajaranya serta 

siswa yang telah membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini. 

10. Bapak tercinta serda Sugiyanto, Ibu tercinta Sri Winarsih, Kakak tercinta Indri 

Puspita S.Pd, adik tercinta Jeny Karlina, adik tercinta Willya Azzahara yang 

selalu mendukung, memberikan semangat Lisa  tanpa henti demi kesuksesan 

Lisa. 

Semoga bantuan mereka dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah 

SWT sebagai bekal di akhirat serta mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dalam hal 

ini peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Harapan peneliti semoga sksripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

       Palembang ,  24 Mei 2017 

Peneliti 

      

 

        Lisa Agustiana 

                 NIM. 13210323 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berawal dari realita yang terjadi di SMA NU Palembang. Dari 

hasil observasi awal, menunjukkan bahwa, tingkat kebiasaan membaca siswa rendah, 

yaitu siswa tidak mengunjungi perpustakaan disaat jam istirahat, siswa tidak 

membaca buku di perpustakaan, siswa tidak mencari materi tambahan di 

perpustakaan, setiap hari perpustakaan SMA NU Palembang sepi pengunjung, 

didalam kelas sebagian siswa tidak aktif dalam pembelajaran, ada beberapa siswa 

yang tidak berani bertanya maupun menjawab. Peran guru dalam mengatasi hal 

tersebut yaitu memberikan motivasi, menyampaikan materi dengan cara yang 

menyenangkan, memberikan tugas membaca di rumah. Namun, hal tersebut masih 

belum efektif. 

 Peneliti mengadakan penelitian dengan judul “ Peran Guru PAI Dalam 

Meningkatkan Kebiasaan Membaca Siswa Kelas X MIA 1 SMA NU Palembang”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana peran guru PAI 

dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa di kelas X MIA 1 SMA NU 

Palembang?. Kedua, Bagaimana tingkat kebiasaan membaca siswa di kelas X MIA 1 

SMA NU Palembang?. Ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan 

membaca siswa kelas X MIA 1 SMA NU Palembang?. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran guru PAI, tingkat 

kebiasaan membaca siswa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan 

membaca siswa kelas X MIA 1 SMA NU Palembang. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data 

yang digunakan ada dua, yaitu data primer diperoleh dari wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, guru dan siswa yang menjadi informan, dan data sekunder berasal 

dari document dan literature yang mendukung dalam penelitian ini. adapun alat 

pengumpulan data yaitu berupa observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Data 

yang terkumpul Kemudian dianalisa dengan teknik analisis data kualitatif yaitu 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran yang dilakukan guru PAI 

dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa di kelas X MIA 1 SMA NU 

Palembang sudah baik. Peran yang dilakukan guru yaitu: datang tepat waktu kedalam 

kelas untuk mengajar, berdo’a sebelum memulai pembelajaran, memotivasi siswa, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membaca, dan memberikan tugas. Tingkat kebiasaan 

membaca siswa tergolong rendah. Hal ini dikarenakan siswa tidak memanfaatkan 

waktu untuk membaca buku pada saat jam istirahat, siswa tidak memanfaatkan 

fasilitas yang tersedia di ruang perpustakaan. Adapun faktor-faktor yang 

memperngaruhi kebiasaan membaca siswa yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat. 



 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari bahasa. Bahasa sebagai alat untuk 

berkomunikasi antar manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi ini, dalam rangka 

memenuhi sifat manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan 

sesama. Kemampuan berbahasa seseorang didalamnya ada empat keterampilan 

bahasa, keempat keterampilan berbahasa itu meliputi menyimak atau 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis
1
. 

Pendidikan pada hakekatnya berlangsung pada suatu proses, proses itu 

berupa transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. 

Penerima proses adalah peserta didik yang sedang tumbuh dan berkembang 

menuju kearah pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan, selain itu, 

pendidikan merupakan proses budaya untuk  meningkatkan harkat dan martabat 

manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang 

kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah : 

 َ ِب   ي عََّلذ ِ ْلَََّْلَِ اَّلذ   َُّك الأْكَرُم   اْقَرْأ َوَرب  نَْساَن ِمْن عَلَق    َخلََق الإ   ي َخلََق   ِ اْقَرْأ ِبْْسِ َرِبَّك اَّلذ  

 

                                                           
1
Henry  Guntur Tarigan, Membaca, (Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 1 



 

Artinya :“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam”.
2
 

Pendidikan memiliki peran dalam mencerdaskan siswa, memperluas dan 

mengembangkan keilmuan mereka, dan membantu mereka agar mampu 

menjawab tantangan dan gagasan baru dimasa mendatang. Pendidikan Islam 

adalah proses pembentukan kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai 

ilahiyah, sehingga individu yang bersangkutan dapat mencerminkan kepribadian 

muslim, yang berakhlak al karimah
3
. Peranan guru sebagai pendidik profesional 

sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi 

edukatif di dalam kelas. Menurut james B. Borrow berpendapat peran guru itu 

menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan, mempersiapkan 

pelajaran sehari-hari mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa
4
. 

Guru merupakan salah satu di antara berbagai sumber dan media belajar. 

Maka dengan demikian peranan guru dalam belajar ini menjadi luas dan lebih 

mengarah kepada peningkatan motivasi belajar siswa-siswa. Hal ini berarti bahwa 

guru hendaknya dapat mengembangkan cara dan kebiasaan belajar yang sebaik-

baiknya.
5
 

                                                           
2
Al-Qur’an dan Terjemahan. 2009, ( Surakarta: Pustaka Al-Hanan), hlm. 531 

3
Rusmaini. Ilmu Pendidikan. 2013, (Depok: Pustaka Felicha), hlm. 9 

4
 Akmal Hawi,  Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 15  
5
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, 2015, (Jakarta: Rineka Cipta), 

hlm.98 



 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 04 Agustus 

sampai dengan 17 September 2016 di SMA NU Palembang, peneliti menemukan 

permasalahan perpustakaan terlihat sepi.Hanya disaat waktu tertentu perpustakaan 

ramai.Dijalan pun kebanyakan siswa selalu menggenggam handphone, hal ini 

menandakan bahwa siswa terbawa arus deras kemajuan teknologi. Namun 

disayangkan pemanfaatan kecanggihan teknologi yang mereka punya kurang 

dimanfaatkan secara optimal. 

Bahkan pada saat jam pelajaran dimulai beberapa siswa tidak membawa 

buku pelajaran. Ada juga siswa yang bertanya kepada gurunya bu bolehkah 

membuka google ? padahal buku pelajaran sudah ada tapi mereka tidak 

membacanya. Dan siswa lebih menyukai pembelajaran dengan metode ceramah 

yang terpusat oleh guru dari pada siswa belajar mandiri. 

Kemajuan teknologi yang mereka punya membuat siswa malas membaca 

buku, karena siswa hanya mengandalkan informasi yang diperoleh melalui 

google. Hal yang sangat disayangkan di saat jam pelajaran sedang berlangsung 

banyak siswa menggunakan handphone dikelas. Di dalam lingkungan sekolah 

seharusnya siswa menggunakan bahasa Indonesia, namun yang terjadi di 

lapangan masih banyak siswa yang menggunakan bahasa ibu atau bahasa gaul 

yang lagi trend di kalangan remaja saat ini. 

Untuk meningkatkan kebiasaan membaca pada siswa diperlukan 

pembiasaan, karena pengetahuan yang mereka punya akan berdampak pada 



 

keterampilan berbicara dan prestasi belajar siswa. Pengajaran yang dilakukan 

disekolah sudah baik, maka prestasi pada sekolah akan baik pula.  

Berdasarkan masalah yang ditemukan, peneliti mencoba mengamati 

kebiasaan membaca siswa yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi 

kesulitan guru dan siswa khususnya untuk membiasakan membaca siswa.Penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kebiasaan membaca 

siswa, khususnya di SMA NU Palembang.Apakah dengan penerapan kebiasaan 

membaca dapat mengembangkan prestasi belajar siswa, khususnya prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam akan semakin lebih baik.  

Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Peran 

Guru PAI Dalam Meningkatkan Kebiasaan Membaca Siswa Di Kelas X MIA 1 

SMA NU Palembang. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Kurangnya minat membaca pada siswa, bisa dilihat perpustakaan sekolah 

sepi pengunjung. 

2. Banyak siswa yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena siswa 

malas membaca hanya mengandalkan informasi dari internet. 

3. Kemajuan akan teknologi membuat siswa malas membaca buku. 

 



 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas pembatasan masalah ini 

bertujuan agar masalah yang dibahas lebih jelas dan mencegah uraian yang 

menyimpang dari masalah yang akan diteliti, serta tidak menimbulkan salah 

penafsiran, dengan mempertimbangkan keterbatasan peneliti, maka penulis 

membatasi penelitian ini hanya dalam konteks pada Peran Guru PAI dalam 

Meningkatkan Kebiasaan Membaca Siswa di Kelas X MIA 1 SMA NU 

palembang. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apa saja peran guru PAI yang dilakukan dalam meningkatkan kebiasaan 

membaca siswa di kelas X MIA 1 SMA NU Palembang ? 

2. Bagaimana tingkat kebiasaan membaca di kelas X MIA 1 SMA NU 

Palembang ? 

3. Apakah faktor interen dan eksteren mempengaruhi kebiasaan membaca 

siswa kelas X MIA 1 SMA NU Palembang ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan diatas, yaitu:  



 

a. Untuk mengetahui peran guru PAI yang sudah dilakukan dalam 

meningkatkan kebiasaan membaca siswa di kelas X MIA 1 SMA NU 

Palembang. 

b. Untuk mengetahui tingkat kebiasaan membaca di kelas X MIA 1 SMA 

NU Palembang. 

c. Untuk mengetahui faktor interen dan eksteren mempengaruhi 

kebiasaan membaca siswa kelas X MIA 1 SMA NU Palembang. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah : 

a. Secara teoritis  

Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan 

khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan berdasarkan teori 

pendidikan yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama 

Islam. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi UIN Raden Fatah Palembang, hasil penelitian ini dijadikan 

sebagai arsip skripsi dan bahan kajian. 

2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, 

pengalaman, dan ilmu pengetahuan baru. 

3) Bagi siswa, dapat memberikan alternative untuk meningkatkan 

prestasi pembelajaran dalam memahami pendidikan agama Islam. 



 

4) Bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu alternative 

pembelajaran agar dapat tercipta suasana pembelajaran yang 

efektif dan bermakna. 

5) Untuk memberikan input dan tambahan informasi bagi pihak SMA 

NU Palembang  untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama 

Islam. 

6) Sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian lain yang ada 

relevansinya dengan masalah tersebut. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka maksudnya meninjau atau memeriksa kepustakaan, baik 

kepustakaan Fakultas Tarbiyah maupun Institut serta skripsi atau karya ilmiah 

yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti yang lebih 

mengkhususkan pengkajian terhadap penelitian yang terdahulu untuk mengetahui 

apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. 

Setelah mengadakan pemeriksaan, maka diketahui sudah ada study yang serupa 

tentang permasalahan tersebut, namun belum menekankan pada tingkat kebiasaan 

membaca, hanya memfokuskan pada kesulitan belajar siswa beberapa hasil 

penelitian yang bisa dijadikan rujukan, diantaranya adalah:  

Nuryanah, dalam skripsinya berjudul, “Upaya guru PAI Dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa Kelas II Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Sub Materi membaca Huruf Hijaiyah Bersambung Melalui Metode Kerja 



 

Kelompok Di SDN 263 Palembang”.Menyatakan bahwa guru yang peka akan 

menyesuaikan pelajaran yang ia sampaikan dengan memperhatikan kualitas 

pelajaran. Dengan demikian anak yang mengalami kesulitan belajar juga 

mendapatkan pengalaman keberhasilan dalam belajar6

 

Nunik Zeniati, dalam skripsinya berjudul, “Korelasi Peranan Guru dan 

Gaya Belajar Siswa Dengan Kemampuan Membaca Teks Bahasa Arab Siswa Di 

Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta”. Menyatakan bahwa semakin tinggi 

peranan guru dan semakin rendah gaya belajar siswa maka semakin tinggi pula 

kemampuan siswa membaca teks bahasa Arab
7. 
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Ridho Malik, dalam skripsinya yang berjudul “Korelasi Antara Kebiasaan 

Membaca dengan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa  SMP 46 

Palembang” Menyatakan bahwa pembelajarankebiasaan membaca adalah sebuah 

aktivitas membaca yang dilakukan secara rutin oleh seseorang dan akan 

membentuk sebuah budaya baca. Membaca pemahaman adalah membaca yang 

bertujuan untuk dapat memahami bahan bacaan dengan menangkap pokok-pokok 

pikiran yang akan disampaikan oleh pengarang melalui bahan bacaan 

tersebut.Kemampuan membaca adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

memahami isi suatu bacaan
8
. 
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Berdasarkan dari tiga uraian penelitian di atas maka, penelitian tersebut 

terdapat kesamaan dari segi kebiasaan membaca.Terdapat persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peran guru dalam meningkatkan 

kebiasaan membaca.Sedangkan perbedaan dari segi substansi yang akan diteliti 

yaitu permasalahan yang akan diambil, pada jenjang sekolah, tempat penelitian 

dan objek yang akan diteliti adalah pada SMA NU Palembang.  

Peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian ini tentang peran 

guru PAI dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa di kelas X MIA 1 SMA 

NU Palembang. 

G. Kerangka Teoritis 

1. Peran Guru 

Guru adalah tokoh bermakna dalam kehidupan anak. Guru memegang 

peranan lebih dari sekedar pengajar, melainkan pendidik dalam arti yang 

sesungguhnya
9
.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
10

. Peran guru dari hari ke 

hari semakin berat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi
11

. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut 

untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat
12

 

Masih banyak lagi peranan-peranan guru itu, ini semua merupakan 

landasan betapa beratnya profesi guru, guru juga berperan sebagai
13

 : 

a. Korektor 

b. Inspirator 

c. Informator 

d. Organisator 

e. Motivator 

f. Inisiator 

g. Fasilitator 

h. Pembimbing 

i. Demonstrator 

j. Pengelola kelas 

Mengingat tugas guru adalah mendidik, seorang guru berkepribadian 

pancasila yang kuat, serta pengetahuan teori dan praktik kependidikan dan 

keguruan yang menjadi spesialisnya
14

. Menjalankan profesionalitasnya 

memili tugas kemanusiaan, artinya guru harus mampu menanamkan nilai-nilai 

kemanusiaan kepada peserta didik
15

. Saat ini peran guru masih sangat 

penting
16

, walaupun di tengah arus kemajuan ilmu dan teknologi yang kian 

pesat seperti laju informasi yang bisa langsung diterima bukan dari guru, 
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namun alat-alat canggih seperti TV, Radio, dan lain-lain
17

. Dalam menyikapi 

hal ini guru di tuntut dapat memerankan perannya sesuai dengan kebutuhan 

ataupun tututan masyarakat. 

2.  Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan dengan memperhatikan 

tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam bukanlah semata-mata untuk 

memenuhi kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan juga 

pengalaman serta pengaplikasiannya dalam kehidupan dan sekaligus menjadi 

pegangan hidup.Kemudian secara umum Pendidikan Agama Islam bertujuan 

untuk membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang mencerminkan 

ajaran-ajaran Islam dan bertakwa kepada Allah, atau hakikat tujuan 

pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil
18

. 

Peran guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam adalah 

bagaimana ia mampu memasukkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dalam setiap proses pembelajaran. Disamping itu peran guru pendidikan 
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agama Islam yang utama adalah membentuk akhlak yang mulia dalam diri 

setiap peserta didik sehingga bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Membaca 

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa. 

Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata atau bahasa tulis
19

. Memandang membaca sebagai 

suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Kemampuan membaca 

merupakan kemampuan yang kompleks yang menuntut kerjasama antara 

sejumlah kemampuan.Untuk dapat membaca suatu bacaan, seseorang harus 

dapat meggunakan pengetahuan yang sudah dimilikinya. 

Menurut Nurhadi mengemukakan enam ciri membaca
20

 : 

a. Kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku 

b. Mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari 

c. Munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca 

selesai 

d. Hasil membaca berlaku sepanjang masa 

e. Mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan baca 

f. Mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil 

bacaan yang di baca 

 

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencangkup isi, memahami makna bacaan
21

. Makna, arti 
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(meaning) erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan, atau intensif kita 

dalam membaca. Berikut ini beberapa yang penting:  

a. Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang 

telah dilakukan oleh tokoh. 

b. Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik 

dan menarik
22

. 

c. Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada 

setiap bagian cerita. 

d. Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh 

merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh 

pengarang kepada para pembaca. 

e. Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, 

tidak wajar mengenai seseorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau 

apakah cerita itu benar atau tidak. 

f. Membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan 

ukuran tertentu dalam cerita itu. 

g. Membaca untuk menemukan bagaimana caranya tokoh berubah, 

bagaimana hidupnya berbeda dari kehidupan berbeda yang kita kenal, 

bagaimana dua cerita mempunyai persamaan, bagaimana tokoh 

menyerupai pembaca
23

. 

 

Indikator Kebiasaan Membaca : 

1. Kesenangan membaca 

2. Jumlah buku yang dibaca dalam waktu tertentu 

3. Asal buku bacaan yang diperoleh 

4. Keseringan mengunjungi perpustakaan 

5. Macam buku yang disenangi 

6. Keseringan membaca 

7. Hal berlangganan surat kabar 

8. Bagian surat kabar yang disenangi untuk dibaca 

Membaca merupakan memahami pola-pola bahasa dari gambaran 

tertulisnya.makna bacaan tidak terletak pada halaman tertulis, tetapi berada 

pada pikiran pembaca. Demikianlah, makna itu akan berubah karena setiap 
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pembaca memiliki pengalaman yang berbeda-beda yang dia pergunakan 

sebagai alat untuk menginterpretasikan kata-kata tersebut. 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis atau macam penelitian yang akan dilakukan 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan)
24

.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif atau disebut juga penelitian kualitatif. 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang dapat mengambarkan hasil penelitian secara jelas, holistik, 

kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada 

situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan 

instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Peneliti bermaksud 

memahami situasi sosial mendalam. 

2. Sumber data 

a. Sumber Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data
25

. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data 
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primer tentang peran guru PAI dalam meningkatkan kebiasaan membaca 

siswa di SMA NU Palembang. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data
26

. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data 

sekunder dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.pribadi, 

dokumen resmi sekolah, arsip di SMA NU Palembang. 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam sugiyono wawancara meupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idemelalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu
27

. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru 

Pendidikan Agama Islam kelas X dan siswa X MIA 1 di SMA NU 

Palembang.Adapun alat-alat wawancara 

1) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 

sumber data 

2) Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 

pembicaraan. 
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3) Camera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan atau sumber data. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa bebentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dai seseorang
28

. Dokumentasi berupa foto-foto yang 

diambil peneliti selama observasi dan penelitian di lakukan. 

Dokumentasi yang diambil peneliti mengikuti keseharian objek yang 

diamati
29

.  

Dokumen yang diamati berupa tulisan sejarah, biografi, 

peraturan, kebijakan SMA NU Palembang.Foto kegiatan belajar 

mengajar. 

c. Observasi  

Teknik analisis data yang akan ditempuh 

1) Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta 

dicari tema dan polanya
30

. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
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selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data 

dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, 

dan lain sebagainya. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu 

oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian 

kualitatif adalah pada temuan.Oleh karena itu, apabila peneliti 

dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru 

itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan 

reduksi data. 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan 

reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang 

lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang 

diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan 

berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang 

memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang 

signifikan. 

 

 



 

2) Display Data (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data.Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data 

dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, 

dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah dipahami
31

. 

Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya.Menurut Miles dan 

Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

Dengan adanya penyajian data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman 

disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan 

teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network 

(jaringan kerja), dan chart. 
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3) Conclusion Drawing atau verification 

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami 

perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya
32

. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena 

seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 
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sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.Kesimpulan ini dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau 

teori. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan mudah dalam pencapaian 

tujuan maka bahasan ini dibagi atas beberapa bab,dan masing-masing bab akan dibagi 

atas beberapa sub judul. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB 1,   Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, 

 identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

 dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka teori, 

 metodologi penelitian,dan sistematika pembahasan. 

BAB II,   Landasan teori, bagian ini membahas tentang peran guru PAI 

 dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa, yang meliputi 

 pengertian peran guru, pengertian PAI, tujuan PAI, dan pengertian 

 membaca, tujuan membaca, teknik membaca, tingkatan membaca, 

 dan ciri-ciri membaca. 

BAB III, Deskripsi wilayah berisikan gambaran umum lokasi penelitian, 

 sejarah, identitas, visi, misi, tujuan, keadaan sarana dan prasarana, 

 guru, siswa, ekstrakulikuler, prestasi, dan struktur di SMA NU 

 Palembang. 



 

 

BAB IV, Hasil penelitian tentang analisis peran guru PAI dalam 

     meningkatkan kebiasan membaca siswa di kelas X  MIA 1 SMA 

     NU Palembang, dan tingkat kebiasaan membaca di kelas X MIA 1 

     SMA NU Palembang. 

BAB V, Penutup meliputi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peran Guru 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pasal 1, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
33

. Menurut Ametembun, guru adalah 

semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, 

baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
34

 

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa guru dalam melaksanakan 

pendidikan baik di lingkungan formal dan non formal di tuntut untuk mendidik dan 

mengajar. Dengan demikian guru itu ditiru dan digugu, guru adalah orang yang dapat 

memberikan respons positif bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Zakiah Daradjat yang dikutip oleh Akmal Hawi menjadi guru harus 

memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 
35

: 

1. Takwa kepada Allah SWT 

2. Berilmu 

3. Sehat jasmani 

4. Berkelakuan baik 
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Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional maka untuk menjadi guru 

harus pula memenuhi persyaratan yang berat, beberapa diantaranya ialah
36

 : 

1. Harus memiliki bakat sebagai guru 

2. Harus memiliki keahlian sebagai guru  

3. Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi 

4. Memiliki mental yang sehat 

5. Berbadan sehat 

6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas 

7. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila 

8. Guru adalah seorang warga Negara yang baik 

 

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. 

Gurulah yang berada digarda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya 

manusia. Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui 

proses belajar mengajar. Ditangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang 

berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian), kematangan emosional, dan moral 

serta spiritual
37

. Guru sebagai pendidik adalah salah satu komponen pendidikan yang 

memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis, karena demikian pentingnya hingga 

pakar pendidikan ada yang berpendapat “andaikata tidak ada kurikulum secara 

tertulis, tidak ada ruang kelas dan prasarana belajar mengajar lainya, namun ada guru, 

maka pendidikan masih dapat berjalan
38

.  
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Guru yang hebat adalah guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran 

dan keilmuan
39

. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, 

melakukan penelitian, dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan 

masyarakat
40

. Hal ini sejalan dengan Undang-undang tentang Guru dan Dosen No 14 

tahun 2005 pasal 8, menyatatakan guru wajib memiliki  kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
41

. 

Tugas guru sebagai pendidik merupakan tugas mewariskan ilmu pengetahuan 

dan teknologi kepada para muridnya.Dengan demikian tampak secara jelas bahwa 

guru harus berperan, sebagai berikut 
42

: 

1. Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan 

masyarakat 

2. Pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus menerus menuntut ilmu 

pengetahuan. 

3. Orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan, 

anaknya. 

4. Pencari teladan, yaitu senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk 

siswa. 

5. Pemberi keamanan, yaitu senantiasa mencarikan rasa aman bagi siswa. 

Dalam melaksanakan tugasnya guru bukanlah sebatas kata-kata, akan tetapi 

juga dalam bentuk perilaku, tindakan, dan contoh-contoh. Peran guru yang 

ditampilkan demikian ini, akan membentuk karakteristik anak didik atau lulusan yang 
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beriman, berakhlak mulia, cakap mandiri, berguna bagi agama, Nusa, dan Bangsa, 

terutama untuk kehidupan yang akan datang
43

. 

James B. Broww yang dikutip oleh Akmal Hawi berpendapat peran guru itu, 

menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan, mempersiapkan 

pelajaran sehari-hari mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa
44

.Masih ada orang 

yang berpandangan, bahwa peran guru hanya mendidik dan mengajar saja. 

Pandangan modern seperti yang dikemukakan oleh Adams & Dickley yang 

dikutip oleh Syaiful bahwa peran guru sesungguhnya sangat luas meliputi
45

 : 

1. Guru sebagai pengajar (teacher as an instructor) 

2. Guru sebagai pembimbing ( teacher as an counselor) 

3. Guru sebagai ilmuwan ( teacher as an scientist) 

4. Guru sebagai pribadi ( teacher as an person) 

 

Selain itu juga peran guru juga berperan sebagai
46

 : 

1. Korektor 

2. Inspirator 

3. Informator 

4. Organisator 

5. Motivator 

6. Inisiator 

7. Fasilitator 

8. Pembimbing 

9. Demonstrator 

10. Pengelola kelas 

 

                                                           
43

Ibid,,, hlm. 13 
44

Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), hlm. 15 
45

Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan,( Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 8 
46

Akmal Hawi,  Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islami, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 16 



 

Peran guru disini adalah berkaitan dengan peran guru dalam proses 

pembelajaran. Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam 

pendidikan pada umumnya
47

. Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan 

peran yang penting, peran guru itu belum dapat digantikan teknologi seperti radio, 

tape recorder, internet maupun computer yang paling modern. Banyak unsur 

manusiawi seperti sikap, system nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan keteladanan, 

yang diharapkan dari hasil proses pembelajaran yang tidak dapat dicapai kecuali 

melalui pendidik
48

.  

Peran dan tanggung jawab guru bukan sekedar menstransfer ilmu 

pengetahuan kepada anak didik, melainkan lebih dari itu, yakni guru juga 

berkewajiban membentuk watak dan jiwa anak didik yang sebenarnya sangat 

memerlukan masukan positif dalam bentuk ajaran agama, ideologi, dan lain-lain. 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama terdiri atas dua kata, yaitu “pendidikan” dan “agama”. 

Kata pendidikan secara etimologi berasal dari kata didik yang berarti “proses 

perubahan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui pendidikan dan latihan. Istilah pendidikan ini 

semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogie yang berarti bimbingan 
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yang diberikan kepada anak.Istilah ini kemudian diterjamhkan ke dalam bahasa 

Inggris dengan kata education yang berarti pengembangan atau bimbingan
49

. 

Selanjutnya definisi pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam 

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, bab 1 

pasal 1 ayat 1 mengemukakan “ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara
50

. 

Dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan kata tarbiyah dengan kata 

kerjanya rabba-yurobbi-tarbiyatan yang berarti “mengasuh, mendidik, dan 

memelihara”
51

. Adapun secara terminologi banyak pakar memberi pengertian 

secara berbeda, antara lain Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Abdul Rachman 

Saleh mengatakan “Pendidikan adalah menurut segala kekuatan kodrat yang ada 

pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
52

. 

Dari pengertian-pengertian pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk 

menyiapkan peserta didik menuju kedewasaan, berkecakapan tinggi, 
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berkepribadian atau berakhlak mulia dan kecerdasan berpikir melalui bimbingan 

dan latihan. 

Sementara itu, kata religi bersal dari bahasa Latin relegere yang berarti 

kumpulan atau bacaan.Adapun arti agama secara istilah adalah pengakuan 

terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus 

dipatuhi.Agama dapat pula berarti ajaran-ajaran yang di wahyukan Tuhan kepada 

manusia melalui seorang rasul
53

. 

Dengan demikian pendidikan agama adalah pendidikan yang materi 

bimbingan dan arahnya adalah ajaran agama yang ditujukan agar manusia 

mempercayainya dengan sepenuh hati akan adanya Tuhan, patuh dan tunduk 

melaksankan perintah-Nya dalam bentuk beribadah, dan berakhalak mulia. 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang diarahkan untuk menumbuh 

kembangkan rasa intuisi keagamaan yang ada dalam diri seseorang kemudian 

melaksanakan ajaran-ajaran-Nya dengan penuh ketundukan.Sementara itu, 

pengertian Islam secara etimologi dapat diartikan selamat, menyerah, tunduk, dan 

patuh.Secara terminologi Islam adalah tunduk dan menyerah diri sepenuhnya 

kepada Allah lahir maupun batin dengan melaksanakan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya
54

. 
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Dzakiah Daradjat yang dikutip oleh Abdul Rachman Shaleh menjelaskan 

pengertian Pendidikan Agama Islam, sebagai berikut : 

a) Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya 

sebagai pandangan hidup (way of life) 

b) Pendidikan Agama Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan 

ajaran Islam 

c) Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajarana-ajaran agama 

Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, 

dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah di yakininya 

secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu 

pandangan hidupan demi keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat 

kelak
55

. 

Arifin mengemukakan “Pendidikan Agama Islam adalah sistem 

pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin 

kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah 

menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya
56

. 

Dengan demikian, dapat dipahami Pendidikan Agama Islam adalah upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapakan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha. Tujuan 

pendidikan bukanlah suatu benda statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan 
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dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. Ada 

beberapa tujuan pendidikan, yaitu : 

a) Tujuan Umum 

Tujuan Umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua 

kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. 

Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, 

tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan
57

. 

b) Tujuan Akhir 

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan 

akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Mati 

dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim ypang 

merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses pendidikan itu yang 

dapat dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati dan akan 

menghadap Tuhanya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan 

Islam
58

. 

c) Tujuan Sementara 

Tujuan sementara ialah yang akan dicapai setalah anak didik diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum 
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pendidikan formal, tujuan pendidikan Islam sesuai dengan tingkatan jenis 

pendidikannya
59

. 

Jadi tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sesuatu yang diharapkan 

tercapai setelah proses pendidikan berakhir. Dapat disimpulkan bahawa tujuan 

Pendidikan Agama Islam adalah membentuk kepribadian peserta didik menjadi 

manusia paripurna, sebagai Abd Allah dan khalifah fi al-ard yang berakhlak al-

karimah, secara serasi dan seimbang dalam berbagi bidang kehidupan. 

C. Membaca 

1. Pengertian Membaca 

Membaca sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan 

yang serba modern, karena pentinganya kegiatan membaca seseorang perlu 

dibekali mengenai membaca
60

. Ada ragam pengertian membaca, dalam arti 

sempit membaca adalah kegiatan memahami makna yang terdapat dalam tulisan. 

Sementara dalam pengertian luas membaca adalah proses pengolahan bacaan 

secara kritis-kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman 

menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, 

nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu
61

. 

Menurut pengertian sempit, kegiatan membaca dibatasi pada proses 

memaknai bahasa tulis, yaitu kata, kalimat, dan paragraph yang mengandung 
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pesan penulis yang harus ditangkap pembaca. Jika pembaca telah mengerti 

maksud pesan penulis, pembaca telah dianggap berhasil. Menurut pandangan 

luas, membaca dipandang sebagai kegiatan mengolah ide. Maksudnya, bacaan 

tidak sekedar mengandung pesan penulis, tetapi pesan itu harus diolah lagi, 

melalui kegiatan berfikir kritis dan kreatif, pembaca menafsirkan makna bacaan 

yang lebih mendalam.
62

 

Farr yang dikutip oleh Nurhadi mengemukakan “reading is the heart of 

education” yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Berbeda 

dengan pendapat di atas, Andreson yang dikutip oleh Nurhadi menjelaskkan, 

bahwa membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan pembaca sandi (a 

recording and decoding process)
63

. 

Menurut Tarigan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan 

oleh penulis melalui media kata-kata/ bahasa tulis. Dalam hal ini, membaca 

adalah suatu usaha untuk menelusuri makna yang ada dalam tulisan
64

. 

Berdasarkan beberapa definisi tentang membaca yang telah disampaikan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah proses perubahan bentuk 

lambang/tanda/tulisan menjadi wujud bunyi yang bermakna. 
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2. Tujuan Membaca 

Tujuan membaca yang jelas akan dapat meningkatkan pemahaman 

seorang terhadap bacaan. Semakin jelas tujuan membaca, semakin besar 

kemungkinan seseorang memperoleh apa yang diperlukannya dari buku yang di 

baca
65

. 

Pada dasarnya kegiatan membaca bertujuan untuk mencari dan 

memperoleh pesan atau memahami makna melalui bacaan. Tujuan bacaan 

tersebut akan berpengaruh kepada jenis bacaan yang dipilih, misalnya, fiksi atau 

nonfiksi. Menurut Andreson yang dikutip oleh Dalman, ada tujuh macam tujuan 

dari kegiatan membaca, yaitu
66

 : 

a. Reading for details or fact (membaca untuk memperoleh fakta dan 

perincian) 

b. Reading for main ideas (membaca untuk memperoleh ide-ide utama) 

c. Reading for sequence or organization (membaca untuk mengetahui 

urutan/ susunan struktural karangan) 

d. Reading for inference (membaca untuk menyimpulkan) 

e. Reading to classify (membaca untuk mengelompokkan atau 

mengklasifikasikan) 

f. Reading to evaluate (membaca untuk menilai, mengevaluasi) 

g. Reading to compare or contrast (membaca untuk memperbandingkan 

atau mempertentangkan) 

 

Dari ketujuh tujuan membaca yang disampaikan diatas semuanya dapat 

dicapai sesuai dengan kepentingan pembaca.Dalam hal ini teks bacaan (fiksi dan 

nonfiksi) yang digunakan untuk membaca perlu disesuaikan dengan tujuan yang 
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ingin dicapai. Oleh karena itu sebelum membaca sebaiknya kita tentukan dulu 

tujuan membaca kita agar informasi yang kita inginkan tercapai. 

Jadi jelaslah bahwa tujuan membaca seseorang itu didasari atas kebutuhan 

seseorang atas informasi dan hiburan yang dirasakan penting baginya. 

3. Teknik Membaca 

Untuk menemukan informasi fokus secara efisien, ada beberapa teknik 

membaca yang digunakan, yaitu
67

 : 

a. Baca-pilih (selecting) ialah bahwa pembaca memilih bahan bacaan dan 

bagian bacaan yang dianggapnya relevan, atau berisi informasi focus 

yang ditentukannya. 

b. Baca lompat (skipping) ialah bahwa pembaca dalam menemukan 

bagian atau bagian bacaan yang relevan, melampaui atau melompat 

bagian-bagian lain. 

c. Baca-layap (skimming) yaitu membaca dengan cepat untuk 

mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagiannya. 

d. Baca-tatap (scanning) yaitu membaca dengan cepat dan dengan 

memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan yang berisi 

informasi fokus yang telah ditentukan, dan seterusnya membaca 

bagian itu dengan teliti sehingga informasi fokus itu ditemukan 

dengan tepat dan dipahami benar. 

 

Keempat teknik membaca untuk menemukan informasi fokus diatas pada 

waktu tertentu dapat dipergunakan sekaligus dalam arti berurutan. 

4. Tingkatan Membaca 

Ditinjau dari makna dalam barisan bacaan, tingkatan membaca dibagi 

menjadi tiga, yaitu
68

 : 

a. Membaca baris-baris bacaan (reading the line) adalah membaca apa 

yang tersurat dalam baris-baris bacaan. 
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b. Membaca antarbaris bacaan (reading between the lines) adalah 

membaca baris-bari bacaan dalam satu kesatuan makna 

c. Membaca dibalik bacaan (reading beyond the lines) adalah tingkatan 

tertinggi dari membaca. “Di balik baris” maksudnya adalah 

maknayang tidak muncul, makna tersembunyi, makna implisit, atau 

makna sebenarnya yang ingin disampaikan pembaca. 

 

5. Ciri-Ciri Membaca 

Menurut Burdansyah ciri-ciri membaca, beberapa diantaranya
69

 : 

a. Mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan atau minatnya 

b. Tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap 

suatu masalah 

c. Terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir 

d. Tampak wawasan semakin jauh ke depan dan mampu membuat 

analisis sederhana terhadap suatu persoalan 

e. Ada peningkatan dalam prestasi atas profesionalisme kerja 

f. Semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan  

Membaca merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa. Membaca 

merupakan kegiatan sehari-hari yang tidak pernah lepas dari kehidupan, baik 

membaca untuk menambah pengetahuan maupun sekadar hiburan. Setiap jenis 

bacaan memiliki masing-masing teknik membaca. 
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BAB III 

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN  

SEKOLAH MENENGAH ATAS NAHDATUL ULAMA PALEMBANG 

 

A. Sejarah dan Kondisi Sekolah 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Nahdatul 

Ulama (NU) Palembang 

SMA NU Palembang yang terletak dijalan Ahmad Yani kelurahan 9/10 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. SMA NU 

didirikan oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif Kota madya Palembang. Lembaga 

Pendidikan Ma’arif  NU Cabang Kota Palembang yang disahkan oleh surat keputusan 

pimpinan wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif Sumatera Selatan Nomor : Pe/02/I-

B/SK/VI/1984 tanggal 15 Juni 1984 dengan jumlah guru 11 orang dan siswa 16 

orang, dan akte LP. MA’ARIF No. 83 tahun 1961, No. 7 tahun 1972
70

. 

Seiring dengan perjalanan waktu dan jumlah siswa kelas III menjadi 36 orang, 

keluarlah izin operasional No 181/III.4/F4e1987  tanggal 6 Februari 1987. 

 Kepala Sekolah pertama Bapak Djumadi, BA Tahun 1984-1986 

 Kepala Sekolah kedua Bapak Mahmud Yunus, BA tahun 1986-2006 

 Kepala Sekolah ketiga Bapak Drs Isnandi Nori Tahun 2006-2012 

 Kepala Sekolah keempat Bapak Ir. Ahmad Dailami 2012-sekarang 
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a. Status Sekolah 

1) Status “Diakui” tahun 1988-2005 

2) Status “Terakreditasi” Tahun 2005-2012 dan 

3) Terakreditasi B pada tahun 2012-sekarang 

b. Datpa Sekolah 

1) Nomor Data Sekolah Tercatat/NAS  : K 09054002 

2) NSS     : 30 411 6005088 

3) NISN     : 10609669 

4) Nama Sekolah    : SMA NU Palembang 

5) NPSN     : 10609669 

6) SK. Izin Pendirian Nomor  : 181/I.ii.4/F4c/1987 

7) Akreditasi Tahun   : 2005 

8) Nilai Akreditasi   : B 

c. Alamat Sekolah    

1) Jalan     : Jend. A. Yani 

2) Kecamatan    : Seberang Ulu I 

3) Kabupaten/kota   : Palembang 

4) Telp/HP    : 519660 

5) Pelaksanaan Belajar   : Siang 

6) Sekolah Induk    : SMA N 19 Palembang
71
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2. Visi dan Misi Sekolah SMA NU Palembang 

SMA NU Palembang sebagai lembaga pendidikan dasar berciri khas Islam 

perlu mempertimbangkan harapan peserta didik, dan orang tua Peserta dengan 

merumuskan visi dan misinya. Berikut merupakan visi dan misi SMA NU 

Palembang
72

. 

Visi:  

Beriman, berilmu, berakhlak dan berprestasi 

Misi : 

a. Menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran Islam menurut haluan ahlul 

sunah wal jama’ah 

b. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan 

c. Mengembangkan pengetahuan dibidang iptek 

d. Mengembangkan bakat dan minat potensi dibidang olahraga, seni dan budaya 

e. Membiasakan berakhlakul karimah dalam berinteraksi sesama 

f. Membina prestasi dibidang akademik dan non akademik 

3. Situasi dan kondisi SMA NU Palembang 

Situasi di SMA NU Palembang secara operasional, dalam lingkungan 

pendidikan dapat berjalan baik dan terkendali, karena kondisi yang demikian 

membuat sekolah ini kian lama semakin berkembang dengan maju dan dapat bersaing 

dengan sekolah-sekolah lain yang berada di kota Palembang ini dari berbagai aspek, 
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salah satunya mungkin dari aspek kualitas siswa. Hal ini dapat terlihat dari 8 standar 

pendidikan, yaitu : 

d. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam 

menentukan kelulusan kepada peserta didik. Standar kompetensi lulusan minimal 

kelompok mata pelajaran, dan juga standar kompetensi lulusan minimal mata 

pelajaran. Standar kompetensi lulusan inilah yang menjadi acuan SMA NU 

Palembang dalam menentukan kriterian ketuntasan minimal setiap mata pelajaran, 

yaitu minimal ketuntasan  dengan nilai 75, sedangkan mata pelajaran Agama dan 

PKN minimal 80.
73

  

Hal ini senada dengan ucapan pak dodi standar kompetensi lulusan ini 

menjadi acuan sekolah, untuk melihat suatu sekolah yang unggul dilihat dari standar 

kompetensi lulusanya kemana, berapa banyak yang diterima keperguruan tinggi 

melalui jalur undangan dan jalur bidik misi, atau diterima diakademi militer, dan 

akademi kepolisian, jadi masyarakat itu percaya bahwa sekolah tersebut berkualitas 

dan lulusannya memberikan pengaruh yang besar, sedangkan lulusan dari  SMA NU 

95% langsung bekerja di Indomaret, Alfamart, SPG, hanya beberapa orang saja yang 

melanjutkan keperguruan tinggi hal ini dikarenakan faktor ekonomi.
74
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e. Standar Isi 

Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan 

kalender pendidikan. Bentuk nyata penerapan standar isi di SMA NU yang telah 

ditempuh adalah sebagai berikut
75

: 

1) Menerapkan sistem Kurikulum 2013 

2) Buku kurikulum 2013 

3) Silabus 

 Kurikulum yang digunakan di SMA NU Palembang adalah kurikulum 2013. 

Beban belajar  yang diterapkan dalam 1 minggu di SMA NU adalah 44  jam, 

sedangkan 1 jam pelajaran selama 40 menit. Kalender akademik pendidikan dimuat 

oleh sekolah sebagai acuan selama proses pendidikan berlangsung. 

f. Standar Proses 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, dan juga 

kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan psikologis dan fisik siswa, 

dan juga didalam proses pembelajaran tersebut memasukkan unsur keteladanan. 

Menurut pak Dodi standar proses ini berhubungan dengan perangkat 

pembelajaran, lengkap tidaknya guru membuat rpp, guru-guru di SMA NU membuat 
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rpp dengan kreasi, jadi guru-gurunya membuat rpp sendiri
76

. Selama proses 

pembelajaran berlangsung di SMA NU Palembang, setiap guru mengajak berdo’a 

terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, kemudian memberikan motivasi dan 

mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu, hal ini tercermin pada rpp yang dibuat 

oleh para guru. 

Proses pembelajaran di SMA NU diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

namun tidak secara kontinu, terkadang guru mengajar dengan menggunakan metode 

lama, hal ini menyebabkan siswa malas untuk belajar. 

g. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan 

nasional tersebut. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat 

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan 

ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan dari undang-undang yang 

berlaku. Pendidik di SMA NU Palembang memenuhi dari standar pendidikan dan 

tenaga kependidikan yang telah ditetapkan, yaitu : 

1) Kepala Sekolah    : Ir. Ahmad Dailami 

2) Wakil kepala sekolah  

 Bidang Kurikulum   : Dodiansyah, S.Pd 
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 Bidang Kesiswaan    : Firdaus, S.Pd 

 Bidang Sarana dan Prasarana   : Drs. Feri Sonevil 

3) Kepala Urusan Tata Usaha    : Ali Shahab 

4) Koordinator BK      : Reno Syahputra, S.Pd 

5) Bendahara Umum     : Silviana, BSc 

6) Tentang Yayasan 

a) Nama Yayasan   : L.P. Manbaul Ma’arif NU Palembang 

b) Alamat Yayasan  : Jl. Jend. A. Yani 9/10 Ulu 

c) Nama Ketua Yayasan  : Ir. Ahmad Dailami 

d) Telp/HP   : 519660 

SMA NU Palembang memiliki cukup banyak pendidik, yaitu 36 pendidik, 

baik yang menjadi guru honorer ataupun guru tetap. Kemudian ada guru mata 

pelajaran adalah guru yang bertugas melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. 

Di SMA NU Palembang setiap guru memegang mata pelajaran dan mengajar di kelas 

yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan jalur pendidikan guru tersebut.  

Ada juga wali kelas yaitu guru yang bertanggung jawab terhadap kemajuan 

serta perkembangan kelas yang diasuhnya baik dari segi prestasi belajar maupun dari 

segi tingkah laku siswa-siswinya. Kemudian Guru piket adalah guru yang 

melaksanakan piket di sekolah yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses 



 

belajar mengajar serta kegiatan lainnya di sekolah, adapun tugas-tugas guru piket 

adalah sebagai berikut 
77

: 

1) Memberikan tanda bel masuk sekolah, bel pergantian pelajaran, bel istirahat dan 

bel pulang sekolah 

2) Mengabsen kehadiran guru dan siswa-siswi yang tidak hadir 

3) Mengganti guru yang berhalangan hadir  

4) Memberikan surat izin kepada siswa yang sakit atau yang ingin keluar karena ada 

keperluan tertentu 

5) Mengumumkan hal-hal penting lainnya 

Untuk menunjang kelancaran tugas guru piket di SMA NU Palembang guru 

piket dibekali dengan buku khusus, absen kehadiran guru, dan absen kehadiran siswa 

serta mikrofon yang telah tersedia . 

  Tabel 3.1 

Keadaan guru dapat dilihat dibawah ini
78

 : 

NAMA MATA PELAJARAN 

Ir. Ahmad Dailami BK 

Dodiansyah, S.Pd Sosiologi/Minat 

Firdaus, S.Pd BK 

Handrita, S.Pd.M.SI BK 
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Drs. Feri Sonevil 
Sejarah (Wajib) 

Sejarah (Peminatan) 

Evriyani, S.Pd Kimia (Lintas Minat) 

Farida, ST Kimia (Peminatan) 

Sri Husada Yanti, S.Pd 
Biologi (Peminatan) 

Biologi (Lintas Minat) 

Zahra Gasim, SPd Biologi 

Dra. Rosita Bahasa Indonesia 

Bandarsa, S.Pd Bahasa Indonesia 

A.Rahman Lubis, S.Pd.I Pendidikan Agama Islam 

Beni Subandri, S.Pd.I 
Pendidikan Agama Islam 

Bhs. Arab 

Ahmad Nuryadin, S.Ag Pendidikan Agama Islam 

Rivin Darmawan, S.Pd Matematika (Wajib) 

Oktoferiana, M.Pd 
Matematika (Wajib) 

Matematika (Peminatan) 

M. Soleh, S.Pd Bahasa Inggris 

Zulkaryadi, S.H,S.Pd PKN 

Reni Irma Sari, S.Pd Sejarah (Wajib) 

Ria Melinda, S.Pd Prakarya dan Kewirausahaan 

M. Febriansyah, S.Pd I Seni Budaya 

Kasad, S.Pd Penjaskes 

Drs. Sunardi Ekonomi (Peminatan) 

Irwansyah, S.Pd 
Ekonomi (Lintas Minat) 

Ekonomi (Peminatan) 

Halimah, S.Pd BK 

Syafran Eka Permana, SPd Sosiologi (Peminatan) 



 

Sosiologi (Lintas Minat) 

Juniarti, S.Pd Bhs. Inggris 

Yustati, S.Pd Fisika (Peminatan) 

Netti Sulviani, S. H I BK 

Okto Hasani, S.Pd Penjaskes 

Sinta Mariska, S.Pd Geografi 

Drs. Eddy Haryanto Geografi (Peminatan) 

M. Husni Thamrin, S.Pd Sejarah (Wajib) 

Dedi Maryadi, S.Pd BK 

Nenni Ocktarinah, S.Pd BK 

Dra. Erlis Bhs. Inggris 

 

Berdasarkan tabel 3.1 di atas menjelaskan tentang semua guru SMA NU 

Palembang yang berjumlah 36 orang, ada 7 orang guru yang menjadi guru tetap dan 

bersertifikasi, dan 29 orang guru masih honor
79

. Kurangnya guru yang bersertifikasi 

di SMA NU Palembang menyebabkan proses pembelajaran belum berjalan dengan 

baik, seperti seringnya guru datang terlambat mengajar di kelas, guru masih mengajar 

dengan menggunakan metode lama yaitu teacher center. Hal ini mengakibatkan 

siswa menjadi kurang aktif di kelas, sering melanggar aturan sekolah dan 

mengerjakan pr di sekolah. 

h. Standar Sarana dan Prasarana 

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan yang 
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diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi lahan, 

ruang kelas, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, laboratorium, dan 

ruangan penujang lainnya. 

Kondisi gedung SMA NU Palembang bangunannya sudah cukup mewah, 

begitu pula fasilitas pendukung dalam kegiatan belajar mengajar seperti buku yang 

sudah tersedia di sekolah ini, sehingga sangat mendukung kesuksesaan pelaksanaan 

proses belajar mengajar. Gedung dan fasilitas sekolah SMA NU Palembang, yaitu
80

 : 

Tabel 3.2 

Keadaan Sarana di SMA NU Palembang 

No Sarana Jumlah Ket 

   1. Ruang belajar 10 Ruang Baik 

2. Lab. Komputer 1 Ruang Baik 

3. Perpustakaan 1 Ruang Baik 

4. BP / BK 1 Ruang Baik 

5. OSIS 1 Ruang Baik 

6. UKS 1 Ruang Baik 

7. Musholla 1 Ruang Baik 

8. Pekarangan sekolah 1 Ruang Baik 

9. Lapangan Futsal 1 Buah Baik 
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10. Tenis Meja 1 Buah Baik 

11. Lapangan Bulu Tangkis 1 Buah Baik 

12. Laboratorium 1 Ruang Baik 

 

 Semua fasilitas yang ada didalam tabel di atas merupakan sarana dan 

prasarana yang ada di SMA NU Palembang, semuanya itu dalam keadaan baik dan 

masih layak digunakan, serta menunjang selama proses pembelajaran berlangsung di 

SMA NU Palembang dengan harapan guru maupun siswa-siswi dapat menggunakan 

fasilitas dengan maksimal selama proses pembelajaran agar siswa dapat  

meningkatkan prestasi belajar di sekolah. 

i. Standar Pengelolaan 

Standar pengelolaan terdiri dari tiga bagian, yakni standar pengelolaan oleh 

satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh satuan pemerintah daerah, dan standar 

pengelolaan dari pemerintah. Prosedur pengelolaaan di SMA NU Palembang dikelola 

oleh yayasan L.P. Manbaul Ma’arif NU Palembang yang dibantu oleh kepala sekolah 

dan dibantu oleh para wakilnya, untuk mengelola di sekolah tersebut.  

Pengelolaan dari pemerintah memberikan dana bantuan seperti dana bos, 

sedangkan pengelolaan dari satuan pendidikan yakni SMA NU Palembang dari SPP 

siswa setiap bulan. 

 

 



 

j. Standar Pembiayaan Pendidikan 

Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya operasional siswa yang 

menggunakan dana bos, serta biaya personal, gaji guru, menggunakan dana spp
81

. 

Namun ada siswa yang mendapatkan bantuan berupa tidak membayar spp, dengan 

syarat alumni dari SMP NU yang melanjutkan ke SMA NU dan kuotanya hanya 100 

orang
82

. Pembiayaan di SMA NU berasal dari pemerintah, anggaran sekolah dan 

bantuan  yayasan atau komite sekolah. 

k. Standar Penilaian Pendidikan 

Penilaian pada jenjang pendidikan terdiri dari penilaian hasil belajar oleh 

pendidik. Satuan pendidikan dan oleh pemerintah. Penilaian di sekolah SMA NU 

Palembang berupa hasil belajar siswa yang dilakukan setiap proses pembelajaran 

berlangsung dan proses akhir seperti penilaian portofolio, proyek, dan produk
83

. 

Penilaian siswa oleh pendidik seperti pemberian soal yang hasilnya berupa rapot 

diberikan pihak sekolah kepada siswa, sebagai hasil pengukuran proses pembelajaran 

setiap semester
84

, sedangkan penilaian oleh pemerintah yaitu UN karena standarnya 

sudah ditetapkan oleh pemerintah. 
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4. Keadaan Siswa 

SMA NU Palembang memiliki siswa relative banyak dengan latar belakang 

pendidikan yang pada umumnya berasal dari sekolah menengah pertama (SMP). 

Adapun jumlah keseluruhan siswa di SMA NU Palembang pada tahun 2016 adalah 

227 orang dengan rincian yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini
85

: 

Tabel 3.3 

Jumlah Siswa SMA NU Palembang 

Kelas 

Jumlah Kelas 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

X 83 71 154 

XI 44 45 89 

XII 37 47 84 

Jumlah 327 

 

Bwerdasarkan tabel 3.3 menjelaskan tentang keadaan siswa yang berjumlah 

327 orang siswa, yang terdiri dari 164 orang siswa dan 163 orang siswa. Dengan 10 

ruang belajar, yaitu jumlah kelas X ada 4 kelas (2 kelas MIA, dan 2 kelas IIS), jumlah 

kelas XI ada 3 kelas (1 kelas MIA, dan 2 kelas IIS), dan jumlah kelas XII ada 3 kelas 

(1 kelas MIA, dan 2 kelas IIS). 

 

                                                           
85

Hasil Observasi di SMA NU Palembang Pada Tanggal 9 Agustus 2016 



 

5. Prestasi 

Prestasi yang pernah diraih oleh siswa siswi SMA NU Palembang, sebagian 

besar dibidang non akademik seperti juara I lomba menghias nasi goreng tahun 2006,  

juara I lomba gerak jalan putri tingkat SMA HUT RI ke 63, juara I lomba gerak jalan 

putri tingkat SMA HUT RI ke 63, juara harapan II tahun 2012 lomba water rocket, 

juara harapan III kompetisi roket air daerah tahun 2012, juara harapan III lomba 

paduan suara sekota Palembang tahun 2015, juara harapan I lomba tari kreasi Sumsel 

tahun 2015  juara harapan I lomba gerak jalan tingkat SMA/SMK putra kota 

Palembang HUT RI ke 68.
86

 

Prestasi yang pernah diraih ini menjadi motivasi bagi siswa-siswi SMA NU 

Palembang agar dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki baik dibidang 

akademik maupun dibidang non akademik, dan membawa nama baik sekolah. 

6. Intrakurikuler di SMA NU Palembang 

a. Osis 

Satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan 

pembinaan dan pengembangan kesiswaan adalah Organisasi Intra Sekolah 

disingkat OSIS. OSIS bersifat intra sekolah, artinya tidak ada hubungan 

organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, dan tidak menjadi Bagian dari 

organisasi lain yang ada diluar sekolah. Karena OSIS merupakan wadah 

organisasi siswa di sekolah.  
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Oleh karena itu setiap siswa secara otomatis menjadi anggota OSIS. 

Keanggotaan itu secara otomatis berakhir dengan keluarnya siswa dari sekolah 

yang bersangkutan. Materi pembinaan kesiswaan (OSIS) mencakup
87

 : 

1) Pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa 

2) Pembinaan budi luhur atau akhlak mulia 

3) Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela Negara 

4) Pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai bakat dan minat 

5) Pembinaan kreativitas keterampilan dan kewiraswastaan pembinaan 

kualitas  jasmani, kesehatan dan gizi, pembinaan sastra dan budaya. 

6) Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pembinaan komunikasi 

dalam bahasa inggris. 

Adapun pengurus OSIS SMA NU Palembang, yaitu 
88

: 

a) Ketua osis   : Sulpan Arianto 

b) Wakil    : M Rizky Romadhan 

c) Bendahara  : Oky Apriliansyah 

d) Sekertaris  : Ali Efendi 

e) Dokumentasi  : Niken Ayu 

7. Ekstrakurikuler di SMA NU Palembang 

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan diluar jam pelajaran biasa 

yang dilakukan di sekolah/luar sekolah  untuk membantu pengembangan peserta 
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didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan 

yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan 

yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah/madrasah secara berkala dan 

terprogram. Ekstrakurikuler yang ada di SMA NU Palembang yaitu
89

 : 

a. Paskibra  

b. PKS 

c. Bola Voli 

d. Futsal 

e. Basket 

f. Seni Tari 

g. Sains 

Waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dengan pengaturan 

sebagai berikut
90

 : 

a. Program Akademik 

1) Untuk siswa kelas X dilaksanakan setiap hari sabtu sesuai dengan jadwal 

pelajaran (terintegrasi dalam kegiatan Intrakurikuler). 

2) Untuk siswa kelas XI dan XII dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran 

(terintegrasi dalam kegiatan Intrakurikuler). 
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b. Program Non Akademik 

Dilaksanakan pada hari Sabtu biasa mulai pukul : 12.00 s.d 17.00 (sesuai dengan 

jadwal Ekstrakurikuler yang telah disepakati bersama: ketua-ketua ekstrakurikuler, 

osis dan pihak sekolah). 

Kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu 

pengetahuan baru bagi siswa-siswi SMA NU Palembang, dan menghasilkan siswa-

siswi yang berprestasi diberbagai bidang baik dibidang akademik maupun dibidang 

non akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

ANALISIS PERAN GURU PAI DALAM MENINGKATKAN KEBIASAAN 

MEMBACA SISWA DI KELAS X MIA 1 SMA NU PALEMBANG 

 

Guru merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran, karena guru 

mempunyai tugas untuk mengajar, mendidik, dan mengatur proses belajar mengajar. 

Banyak peran guru yang harus dilakukan oleh seorang guru agar siswa memiliki 

minat belajar yang kuat untuk menimbah ilmu dan mampu memahami pembelajaran 

dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 1 bahwa untuk mendapatkan 

data terhadap permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, serta angket terhadap informen penelitian, kemudian 

untuk menganalisa terhadap data yang terkumpul, penulis mengumpulkan seluruh 

data yang ada kemudian diklasifikasikan pada bidang-bidang tersendiri. 

Untuk mengetahui data tersebut diperoleh melalui guru PAI kelas X, wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum, dan siswa kelas X MIA 1 di SMA NU Palembang 

yang dijadikan informen dalam penelitian ini, serta beberapa data yang bersumber 

dari dokumentasi sekolah. Yang akhirnya mengerucut kepada suatu penjelasan yang 

mengarah kepada kesimpulan dari suatu penelitian yang penulis lakukan untuk 

selanjutnya dapat dianalisa data yang diperoleh. Berikut adalah uraian analisis 

tentang bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa 

kelas X MIA 1 SMA NU Palembang. 

 



 

A. Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Kebiasaan Membaca Siswa  

Tahap permasalahan ini, penulis melakukan penelitian selama satu bulan 

dengan melakukan pertemuan terhadap guru PAI yaitu Abdul Rahman Lubis. Beliau 

juga merupakan lulusan sarjana Pendidikan Agama Islam, beliau mengajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X di SMA NU Palembang. Dalam proses 

belajar-mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan 

memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan, serta guru mempunyai 

tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi didalam kelas. 

 Hal ini senada dengan pendapat pak Lubis selaku guru PAI kelas X di  SMA 

NU Palembang
91

. Beliau menjelaskan guru itu bukan hanya sekedar mengajar dan, 

tetapi peran guru lebih dari itu, selain mengajar juga mendidik serta menjadi contoh 

yang baik bagi siswanya. Peran guru PAI paling tidak yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan kebiasaan membaca siswa yaitu dengan membimbing siswa, dan 

jangan membuat anak itu cepat bosan, kita sebagai seorang guru dituntut untuk 

menyampaikan pembelajaran dengan mengaitkan pembelajaran PAI dengan pelajaran 

lainnya, hal ini membuat siswa tidak cepat bosan dalam pembelajaran, dan dengan 

trik ini anak menjadi tertarik membaca buku. 

Sedangkan menurut pak Mahmud sebagai guru PAI di kelas X MIA 1 SMA 

NU Palembang, peran guru sangat banyak, tidak hanya  menstransfer ilmu 

pengetahuan saja melainkan mendidik, membimbing siswa menjadi lebih baik lagi 
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dari segi sikap maupun kecerdasan. Berbagai faktor yang telah mempengaruhi siswa 

malas membaca buku seperti pesatnya kemajuan teknologi saat ini yang udah diakses 

melalui genggaman tangan dengan berbagai informasi yang disediakan. Kita sebagai 

guru untuk membiasakan kembali siswa membaca buku yaitu dengan cara 

memotivasi siswa untuk membaca buku melalui tugas yang diberikan sebagai bahan 

tambahan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan
92

. 

Dari hasil observasi, tidak jauh bereda dengan yang dijelaskan oleh pak Lubis 

dan pak Mahmud. Saat proses pembelajaran dimulai sebelum materi pembelajaran 

disampaikan guru terlebih dahulu memberikan motivasi kepada siswa, kemudian guru 

mengajar dengan baik, mengaitkan materi pembelajaran dengan pelajaran lainnya, 

kemudian diakhir proses pembelajaran di kelas guru memberikan tugas membaca di 

rumah sebagai bahan untuk bertanya dan menjawab pada saat diskusi materi 

selanjutnya. 

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, guru memberikan motivasi siswa agar lebih kiat membaca buku, saat 

materi disampaikan guru memberikan penjelasan yang menghubungkan langsung 

dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi yang disampaikan. Hal ini 

membuat siswa mengerti dan paham materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian 

guru memberikan waktu selama 20 menit untuk siswa membaca di buku pelajaran, 

apabila ada yang belum paham boleh ditanyakan, dan memberikan tugas dimana 
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tugas tersebut harus diselesaikan di perpustakaan dengan rujukan buku yang tersedia 

di perpustakaan. 

Hal ini dibenarkan oleh Ibu  Enny Zulfa sebagai penjaga perpustakaan SMA 

NU Palembang, biasanya memang ada guru memberikan tugas yang harus 

diselesaikan di perpustakaan dengan merujuk pada buku yang tersedia di 

perpustakaan seperti tugas membaca, tugas membuat cerpen. Juga ada guru yang 

langsung mengajar di ruang perpustakaan  

Untuk mengetahui peran guru PAI dalam meningkatkan kebiasaan membaca 

siswa kelas X MIA 1 peneliti melakukan wawancara yang didapatkan peneliti secara 

langsung ketika di lapangan. Adapun hasil wawancara peneliti mengenai peran guru 

PAI dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa, yaitu
93

 : 

1. Datang tepat waktu saat jam pelajaran 

Seorang guru yang baik, selalu datang tepat waktu di kelas saat jam 

pelajaran dimulai, tanpa harus diberitahu terlebih dahulu oleh siswa. Hal 

tersebut dapat dijadikan contoh yang sangat baik untuk siswa agar tidak 

datang terlambat ke sekolah. 

Dari hasil wawancara dengan pak Lubis, beliau selalu datang lebih awal, 

dan langsung menuju kelas, dikarenakan beliau  mengajar di kelas X MIA 1  

pada hari selasa jam pertama sampai jam ketiga dimulai pukul 12:15-14:15. 
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sebelum mengajar beliau memberikan waktu 15 menit kepada siswa untuk 

melaksanakan sholat dzhur. 

2. Jangan membuat siswa merasa bosan 

Pada saat beliau mengajar di kelas X MIA 1, siswa masih bersemangat 

untuk belajar di kelas. Seringkali beliau menggunakan metode diskusi, 

ceramah, dan bercerita agar siswa paham apa yang dijelaskan serta tidak 

merasa bosan selama pembelajaran berlangsung. 

3. Menganjurkan anak untuk membaca buku yang ada kaitannya dengan 

pelajaran yang disampaikan. 

Setelah diakhir pembelajaran, beliau sering menganjurkan siswa untuk 

membaca buku selain dari lks siswa yang ada materi selanjutnya, sebagai 

bahan tambahan informasi pengetahuan siswa. Hal ini sering dilakukan pak 

Lubis sebagai tugas yang diberikan kepada siswa selain dari memberikan soal 

yang dikerjakan di rumah. 

Hasil wawancara dengan siswa kelas X MIA 1 SMA NU Palembang, 

yaitu M Gilang Afuatri, ia mengatakan bahwa biasanya guru PAI kelas X 

MIA 1 yaitu pak Abdul Rahman Lubis sering memberikan tugas, agar siswa 

belajar di rumah
94

. 

4. Tanya jawab antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, sebelum guru menjelaskan pelajaran untuk mengetahui 

pengetahuan siswa setelah membaca 
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Diawal pembelajaran beliau sering melakukan proses tanya jawab untuk 

mengetahui masih ingat atau tidak materi yang telah disampaikan minggu 

lalu. Selama pembelajaran berlangsung beliau memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya dan menjawab, dan diakhir pembelajaran beliau juga 

memberikan kesempatan untuk menyimpulkan materi yang diajarkan guna, 

mengetahui paham atau tidak materi yang telah disampaikan. 

Selanjutnya dari hasil observasi yang penulis dapat bahwa, tidak jauh berbeda 

dengan yang dijelaskan oleh pak Lubis saat proses pembelajaran berlangsung, beliau 

masuk ke dalam kelas tepat waktu memulai pelajaran dengan membaca do’a dan 

memberikan 15 menit diawal pelajaran untuk siswa mengerjakan sholat dzhur, beliau 

juga memberikan motivasi kepada siswa, menggunakan metode mengajar agar siswa 

tidak bosan, dan memberikan tugas agar siswa membaca buku dirumah 
95

. 

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, ada siswa yang aktivitas belajarnya tidak optimal. Diantara aktivitas 

belajar tidak optimal tersebut, yaitu siswa malas membaca buku pelajaran, siswa 

asyik mengobrol saat belajar, siswa yang kurang berani bertanya maupun menjawab 

pertanyaan dari guru. 

Selama penelitian, peneliti menemukan bahwa peran guru PAI dalam 

meningkatkan kebiasaan membaca siswa ialah melakukan pengelolaan kelas dengan 

baik sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, fikiran fokus, dan 
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mengajar dengan mengaitkan meteri pelajaran dengan pelajaran lainnya sehingga 

siswa menjadi semangat dalam belajar. 

Namun hal tersebut jarang dilakukan, seringkali guru hanya mengajar, 

menjelaskan, dan memberikan tugas menjawab soal dilks, hal tersebut membuat 

sebagian siswa tidak aktif dalam pembelajaran di kelas.  Pak Dodi juga mengatakan 

bahwa peran guru PAI dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa memang ada 

dan sudah berperan, tapi tidak secara kontinu dilakukan dalam pembelajaran
96

. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka peran guru 

PAI dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa kelas X MIA 1 SMA NU 

Palembang sudah berperan, hal ini dapat dilihat ketika guru sedang mengajar di kelas, 

guru datang tepat waktu, berdo’a sebelum pelajaran dimulai, memberikan motivasi 

menyuruh siswa untuk membaca materi yang dipelajari, memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya dan menjawab dan diakhir pelajaran guru memberikan tugas, 

namun hal tersebut tidak dilakukan secara kontinu.  

 

B. Tingkat Kebiasaan Membaca Siswa Kelas X Mia 1 SMA NU Palembang 

Untuk mengetahui tingkat kebiasaan membaca siswa kelas X MIA 1 SMA 

NU Palembang, peneliti melakukan observasi, wawancara dan menyebarkan angket 

yang didapatkan peneliti secara langsung ketika di lapangan. Siswa yang mempunyai 
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kebiasaan membaca akan cenderung terhadap sesuatu yang dipelajari secara terus 

menerus bertanya terhadap sesuatu yang ia tidak pahami akan bacaan yang ia baca. 

Adapun hasil wawancara peneliti mengenai bagaimana tingkat kebiasaan 

membaca siswa, yaitu
97

: 

1. Menyukai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, karena dengan 

siswa menyukai pelajaran akan lebih semangat membaca untuk 

mengetahui ilmu dalam pelajaran tersebut. 

2. Mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru sebab latihan adalah salah 

satu metode guru untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi membaca 

buku pelajaran. Dengan latihan yang diberikan setelah proses belajar baik 

di kelas maupun di rumah juga dapat membaca pemikiran siswa dalam 

memecahkan masalah yang terdapat pada latihan. 

3. Bertanya ketika materi yang disampaikan oleh guru belum dapat 

dipahami
98

. 

4. Penyampaian materi yang menyenangkan oleh guru. 

Dari observasi yang dilakukan peneliti bahwa tingkat kebiasaan membaca 

kelas X MIA 1 SMA NU Palembang hal ini dapat dilihat dari beberapa siswa sering 

tidak membawa buku pelajaran, hanya beberapa siswa yang bertanya pada saat guru 

memberikan kesempatan bertanya, siswa juga sering mengerjakan pr di sekolah pada 

saat jam pelajaran, dan ketika seseorang siswa sedang membaca beberapa siswa yang 
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lainnya tidak memperhatikan, tidak menggunakan waktu istirahat mengunjungi 

perpusatakaan untuk membaca 
99

. 

Penjelasan hasil observasi di atas bahwa tingkat kebiasaan membaca kelas X 

MIA 1 SMA NU rendah dapat dilihat didalam kelas selama proses pembelajaran 

berlangsung seperti satu atau dua orang siswa sering tidak membawa lks dan buku 

tulis, siswa juga sering mengerjakan pr di sekolah pada saat jam pelajaran, dan ketika 

seseorang siswa sedang membaca beberapa siswa yang lainnya tidak memperhatikan 

dan malah memainkan hp. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan penjaga perpustakaan dengan ibu 

Enny Zulfa beliau mengatakan memang ada siswa yang mengunjungi perpustakaan 

untuk mencari materi tambahan tetapi biasanya disuruh oleh guru mata pelajaran 

sebagai tugas seperti guru tersebut memberikan soal, dan harus diselesaikan di 

perpustakaan dengan cara membaca buku dengan rujukan referensi buku yang ada di 

perpustakaan, kalau untuk siswa sendiri yang mengunjungi perpustakaan 

membiasakan diri untuk membaca sangat jarang sekali. Untuk kelas X ada yang 

memang minat bacanya tinggi, sering mengunjungi perpustakaan tanpa disuruh oleh 

guru. Adapun buku yang sering dibaca oleh siswa yaitu buku pelajaran, buku umum 

seperti ensiklopedia, yang jelas siswa membaca berkaitan dengan mata pelajaran 

Pengelola perpustakaan sendiri merencanakan program agar minat membaca 

siswa tinggi, dan sering mengunjungi perpustakaan berencana untuk memberikan 

reward kepada siswa yang selalu mengunjungi perpustakaan untuk membaca, dan 
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meminjam buku sebagai motivasi siswa lain agar sering mengunjungi perpustakaan, 

membaca saja, atau meminjam buku  
100

. 

Berdasarkan hasil observasi penulis, perpustakaan terlihat sepi pengunjung 

setiap harinya, hanya diwaktu tertentu perpustakaan ada yang mengunjungi seperti 

tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, dan mengambil lks baru untuk 

dibagikan kepada siswa
101

. 

Peneliti melihat siswa lebih suka surat kabar melalui hand phone atau gadget 

yang mereka bawa ke sekolah, dari pada membaca surat kabar di ruang perpustakaan 

yang telah tersedia setiap harinya
102

. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti selama jam istirahat 

berlangsung tidak ada siswa yang menggunakan waktu istirahatnya untuk membaca 

buku di perpustakaan setiap harinya, kebanyakan siswa menggunakan waktu 

istirahatnya untuk jajan, bercerita didalam kelas bersama, atau menggunakan waktu 

istirahat dengan main futsal di lapangan sekolah
103

. 

Berdasarkan hasil yang didapat penulis dari wawancara, observasi, dan 

dokumentas, didapat tingkat kebiasaan membaca siswa kelas X MIA 1 SMA NU 

Palembang terkatogeri rendah, hal ini bisa dilihat dari hanya beberapa siswa yang 

mengunjungi perpustakaan untuk membaca dan mencari materi tambahan, hal ini 

dikerenakan siswa lainya lebih menyukai hal yang praktis dan mudah didapat 
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langsung dari berbagai informasi yang telah disediakan diinternet dari pada informasi 

yang tersaji didalam buku pelajaran, semua ini dikarenakan dampak dari pesatnya 

kemajuan teknologi di zaman sekarang. Namun hal tersebut sering disalah gunakan 

siswa seperti melakukan kecurangan disaat ujian berlangsung. 

 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Membaca Siswa 

Dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa tedapat dua faktor, yaitu
104

: 

1. Faktor Interen 

Faktor interen ialah faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

mencangkup:  

a. Faktor Biologis 

Faktor biologis seperti kesehatan jasmani dan rohani sangat besar 

pengaruhnya terhadap kebiasaan membaca untuk belajar, bila siswa 

kesehatannya terganggu misalkan flu, demam, pusing, batuk, dan 

sebagainya dapat mengakibatkan cepat lelah, tidak bergairah, dan tidak 

bersemangat dalam belajar. 

Demikian halnya jika kesehatan rohani (jiwa) siswa kurang  baik, 

misalnya mengalami perasaan kecewa, ini bisa menggangu atau mengurangi 

semangat belajar. Oleh karena itu, pemeliharaan kesehatan sangat penting 
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bagi setiap orang, baik fisik maupun mental, agar badan tetap kuat, pikiran 

selalu segar dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar
105

. 

b. Faktor Psikologis 

1) Perhatian 

Untuk mencapai hasil belajar yang baik, maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan 

materi pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka minat membaca 

pun rendah, jika begitu akan timbul kebosanan, siswa tidak bergairah. 

Agar siswa berminat dalam belajar usahakanlah materi pelajaran selalu 

menarik perhatian, salah satunya usaha tersebut dengan menggunakan 

media,  variasi gaya mengajar yang sesuai dan tepat dengan materi 

pelajaran, dan mengaitkan pelajaran dengan pelajaran lainnya.
106

 

2) Kesiapan  

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar mengajar, 

jika siswa atau anak belajar itu sudah ada kesiapan, maka hasil 

belajarnya itu pun akan lebih baik lagi dari pada anak yang belum ada 

kesiapan. 

c. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi kebiasaan membaca adalah 

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

                                                           
105

 Hasil wawancara dengan Mahmud (Guru PAI kelas X) Pada Tanggal  10 Januari 2017 
106

 Hasil wawancara dengan Abdul Rahman Lubis  (Guru PAI kelas X) Pada Tanggal  10 

Januari 2017 



 

1) Faktor Keluarga 

Kebiasaan membaca siswa bisa dipengaruhi oleh keluarga seperti 

cara orang tua mendidik, suasana rumah, dan keadaan ekonomi 

keluarga. 

a) Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya sangat besar pengaruhnya 

terhadap kebiasaan membaca anak. Mendidik anak tidak baik jika 

terlalu dimanjakan, dan tidak juga terlalu keras. Dengan cara orang 

tua mendidik yang baik, anak akan semakin mematuhi orang tua. 

b) Suasana rumah  

Suasana rumah dimaksudkan adalah situasi atau kejadian 

yang sering terjadi didalam keluarga, dimana anak berada dan 

belajar. Suasana rumah yang gaduh, ramai, dan tidak memberi 

ketenangan kepada anaknya yang belajar. 

Ketika suasana rumah ramai saya suka mengerjakan tugas di 

sekolah, karena saya tidak bisa belajar berkonsentrasi dengan 

baik
107

. Suasana rumah juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

kebiasaan membaca siswa. Suasana rumah yang gaduh dan ramai, 

cendrung membuat anak tidak mau belajar, dengan alasan tidak 

dapat berkonsentrasi dalam belajar. 
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c) Keadaan ekonomi 

Dalam kegiatan belajar, seorang anak kadang-kadang 

memerlukan sarana dan prasarana atau fasilitas belajar seperti 

seragam,buku, alat tulis, dan sebagainya. Fasilitas ini hanya dapat 

terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Latar belakang 

ekonomi rendah yang menjadikan siswa kurang dalam minat 

membaca buku pelajaran
108

. 

Siswa - siswi yang bersekolah di SMA NU Palembang rata-rata 

berasal dari keluarga ekonomi kebawah, hal ini tidak membuat siswa 

merasa terbebani dalam belajar, malah menjadikan motivasi sendiri. 

Namun ada beberapa siswa yang memilih tidak melanjutkan bangku 

sekolah (berhenti sekolah) dan bekerja di luar kota Palembang. 

2) Faktor sekolah 

Faktor sekolah merupakan salah satu yang mempengaruhi 

kebiasaan membaca siswa mencakup metode mengajar, kurikulum, dan 

penugasan. Sekolah yang memberikan fasilitas yang baik, guru yang 

profesional, akan menjadikan siswa yang pandai, namun hal tersebut 

bukanlah menjadi suatu tandangan. Tantangan terberat bagi guru ialah 

menjadikan siswa yang kurang pandai dari latar belakang ekonomi 
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kebawah dengan fasillitas sekolah yang minim ia berhasil menjadikan 

siswa pandai, sebagai suatu keberhasilan bagi seorang guru
109

. 

3) Faktor masyarakat 

Masyarakat juga berpengaruh terhadap kebiasaan membaca 

siswa, seperti kegiatan diluar sekolah, misalnya menari, olahraga, dan 

lain sebagainya. Bila kegiatan tersebut dilakukan dengan berlebihan bisa 

menurunkan semangat belajar siswa dikarenakan lelah setelah 

beraktivitas. Teman bergaul juga mempengaruhi. Jika teman bergaul 

jelek pasti mempengaruhi sifat yang jelek pada dirinya, begitu pun 

sebaliknya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan membaca siswa tinggi. 

Dari hasil observasi peneliti bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan 

membaca selain faktor di atas ialah faktor waktu dimana jam pelajaran pertama pukul 

12:15 – 14:55 dimulai siswa masih semangat belajar, sedangkan dijam pelajaran akhir 

siswa cendrung tidak berkonsetrasi penuh dikarenakan sudah lelah, tidak fokus pada 

pembelajaran dan ingin cepat pulang.
110
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah melakukan olah data dari sluruh data yang mendukung pelaksanaan 

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai 

berikut: 

2. Peran guru PAI dalam meningkatkan kebiasaan membaca siswa kelas X MIA 

1 SMA NU Palembang sudah baik, hal ini dapat dilihat dari guru PAI 

berperan dengan memberikan motivasi siswa, mengelola kelas dan mengajar 

dengan baik dengan cara penyampaian materi yang menyenangkan oleh guru 

serta memberikan tugas membaca kepada siswa baik didalam kelas maupun di 

rumah namun tidak dilakukan secara kontinu. 

3. Tingkat kebiasaan membaca siswa kelas X MIA 1 SMA NU Palembang 

rendah ini dapat dilihat siswa yang mengunjungi perpustakaan untuk 

membaca sangat sedikit, sering mengerjakan pr di sekolah, bersedia maju 

kedepan ketika disuruh, bertanya ketika materi yang disampaikan belum 

paham, aktif dalam pembelajaran, hanya sedikit.  

4. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kebiasaan membaca siswa kelas X 

MIA 1 SMA NU Palembang ada dua yaitu faktor interen yang mencakup 

faktor biologis dan psikologis, faktor eksteren yang mencakup faktor 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 



 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti menyadari masih terdapat 

keterbatasan yang muncul, oleh karena itu hasil penelitian ini belum dapat dikatakan 

sempurna. Namun demikian, diharapkan dapat meberikan kontribusi bagi praktisi 

pendidikan dalam rangka pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan 

lebih lanjut sebagai masukan yang mungkin dapat berguna bagi lembaga yang 

menjadi objek penelitian ini, yaitu SMA NU Palembang 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Sehubungan dengan proses penelitian yang akan saya  lakukan di SMA NU 

Palembang, maka saya meminta tolong kepada Bapak/Ibu guru, serta siswa SMA NU 

Palembang untuk bersedia diwawancarai guna memproleh data yang valid tentang 

penelitian yang akan saya buat. Adapun judul dari penelitian saya yaitu “PERAN 

GURU PAI DALAM MENINGKATKAN KEBIASAAN MEMBACA SISWA DI 

KELAS X MIA 1 SMA NU PALEMBANG”. 

A. Untuk Kepala Sekolah 

1. Bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan kebiasaan membaca 

siswa ? 

2. Bagaimana tingkat kebiasaan membaca siswa tertutama siswa kelas x mia 

1 SMA NU Palembang ? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan membaca siswa ? 

B. Untuk Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Bagaimana tingkat kebiasaan membaca siswa SMA NU Palembang ? 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk meningkatkan kebiasaan membaca 

siswa ? 

3. Buku apa saja yang sering Bapak/Ibu rekomendasikan sebagai tugas untuk 

dibaca siswa ? 



 

4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan membaca siswa ? 

5. Bagaimana peran guru untuk meningkatkan kebiasaan membaca siswa ? 

C. Untuk Petugas Perpustakaan 

1. Apakah siswa sering mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku ? 

2. Apakah siswa sering mencari materi tambahan di perpustakaan ? 

3. Apakah siswa sering mengunjungi perpustakaan disaat jam istirahat ? 

4. Apakah siswa membaca buku di perpustakaan dikarenakan tugas yang 

diberikan oleh guru atau inisiatif siswa ? 

5. Apakah ada reward untuk siswa yang sering mengunjungi perpustakaan 

untuk membaca atau meminjam buku ?  

D. Untuk Siswa 

1. Apa saja peran yang sudah dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan 

kebiasaan membaca siswa ? 

2. Apakah guru sering memberikan tugas membaca setelah pembelajaran 

selesai ? 

3. Apakah siswa sering mengunjungi perpustakaan pada saat jam istirahat 

untuk membaca ? 

4. Apakah siswa sering mengerjakan pr di rumah ? 

5. Apakah orang tua selalu menyuruh untuk mengulangi pelajaran di rumah ? 

6. Apakah siswa mengikuti kegiatan dimasyarakat ? 

 



 

PEDOMAN OBSERVASI 

No Objek yang diobservasi 

Kategori 

Ya Kadang-Kadang Tidak 

 A. Peran Guru PAI dalam 

meningkatkan kebiasaan 

membaca siswa 

   

1.  Guru sudah mengajak siswa untuk 

belajar di perpustakaan 

   

2.  Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

   

3.  Guru memakai strategi yang menarik 

untuk meningkatkan kebiasaan 

membaca siswa 

   

4.  Guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk membaca buku 

   

 B. Tingkat kebiasaan membaca 

siswa 

   

1.  Siswa selalu mengunjungi 

perpustakaan 

   

2.  Siswa selalu membaca buku di 

perpustakaan 

   



 

3.  Siswa mencari materi tambahan 

di perpustakaan 

   

4.  Siswa mengerjakan pr di sekolah    

5.  Siswa aktif di kelas selama proses 

pembelajaran  
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