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MOTTO  

 

 “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya.”. (Al-Alaq 1-5) 
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INTISARI 
 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BACA SISWI 
MADRASAH ALIYAH WAHID HASYIM YOGYAKARTA YANG 

MENETAP DI ASRAMA 
Sri Dewi Rahayu / 04141787 

 
 Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Minat Siswi Baca Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta yang Menetap di 
Asrama”. Penulis merumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu apakah para siswi 
minat bacanya tergolong tinggi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan 
menghambat minat baca, dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh madrasah 
dalam meningkatkan minat bacanya.  Pendekatan penelitian skripsi ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian untuk 
memperoleh data yang lengkap dan valid, penulis menggunakan beberapa metode 
pengumpulan data, yaitu angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah 
data lengkap terkumpulkan data dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel 
distribusi kemudian dianalisis secara deskriptif tabular. 

Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa dari 43 responden memiliki 
rata-rata 76.4 dengan tolok ukur 76%-100% mendapatkan kategori tinggi, 
walaupun minat bacanya masih harus diusahakan untuk menjadi lebih baik lagi. 
Kemudian faktor yang mempengaruhinya adalah, karena faktor tujuan untuk 
membaca, jenis bacaan, lingkungan di sekitarnya, perasaan, intensitas membaca, 
dan akses informasi. Dari berbagai faktor tersebut yang sangat menonjol adalah, 
karena faktor tujuannya untuk membaca dengan frekuensi rata-rata 18.64% 
kontribusi, dari keseluruhan ketercapaian faktor-faktor yang mempengaruhi 
minatnya untuk membaca, dan faktor yang menghambat, karena faktor kurangnya 
akses informasi di beberapa tempat, seperti di perpustakaan, mading dan taman 
bacaan. Setelah diketahui faktor yang mempengaruhi minat bacanya, agar pihak 
sekolah maupun perpustakaan lebih meningkatkan minat membacanya serta 
mengoptimalkan berbagai hal kegiatan yang sudah ada. Seperti mengubah model 
pengajaran guru dengan cara model yang menggairahkan minat baca para 
siswanya, menertibkan penerbitan majalah, membuat dan menulis di mading 
dengan tertib setiap semesrer, dan kegiatan kerja sama antar guru dengan 
perpustakaan. 
 
Kata kunci: minat baca, faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Membaca merupakan kebutuhan dan kegiatan sehari-hari setiap manusia, 

membaca juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin 

kompleks, setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca sehingga 

kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-hari 

manusia. Buku adalah gudang pengetahuan yang hanya dapat dimiliki oleh 

seseorang apabila mempunyai pemahaman yang berarti pengetahuan bagi 

kehidupannya. Berbagai judul buku dan berbagai koran diterbitkan setiap hari, 

ledakan informasi menimbulkan tekanan pada setiap guru atau pendamping siswa 

untuk menyiapkan bacaan yang memuat informasi dan yang relevan untuk anak 

didiknya, walaupun tidak semua informasi perlu dibaca, tetapi jenis-jenis bacaan 

tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tentu perlu dibaca, 

membaca merupakan peranan terpenting dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam hubungannya dengan buku, tidak peduli dewasa atau anak, setiap 

orang mempunyai pilihannya sendiri mengenai buku yang suka atau ingin dibaca, 

kendatipun ada buku-buku yang wajib harus dibaca, misalnya untuk keperluan 

ujian sekolah. Perkembangan kemampuan mencerna selera pribadi merupakan 

bagian dari seluruh rangkaian proses membaca. Menurut Soekarman Kartosedono 

dalam Koswara (1998:314) anak-anak mempunyai tiga lingkungan kebutuhan, 

yaitu: pertama seorang anak bisa membutuhkan buku untuk mendapatkan 



2 
 

informasi dalam rangka membuat esay, atau sesuatu proyek yang ditugaskan 

sekolah, atau untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan hobinya. 

Kebutuhan disini mengandung makna akses secara aktual atau fisik buku yang 

dicari. Kedua adalah kebutuhan yang lebih bersifat dibawah ia membaca. 

Kebutuhan ini biasanya dikenali orang dewasa yang mengurus bacaan anak-anak 

tersebut, dan dinyatakan secara umum dalam garis besar saja. Ketiga yaitu 

kebutuhan yang ditentukan oleh orang dewasa sebagai syarat yang harus dipenuhi. 

Setiap orang pasti menginginkan hidupnya berkualitas, apabila seseorang 

menginginkan hidupnya menjadi berkualitas tentunya memanfaatkan, 

mengembangkan, menguasai ilmu pengetahuan yang terus ditingkatkan dan 

mengembangkan sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia itu 

harus dimulai sedini mungkin, sehingga dapat tumbuh dengan kuat sebagai tunas 

bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Surjani dalam Koswara 

(1998:345) menyatakan salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu, 

dengan mendorong dan menumbuhkan minat belajar masyarakat. Ciri terpenting 

dari masyarakat terpelajar adalah tumbuhnya minat dan kegemaran membaca. 

Sutarno (2006:110) menyatakan sangat jelas sekali, bahwa minat tehadap 

bacaan tertentu merupakan adanya dorongan yang kuat, atau dorongan yang 

timbul dari dirinya, bahkan dapat dikatakan dorongan motivasi yang tinggi dari 

dirinya sendiri, walaupun pada hakikatnya tidak terlepas juga dorongan dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya minat membaca seseorang. Tingginya 

minat membaca juga dapat dipengaruhi faktor-faktor yang bersifat langsung dan 

tidak langsung. Faktor yang bersifat langsung diantaranya adalah faktor dari orang 
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tua (keluarga), guru atau pendidik, pengelolah perpustakaan dan masyarakat 

sekitar (lingkungannya). Kemudian faktor yang bersifat tidak langsung seperti 

halnya sumber bacaan (penyedia), pemerintah dan swasta yang berminat dan 

peduli terhadap dunia pendidikan. 

Sidik (2006:9) menyatakan rendahnya minat baca besar sekali dampaknya 

terhadap bidang-bidang kehidupan yang lain, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Membaca adalah sebuah proses untuk menjadi orang yang selalu 

diinginkan atau tercapainya harapan yang tinggi. Membaca dapat dijadikan 

sebagai alat untuk mencapai perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat 

modern, sehingga kebiasaan membaca dapat mengurangi kendala dan 

kerumpangan pendidikan, mempercepat perubahan serta merupakan media 

pengembangan kekuatan. 

Nurhidayah dalam suara merdeka (2007) menyatakan mengenai rating 

membaca, yaitu pertama data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2003, menggambarkan penduduk Indonesia usia di atas 15 tahun yang 

membaca koran 55,11%. Yang membaca majalah atau tabloid 29,22%, buku 

cerita 44,28%, dan buku pengetahuan lainnya 21,07%. Kemudian dari tahun 1993, 

kecenderungan mendapatkan informasi melalui membaca hanya naik sekitar 

0,2%, jauh jika dikomparasikan dengan menonton televisi yang kenaikannya 

mencapai 21,1%. Kedua, data BPS tahun 2006 menunjukkan, penduduk Indonesia 

yang menjadikan baca sebagai sumber informasi baru sekitar 23,5%. Sedangkan 

yang menonton televisi 85,9%, dan mendengarkan radio 40,3%. Hasil statistik 

tersebut menunjukkan, bahwasannya penduduk Indonesia belum mentradisikan 
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baca sebagai sumber utama mencari informasi. Mereka lebih suka menonton 

televisi atau radio sebagai sumber informasi, dari pada buku atau media baca lain. 

Nurhidayah dalam suara merdeka (2007) juga menyatakan pada Laporan 

Bank Dunia No 16369-IND (Education in Indonesia from Crisis to Recovery), 

mengutip hasil Vincent Greannary tahun 1998, menyebutkan bahwa tingkat 

membaca usia kelas VI sekolah dasar di Indonesia hanya mampu meraih skor 51,7 

di bawah Filipina (52,6); Thailand (65,1) dan Singapura (74,0). Kemudian pada 

tahun 2004/2005 Depdiknas menunjukkan sekitar 15,5 juta atau 9,2% penduduk 

dewasa (di atas 15 tahun) masih belum melek huruf. 

Nugroho (2000) dalam Nurhidayah (2007) memaparkan mengenai 

rendahnya minat membaca, dalam penelitiannya dengan menggunakan metode 

kualitatif, yaitu rendahnya minat membaca disebabkan membaca perlu banyak 

waktu luang, sedangkan orang Indonesia waktunya lebih banyak tersita untuk 

bekerja demi mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Sehingga 

harga buku juga bisa dijadikan faktor yang menghambat minat baca anak. 

Nugroho (2000) dalam (Prabandari 2006:284) menyatakan, berdasarkan 

hasil riset mengenai minat baca bukanlah suatu persoalan kalkulasi tinggi rendah. 

Minat baca merupakan kondisi yang variatif sesuai dengan lokalitas di tiap 

elemen penyusun gerak masyarakat. Variasi dan kebutuhan akan informasilah 

yang menentukan keberhasilan suatu bacaan. Minat baca masyarakat sangat 

tergantung sampai sejauh mana masyarakat menganggap urgensi sebuah 

informasi. Artinya, persepsi setiap oranglah yang menentukan kualitas minat baca. 
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Apabila suatu informasi dianggap tidak penting, maka masyarakat tersebut juga 

tidak akan berminat membacanya.  

Nugroho (2000) juga menyatakan pertama, dalam laporan UNESCO tahun 

2005 dengan judul Literacy of Life, menyebutkan illiteracy memiliki korelasi 

yang erat dengan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan angka kemiskinan 

linear dengan tingkat illeteracy sebagai akibat penghasilan per kapita penduduk 

yang rendah. Contohnya, India, Ghana, Bangladesh, Ethiopia, Nepal dan 

Mozambique hampir 78 persen penduduknya memiliki penghasilan dibawah 2 

dollar AS sehari. Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan International 

Educational Achievement (IEA) tahun 2000, kemampuan membaca siswa SD 

Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara yang diteliti atau terendah di 

ASEAN (Republika, 24/03/03). Ketiga, dalam survei The Political and Economic 

Risk Country (PERC), sebuah lembaga konsultan di Singapura, pada akhir 2001 

menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia yang diteliti 

mengenai  minat baca.  

Ada berbagai pendapat mengenai membaca, minat atau gairah membaca 

pada anak-anak khususnya siswa-siswi yang sedang belajar, dalam belajar sangat 

berkaitan dengan baca-membaca, tentunya tidak terlepas juga dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi atau yang menghambat terhadap minat membaca buku-buku 

yang mereka gemari. 

Begitu juga pada siswi Madrasalah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta 

yang menetap di asrama. Setelah penulis melakukan pengamatan kegiatan-

kegiatan di asrama, ada beberapa siswi yang sangat menggemari buku-buku yang 
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sifatnya cenderung bacaan ringan, tetapi ketika harus belajar dan mengerjakan 

tugas-tugasnya cenderung agak malas-malasan, ada sebagian anak suka membaca 

buku yang sifatnya ringan, karena hanya sekedar untuk refreshing atau penghilang 

rasa jenuh saja, dan ada juga anak yang cenderung membaca dan membaca buku 

pelajaran saja atau cenderung serius, bahkan ketika hari libur mereka 

memanfaatkan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah. 

Berdasarkan hasil wawancara dari guru kesiswan, bahwasannya anak-anak 

tidak minat untuk membaca, karena salah satu faktornya kegiatan yang begitu 

padat, sehingga anak-anak tidak mempunyai kesempatan waktu untuk membaca. 

Dan mengenai fasilitas-fasilitas yang ada dari sekolah untuk belajar mengajar 

antara lain, seperti adanya fasilitas koleksi-koleksi buku di perpustakaan sekolah 

yang dibutuhkan para pendidiknya ataupun untuk para didiknya, akan tetapi 

fasilitas dari perpustakaan masih kurang mencukupi, karena antara jumlah siswa 

dengan buku yang dibutuhkan kurang seimbang.  

Berkaitan dengan fasilitas untuk para siswa-siswinya, seperti 

pengembangan intelektual segi kepesantrenan ataupun kependidikannya, anak-

anak diikut sertakan lomba dari berbagai tingkat, mulai dari beberapa tingkat 

perlombaan dalam lingkup sekolah maupun lingkup antar sekolahan, bahkan dari 

beberapa kegiatan para siswanya cenderung melakukan kegiatan-kegiatan sendiri, 

dan para pendidiknya sekedar mendampingi. 

Alasan penulis memilih para seluruh siswi Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Yogyakarta yang menetap di Asrama, karena adanya larangan untuk 

membaca buku-buku fiksi selain jam-jam dan hari libur, sehingga penulis 
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tertatarik ingin menelitinya, akan tetapi batasan-batasan pembahasan di sini terkait 

mengenai minatnya untuk membaca para siswi yang menetap di asrama.  

Berangkat dari fenomena-fenomena yang ada diatas tersebut, maka penulis 

ingin meneliti mengenai minat membacanya, ataupun faktor-faktor yang 

mempengaruhi maupun yang menghambat, serta upaya-upayanya dalam 

meningkatkan minat membaca. Kemudian dengan adanya teori-teori yang ada, 

apakah benar fenomena-fenomena tersebut dapat mempengaruhi minat bacanya, 

sehingga minat bacanya dapat dikatakan tinggi atau rendah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka muncul 

berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Membaca merupakan kebutuhan sehari-hari dan sangat penting bagi semua 

kalangan, terutama para siswa-siswi.  

2. Setiap orang mempunyai pilihan mengenai buku yang disukai atau buku 

yang ingin dibacanya, bahkan buku yang wajib dibaca untuk siswa-siswi. 

3. Membaca merupakan salah satu faktor terpenting untuk tercapainya harapan 

yang tinggi. 

4. Membaca merupakan alat yang fundamental untuk siapa saja, terutama bagi 

para pelajar. 

5. Membaca adalah sumber belajar, dengan membaca orang menjadi luas 

pengetahuannya. Minat membaca akan mendorong siswa-siswi untuk 

belajar lebih baik. 
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6. Minat membaca merupakan kebutuhan dan alat yang paling fundamental 

untuk menjadi hidup yang lebih berkualitas. 

7. Rendahnya minat membaca sangat mempengaruhi kehidupan yang lain, 

sehingga mengakibatkan kehidupannya kurang berkualitas. 

8. Dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi membaca, maka 

berbagai macam juga hasil kegemaran membaca. 

9. Salah satu dari pengaruh faktor rendahnya minat akan membaca karena 

dipengaruhi berbagai macam hal, salah satunya yaitu karena faktor 

minimnya bahan bacaan yang digemari. 

10. Berhubung siswa-siswi yang masih pelajar, maka sangat membutuhkan 

motivasi dengan minat bacanya, terutama membaca buku-buku pelajaran, 

walaupun siswa-siswi tersebut sudah minat dengan bahan bacaan fiksi. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang timbul 

merupakan:  

1. Apakah para siswi Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta yang 

menetap di Asrama minat bacanya tergolong tinggi? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan menghambat minat baca para 

siswi Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta yang menetap di 

Asrama? 

3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh madrasah dalam meningkatkan 

minat baca para siswi Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta? 
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui tinggi dan rendahnya minat baca para siswi Madrasah 

Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta yang menetap di Asrama. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat 

minat baca para siswi Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta yang 

menetap di Asrama. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh madrasah atau 

perpustakaan untuk meningkatkan tumbuhnya minat baca para siswi 

Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta. 

 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

1. Dapat memberikan sumbangan yang lebih berarti tentang pentingnya minat 

membaca untuk para siswa-siswi, khususnya di Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Yogyakarta. 

2. Tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai kajian faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan menghambat minat baca. 

3. Memperkaya wawasan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan minat baca siswa. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disini disusun secara sistematis dalam lima bab 

yaitu: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada 

bagian pertama, yaitu tinjauan pustaka diuraikan mengenai beberapa hasil 

penelitian yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian pada bagian 

kedua dari bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian. 

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, dan analisis data. 

Bab keempat berupa uraian hasil penelitian yang dilakukan. Pada bab 

ini akan memuat gambaran umum, dan dilanjutkan dengan uraiannya tentang 

Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Gaten, Condongcatur, Depok, Sleman, 

Yogyakarta.  

Bab kelima merupakan penutup, memuat hasil simpulan penelitian 

dan saran-saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Siswi Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta yang menetap di Asrama 

minat bacanya tergolong tinggi. Hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan 

minat baca dari keseleruhan sub variabel dengan rata-rata 76.4 dari 43 

responden, yaitu dengan tolok ukur 76%-100% dengan mendapatkan kategori 

tinggi, walaupun minat bacanya masih harus diusahakan untuk menjadi lebih 

baik lagi. 

2. Faktor yang mempengaruhi minat baca siswi Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Yogyakarta yang menetap di Asrama yaitu: faktor tujuan untuk 

membaca, jenis bacaan, lingkungan di sekitarnya,  perasaan senang maupun 

tertarik, intensitas membaca, dan akses informasi di beberapa tempat. 

Kemudian faktor yang sangat menonjol dalam mempengaruhi minatnya untuk 

membaca para siswi adalah faktor tujuan untuk membaca dari enam sub 

variabel. Karena tujuan adalah untuk mencapai harapan atau keinginannya. 

Tujuan membaca disini yang paling banyak adalah tujuan membaca untuk 

mencari informasi dan menambah wawasan, kemudian untuk mengerjakan 

tugas dan untuk hiburan, tidak ada siswi yang memilih tujuannya membaca 

untuk sekedar iseng-iseng saja. Faktor tersebut dapat dilihat dari hasil 
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perhitungan yang paling tinggi nilainya, yaitu frekuensi rata-rata 18.64% 

kontribusi, dari keseluruhan ketercapaian faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat membacanya. Dalam hal faktor yang sangat menghambat minat baca 

para siswi MAWH yang menetap di asrama, karena faktor kurangnya akses 

informasi di beberapa tempat, seperti di perpustakaan, mading dan taman 

bacaan. 

3. Dalam hal meningkatkan minat baca para siswa-siswinya, pihak sekolah dan 

perpustakaan melakukan berbagai hal upaya - upaya yang diusahakan, seperti 

mengadakan kegiatan membuat mading dan membuat majalah yang 

diterbitkan setiap satu semester, menulis kaya ilmiah khusus kelas XI untuk 

salah satu persyaratan kenaikan kelas, dan kegiatan kerja sama antar guru 

dengan perpustakaan, misalnya seperti yang dilakukan guru bahasa Indonesia, 

yaitu memberikan tugas untuk mencari informasi di perpustakaan tentu yang 

mengenai dengan topik pembahasannya. Namun dalam hal kerja sama ini 

belum semua guru dapat melakukan kerjasama, hanya ada beberapa saja guru, 

seperti guru penjaskesor dan guru bahasa Indonesia. 

 

5.2 Saran-Saran 

1. Meskipun perpustakaan merupakan salah satu fasilitas untuk meningkatkan 

minat baca, namun hingga kini perpustakaan masih kurang dalam hal 

pelayananan dan perlengkapan koleksinya. Untuk itu agar perpustakaan 

madrasah aliyah wahid hasyim untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dan 

perlengkapan koleksinya, koleksinya perlu ditambahi dengan berdasarkan 
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sesuai kebutuhan para siswa-siswinya, seperti buku-buku yang sifatnya bukan 

pelajaran saja, guna untuk lebih menunjang kegemaran anak dalam hal 

membaca, dalam hal ini dapat bekerjasama dengan pihak luar sekolah atau 

luar yayasan. 

2. Minat baca pada siswi yang menetap di asrama dapat dikatakan tergolong 

sedang, oleh karena itu kepada kepala sekolah dan para guru lebih 

meningkatkan minatnya untuk membaca, dan berbagai upayanya yang dapat 

mendukung serta meningkatkan gairah membaca para siswa-siswinya, seperti 

mengubah model pengajarannya guru dengan cara model yang meggairahkan 

para siswa-siswinya, pihak sekolah menertibkan untuk penerbitan majalah, 

membuat dan menulis di mading dengan tertib, dapat juga membuat resensi 

atau ikhtisar dari sebuah novel, dan kemudian mengoptimalkan kegiatan-

kegiatan yang sudah ada. 
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Lampiran 1 

 

Kisi-Kisi Umum 
Tabel Pengguaan Kisi-Kisi Umum  

Sumber Data, Metode, dan Instrument Pengambilan Data 
 

Variabel Penelitian Sumber Data Metode Instrumen 
- Siswa sebagai 

pelaku utama yaitu 
siswa yang menetap 
di asrama 

- Angket - Pilihan 
ganda 

- Guru yang 
bersangkutan 

- Wawancara - Pedoman 
wawancara 

- Kegiatan di Asrama - Observasi - Panca indera 
dan kata 
kunci 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat 
baca siswi Madrasah 
Aliyah Wahid 
Hasyim Yogyakarta 
yang menetap di 
Asrama 

- Hasil dari angket. - Dokumentasi - Hasil dari 
angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 
Kisi-Kisi Khusus 

Tabel penggunaan Kisi-kisi Khusus 
Kisi-Kisi Instrumen Minat Baca 

 

No Sub Variabel Indikator No.Item 

1 Intensitas 
membaca 

a. Kebiasaan membaca 
b. Kesempatan untuk membaca 

1 
2 

2 Jenis bacaan a. Buku non fiksi 
b. Buku fiksi 

3 
4 

3 Perasaan a. Senang 
b. Tertarik 

5 
6 

4 Tujuan 
membaca 

a. Menambah wawasan 
b. Motivasi 

7 
8 

5 Lingkungan a. Guru 
b. Teman 
c. Asrama 

9 
10,11 
12,13 

6 Akses 
Informasi 

a. Perpustakaan 
b. Mading 
c. Taman bacaan 

14,15,16 
17,18,19 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Angket Penelitian 

Pengantar 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Minat Baca Siswi Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta yang 

Menetap di Asrama” saya memerlukan data untuk penelitian tersebut. Data yang saya 

butuhkan adalah bentuk angket yang nanti akan dijawab oleh adik-adik. Untuk itu saya 

menginginkan kejujuran adik dalam menjawab, dan dari semua jawaban akan dijaga 

kerahasiaannya. Atas bantuan adik-adik saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Nama penelitian :  Sri Dewi Rahayu 

Tujuan : Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka 

pembuatan skripsi 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan. 

2. Isilah dengan tanda silang (x) pada jawaban yang tersedia. 

3. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

Nama   : ________________________________ (tidak harus diisi) 

Kelas / Jurusan : ________________________________ 

 

Pertanyaan 

Angket Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

1. Berapa jam kira-kira Anda membaca dalam sehari? 

a. Lebih dari 2 jam 

b. Sekitar 2 jam 

c. Kurang dari 2 jam 

d. Kurang dari 1 jam 

2. Apa yang Anda lakukan, ketika ada waktu luang? 



a. Membaca buku (seperti buku umum, buku pelajaran, kitab, al-Qur’an) 

b. Nonton TV, mendengarkan musik, mencari hiburan 

c. Ngobrol sama teman-teman, jalan-jalan, main-main 

d. Santai-santai tidak melakukan kegiatan apa-apa 

3. Apakah Anda menyukai jenis bacaan buku pelajaran? 

a. Ya, saya selalu sangat menyukai, karena itu bagian dari kebutuhan saya 

b. Ya, saya menyukai 

c. Kadang-kadang, walaupun merasa terpaksa 

d. Tidak, saya sangat tidak menyukai 

4. Jenis bacaan seperti apa yang sering Anda baca? 

a. Hiburan (novel, kisah-kisah romantika, komik) 

b. Majalah, surat kabar 

c. Sejarah, kepahlawanan, pengetahuan umum 

d. Buku pelajaran 

5. Bagaimana perasaan Anda ketika membaca bacaan yang sudah Anda baca? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Biasa-biasa saja 

d. Terpaksa 

6. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat buku baru? 

a. Senang dan penasaran ingin membaca 

b. Tertarik kemudian ingin membaca 

c. Biasa-biasa saja 

d. Tidak penasaran dan tidak tertarik untuk membaca 

7. Apa tujuan Anda untuk membaca-baca buku? 

a. Untuk mencari informasi dan menambah wawasan 

b. Untuk mengerjakan tugas 

c. Untuk hiburan 

d. Iseng-iseng saja 

8. Bagaimana bapak / ibu guru memberikan motivasi kepada Anda dalam hal 

membaca? 



a. Dengan metode pengjarannya yang tidak monoton dan sering memberikan 

tugas-tugas 

b. Memberikan tugas dan dorongan untuk mencari informasi 

c. Memberikan tugas Memberikan tugas mencari informasi ke perpustakaan 

d. Tidak pernah memberi motivasi 

9. Bagaimana cara ibu Pembina memotivasi Anda dalam hal membaca? 

a. Memberikan pengarahan / menunjukkan buku-buku yang pas untuk dibaca 

b. Mengefektifkan jadwal untuk membaca buku hiburan (seperti novel, komik, 

majalah dll) 

c. Menunjukkan buku-buku dan mengajak ke perpustakaan 

d. Tidak pernah memberikan motivasi 

10. Apakah teman-teman Anda menpunyai kebiasaan membaca, sehingga Anda juga 

mengikutinya? 

a. Ya, teman-teman saya mempunyai kebiasaan membaca sehingga saya juga 

menyukainya 

b. Ada yang mempunyai kebiasaan membaca dan ada juga yang tidak, tetapi saya 

tidak suka membaca 

c. Teman-teman tidak mempunyai kebiasaan membaca, sehingga saya juga tidak 

suka membaca 

d. Tidak tahu 

11. Apakah Anda mempunyai teman akrab yang senang membaca? 

a. Ya, saya mempunyai banyak teman akrab yang senang membaca 

b. Ya, mempunyai beberapa saja 

c. Ada yang senang dan ada yang tidak 

d. Tidak mempunyai 

12. Ketika waktu senggang di asrama, apa yang Anda lakukan? 

a. Belajar dan mengerjakan tugas 

b. Membaca buku hiburan sambil santai-santai 

c. Kadang-kadang ngobrol sambil melihat TV 

d. Istirahat / santai-santai / pergi jalan-jalan 

13. Dengan Anda di asrama, bagaimana gairah Anda dalam membaca? 



a. Dengan saya di asrama, saya sangat senang membaca 

b. Dengan saya di asrama, saya senang membaca terutama buku-buku hiburan 

c. Dengan saya di asrama, saya senang membaca walaupun dengan sembunyi-

sembunyi 

d. Dengan saya di asrama, saya tidak suka membaca, karena kegiatannya padat 

14. Berapa kali dalam satu minggu Anda pergi membaca di perpustakaan? 

a. Lebih dari 3 kali 

b. Kurang dari 3 kali 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

15. Bagaimana pelayanan di perpustakaan sekolah? 

a. Pelayanannya enak, dan kebutuhan saya selalu terpenuhi 

b. Layanan jam buka dan tutup selalu konsisten, sehingga ketika saya 

membutuhkan buku selalu dilayani 

c. Kadang-kadang kebutuhan saya dipenuhi, kadang-kadang tidak 

d. Tidak pernah memenuhi kebutuhan saya, dan layanan jam buka tutup tidak 

konsisten 

16. Menurut Anda bagaimana koleksi di perpustakaan, sehingga membuat Anda ingin 

mengunjunginya? 

a. Koleksinya lengkap dan penataan koleksinya artistik dan menarik 

b. Ruangannya nyaman dan bersih 

c. Koleksinya masih sedikit, walalupun terkadang saya mengunjunginya 

d. Koleksinya kurang lengkap dan penataannya kurang menarik 

17. Apakah Anda sering mencari informasi dan membaca di majalah dinding? 

a. Ya, sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

18. Apakah Anda juga pernah menulis di majalh dinding dalam satu semester? 

a. Ya, pernah lebih dari 3 kali 

b. Pernah, kurang dari 3 kali 



c. Tidak pernah 

d. Tidak pernah dan tidak minat 

19. Apakah Anda menjadi mengelola / pernah menjadi pengelola di majalah dinding? 

a. Ya, saya menjadi / pernah menjadi pengelola 

b. Pembaca saja 

c. Bukan pengelola 

d. Bukan pembaca 

20. Berapa kali dalam satu minggu Anda pergi ke taman bacaan? 

a. Lebih dari 3 kali dalam satu minggu 

b. Kurang dari 3 kali dalam satu minggu 

c. Kadang-kadang saja 

d. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

 

Kisi-Kisi Umum 
Tabel Pengguaan Kisi-Kisi Umum  

Sumber Data, Metode, dan Instrument Pengambilan Data 
 

Variabel Penelitian Sumber Data Metode Instrumen 
- Siswa sebagai 

pelaku utama yaitu 
siswa yang menetap 
di asrama 

- Angket - Pilihan 
ganda 

- Guru yang 
bersangkutan 

- Wawancara - Pedoman 
wawancara 

- Kegiatan di Asrama - Observasi - Panca indera 
dan kata 
kunci 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat 
baca siswi Madrasah 
Aliyah Wahid 
Hasyim Yogyakarta 
yang menetap di 
Asrama 

- Hasil dari angket. - Dokumentasi - Hasil dari 
angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 
Kisi-Kisi Khusus 

Tabel penggunaan Kisi-kisi Khusus 
Kisi-Kisi Instrumen Minat Baca 

 

No Sub Variabel Indikator No.Item 

1 Intensitas 
membaca 

a. Kebiasaan membaca 
b. Kesempatan untuk membaca 

1 
2 

2 Jenis bacaan a. Buku non fiksi 
b. Buku fiksi 

3 
4 

3 Perasaan a. Senang 
b. Tertarik 

5 
6 

4 Tujuan 
membaca 

a. Menambah wawasan 
b. Motivasi 

7 
8 

5 Lingkungan a. Guru 
b. Teman 
c. Asrama 

9 
10,11 
12,13 

6 Akses 
Informasi 

a. Perpustakaan 
b. Mading 
c. Taman bacaan 

14,15,16 
17,18,19 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Angket Penelitian 

Pengantar 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Minat Baca Siswi Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta 

yang Menetap di Asrama” saya memerlukan data untuk penelitian tersebut. Data 

yang saya butuhkan adalah bentuk angket yang nanti akan dijawab oleh adik-adik. 

Untuk itu saya menginginkan kejujuran adik dalam menjawab, dan dari semua 

jawaban akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan adik-adik saya ucapkan terima 

kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Nama penelitian :  Sri Dewi Rahayu 

Tujuan : Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka 

pembuatan skripsi 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan. 

2. Isilah dengan tanda silang (x) pada jawaban yang tersedia. 

3. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

Nama   : ________________________________ (tidak harus diisi) 

Kelas / Jurusan : ________________________________ 

 

Pertanyaan 

Angket Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

1. Berapa jam kira-kira Anda membaca dalam sehari? 

a. Lebih dari 2 jam 

b. Sekitar 2 jam 

c. Kurang dari 2 jam 

d. Kurang dari 1 jam 



2. Apa yang Anda lakukan, ketika ada waktu luang? 

a. Membaca buku (seperti buku umum, buku pelajaran, kitab, al-Qur’an) 

b. Nonton TV, mendengarkan musik, mencari hiburan 

c. Ngobrol sama teman-teman, jalan-jalan, main-main 

d. Santai-santai tidak melakukan kegiatan apa-apa 

3. Apakah Anda menyukai jenis bacaan buku pelajaran? 

a. Ya, saya selalu sangat menyukai, karena itu bagian dari kebutuhan saya 

b. Ya, saya menyukai 

c. Kadang-kadang, walaupun merasa terpaksa 

d. Tidak, saya sangat tidak menyukai 

4. Jenis bacaan seperti apa yang sering Anda baca? 

a. Hiburan (novel, kisah-kisah romantika, komik) 

b. Majalah, surat kabar 

c. Sejarah, kepahlawanan, pengetahuan umum 

d. Buku pelajaran 

5. Bagaimana perasaan Anda ketika membaca bacaan yang sudah Anda baca? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Biasa-biasa saja 

d. Terpaksa 

6. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat buku baru? 

a. Senang dan penasaran ingin membaca 

b. Tertarik kemudian ingin membaca 

c. Biasa-biasa saja 

d. Tidak penasaran dan tidak tertarik untuk membaca 

7. Apa tujuan Anda untuk membaca-baca buku? 

a. Untuk mencari informasi dan menambah wawasan 

b. Untuk mengerjakan tugas 

c. Untuk hiburan 

d. Iseng-iseng saja 



8. Bagaimana bapak / ibu guru memberikan motivasi kepada Anda dalam hal 

membaca? 

a. Dengan metode pengjarannya yang tidak monoton dan sering 

memberikan tugas-tugas 

b. Memberikan tugas dan dorongan untuk mencari informasi 

c. Memberikan tugas Memberikan tugas mencari informasi ke perpustakaan 

d. Tidak pernah memberi motivasi 

9. Bagaimana cara ibu Pembina memotivasi Anda dalam hal membaca? 

a. Memberikan pengarahan / menunjukkan buku-buku yang pas untuk 

dibaca 

b. Mengefektifkan jadwal untuk membaca buku hiburan (seperti novel, 

komik, majalah dll) 

c. Menunjukkan buku-buku dan mengajak ke perpustakaan 

d. Tidak pernah memberikan motivasi 

10. Apakah teman-teman Anda menpunyai kebiasaan membaca, sehingga Anda 

juga mengikutinya? 

a. Ya, teman-teman saya mempunyai kebiasaan membaca sehingga saya 

juga menyukainya 

b. Ada yang mempunyai kebiasaan membaca dan ada juga yang tidak, 

tetapi saya tidak suka membaca 

c. Teman-teman tidak mempunyai kebiasaan membaca, sehingga saya juga 

tidak suka membaca 

d. Tidak tahu 

11. Apakah Anda mempunyai teman akrab yang senang membaca? 

a. Ya, saya mempunyai banyak teman akrab yang senang membaca 

b. Ya, mempunyai beberapa saja 

c. Ada yang senang dan ada yang tidak 

d. Tidak mempunyai 

12. Ketika waktu senggang di asrama, apa yang Anda lakukan? 

a. Belajar dan mengerjakan tugas 

b. Membaca buku hiburan sambil santai-santai 



c. Kadang-kadang ngobrol sambil melihat TV 

d. Istirahat / santai-santai / pergi jalan-jalan 

13. Dengan Anda di asrama, bagaimana gairah Anda dalam membaca? 

a. Dengan saya di asrama, saya sangat senang membaca 

b. Dengan saya di asrama, saya senang membaca terutama buku-buku 

hiburan 

c. Dengan saya di asrama, saya senang membaca walaupun dengan 

sembunyi-sembunyi 

d. Dengan saya di asrama, saya tidak suka membaca, karena kegiatannya 

padat 

14. Berapa kali dalam satu minggu Anda pergi membaca di perpustakaan? 

a. Lebih dari 3 kali 

b. Kurang dari 3 kali 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

15. Bagaimana pelayanan di perpustakaan sekolah? 

a. Pelayanannya enak, dan kebutuhan saya selalu terpenuhi 

b. Layanan jam buka dan tutup selalu konsisten, sehingga ketika saya 

membutuhkan buku selalu dilayani 

c. Kadang-kadang kebutuhan saya dipenuhi, kadang-kadang tidak 

d. Tidak pernah memenuhi kebutuhan saya, dan layanan jam buka tutup 

tidak konsisten 

16. Menurut Anda bagaimana koleksi di perpustakaan, sehingga membuat Anda 

ingin mengunjunginya? 

a. Koleksinya lengkap dan penataan koleksinya artistik dan menarik 

b. Ruangannya nyaman dan bersih 

c. Koleksinya masih sedikit, walalupun terkadang saya mengunjunginya 

d. Koleksinya kurang lengkap dan penataannya kurang menarik 

17. Apakah Anda sering mencari informasi dan membaca di majalah dinding? 

a. Ya, sangat sering 

b. Sering 



c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

18. Apakah Anda juga pernah menulis di majalh dinding dalam satu semester? 

a. Ya, pernah lebih dari 3 kali 

b. Pernah, kurang dari 3 kali 

c. Tidak pernah 

d. Tidak pernah dan tidak minat 

19. Apakah Anda menjadi mengelola / pernah menjadi pengelola di majalah 

dinding? 

a. Ya, saya menjadi / pernah menjadi pengelola 

b. Pembaca saja 

c. Bukan pengelola 

d. Bukan pembaca 

20. Berapa kali dalam satu minggu Anda pergi ke taman bacaan? 

a. Lebih dari 3 kali dalam satu minggu 

b. Kurang dari 3 kali dalam satu minggu 

c. Kadang-kadang saja 

d. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

Pedoman Wawancara 

 

1. Dalam hal untuk menumbuhkan minat baca para siswanya, upaya-upaya apa 

yang dilakukan oleh pihak sekolah? 

2. Bagaimana dengan sistem metode pembelajarannya agar para siswanya 

gemar membaca? 

3. Hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja yang mendukung (faktor-faktor yang 

mendukung) untuk menumbuhkan minat bacanya para siswa? 

4. Hal-hal apa (faktor-faktor yang menghambat) saja yang menurunkan minat 

baca siswa? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lampiran 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lampiran 7 

 

PERATURAN / TATA TERTIB 

PEMINJANMAN PRIBADI BUKU PERPUSTAKAAN 

MA WAHID HASYIM YOGYAKARTA 

 

 Wajib mempunyai kartu perpustakaan 

 Batas maksimal peminjam dua minggu 

 Wajib melakukan registrasi peminjaman buku jika ingin perpanjangan 

 Peminjaman maksimal 2 buku/ pelajaran bisa diperpanjang 

 Peminjaman maksimal 2 buku/ cerita bisa diperpanjang 

 Keterlambatan registrasi pada tanggal yang ditentukan siswa dikenakan denda 

Rp. 200,00,-/hari untuk tiap buku 

 Jika terdapat kerusakan dan kehilangan maka siswa wajib menanggung dan 

menggantinya 

 Peraturan ini berlaku selama menjadi anggota perpustakaan MA Wahid 

Hasyim 

 Kartu perpustakaan bisa diambil pada petugas perpustakaan dan mengganti 

biaya sebesar Rp. 500,00,- 

 Pemberian kartu bebas perpustakaan hanya akan diberikan ketika: 

1. Syarat pendah sekolah dari MA Wahid Hasyim 

2. Dikeluarkan atau keluar dari MA Wahid Hasyim 

3. Syarat pengambilan ijazah 

4. Persyaratan berdasarkan rekomendasi madrasah. 

 

Sleman, November 2007 

PETUGAS 

 

 

Ati Shofiyani 



 
 
Lampiran 8 

 

PERATURAN PENERTIBAN ASRAMA TAKHASSUS 

 

 Peraturan  Keamanan Putri  

A. Kewajiban 

1. Semua santri wajib mengikuti kegiatan Takhassus MA 

2. Semua santri takhasus wajib mematuhi peraturan Oswah, asrama, dan 

takhassus. 

 

B. Peraturan-peraturan 

1. Perizinan diatur oleh pembina “prosedur” perizinan ada dua macam; 

perizinan pulang dan perizinan bepergian. 

a. Perizinan pulang (Rusanti, Pembina, menulis di buku izin, Kepala 

Madrasah, Hj. Hadiah Abdul Hadi, ibu Nelly Halimah, dan orang tua / 

wali). 

b. Perizinan bepergian yaitu melaporkan kepentingan kepada Pembina 

serta mencatat dalam buku izin. 

c. Santri wajib sowan kembali setelah pulang dari rumah ke ibu Nelly 

Halimah. 

2. Perizinan keluar pondok maksimal 2x dalam sebulan. 

3. Diperbolehkan izin jika kegiatan sekolah libur. 

4. Batas waktu  perizinan hari ahad dan hari libur  mulai pukul 07.00 – 08.00 

WIB. 

5. Batas terakhir keluar pada hari ahad dan hari libur pukul 14.00 WIB. 

6. Penggunaan setrika di lakukan setelah pulang sekolah pukul 13.00 – 17.00 

WIB, kecuali hari Jum’at pukul 11.00 – 17.00 WIB. 

7. Batas awal nonton TV hari sabtu pukul 19.30 -  23.00 WIB dan batas 

akhirnya hari minggu pukul 17.00 WIB. 



8. Batas awal membaca buku selain pelajaran (majalah, novel islam, komik 

dan sejenisnya) setelah  pulang sekolah samapai adzan ashar dan batas 

akhir pada hari ahad pukul 17.00 WIB. 

9. Semua santri wajib makan di kantin. 

10. Diwajibkan semua santri takhassus putri bangun pagi pukul 04.00 WIB. 

11. Diwajibkan semua santri takhassus putri memakai kerudung ketika keluar 

kamar dan sekitarnya. 

12. Diwajibkan semua santri takhassus putri memakai daleman kerudung 

dalam bentuk apapun ketika kegiatan sekolah maupun kegiatan ekstra dan 

bepergian hingga rambut tidak kelihatan. 

13. Semua santri diwajibkan berpakaian sopan diantaranya : berpkain  

muslimah, kerudung menutupi dada, baju tidak ketat, rok yang 

berebelahan maxsimal 15 cm dan ika memakai jas atau jaket harus 

dikancingkan serta kerudung dikelluarkan. 

14. Diwajibkan semua santri belajar malam dari pukul 20.00 – 21.00 WIB. 

15. Diwajibkan semua santri membayar uang izin (infaq) ketika habis  pulang 

sebesar  Rp 1000; 

16. Diwajibkan semua santri izin ketika keluar gerbang pondok pesatren 

17. Santri diperbolehlkan izin ke warnet 2x dalam seminggu. 

 

C. Larangan-larangan 

1. Dilarang bersuara keras, dan bergurau secara berlebihan. 

2. Dilarang berpakaian tidak sopan dan ketat, seperti celana jeans dan 

sejenisnya. 

3. Tidak boleh membawa alat elektronik seperti MP3, MP4, HP, maupun 

sejenisnya. 

4. Dilarang bermain di kamar mahasiswi. 

5. Dilarang menggunakan dan membawa sepeda motor. 

6. Dilarang menyetrika pagi hari selain hari ahad. 

7. Dilarang beli makan pada malam hari. 



8. Dilarang pulang ke tempat teman, kecuali mendapat izin dari orang tua / 

wali dengan tanda bukti. 

9. Dilarang pulang pada malam hari, kecuali dijemput orang tua / wali. 

 

D. Sanksi-sanksi 

1. Keterlambatan ke pondok dari batas akhir masa berlakunya surat izin 

meninggalkan pondok (pulang) sehari dikenakan Rp. 10.000; dan hafalan 

surat penting kepada bu Nelly. Dan jika lebih dari satu hari di tambah 

Rp10.000;  dan kelipatannya. 

2. Keterlambatan datang ke pondok melebihi batas akhir (pukul 17.00) lebih 

dari satu jam 

1x  : menghafal nomor sekolah dan semua pembina 

2x  : membersihkan halaman kamar mandi ( koset ) 

3x  : membersihakan kamar mandi dua kali lipatnya 

3. Keterlambatan datang ke pondok dari bepergian 

1 jam : menghafal dua paragraf bab tengah kitab Ajjurmiyyah 

2 jam : menghafal satu surat juz ‘Amma (di atas surat Ad Dhuha) 

3 jam : menghafal  & memilih satu surat penting. 

Batas maxsimal menghafalnya tiga hari.  

4.  Sanksi tidak memakai daleman kerudung; membaca surat pilihan sesuai 

harinya sebanyak 1x. Dan untuk hari jumat membaca tahlil, hari minggu 

membaca juz 30. 

5. Sanksi untuk terlambat tanda tangan kembali dari pulang atau bepergian 

membersihkan halaman asrama takhassus putri. 

6. Sanksi meminjam Hp, 

1x : Membayar uang sebesar Rp 25.000; 

2x : Hp disita serta pertanggun jawaban ditanggung oleh peminjam dan Hp 

dikembalikan setelah lulus 

7.  Sanksi membawa Hp, Hp tersita dan di kembalikan ketika sudah lulus . 

8. Sanksi menyetrika lebih dari pukul 17.00 WIB membyar uang sebesar Rp 

500; 



9. Sanksi yang membeli makan pada malam hari membayar uang sebesar 

harga makanan yan dibeli. 

10. Sanksi yang membaca novel / komik selain hari libur, buku langsung 

disita. 

11. Sanksi yang tidak mengikuti ngaji sebanyak 3x dalam seminggu, 

membersihkan halaman dan membuang sampah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 9 
 

Wewenang dan Tanggung Jawab Devisi 
 

I. Ketua 

Mengkoordinir seluruh anggota. 

Menandatangani perizinan. 

Memberikan sanksi kepada anggota yang tidak mentaati peraturan yang telah 

ditetapkan. 

Memberikan laporan kepada Dewan Pembina. 

II. Bendahara 

Mengkoordinir kas asrama putri perbulan. 

Mengkoordinir dan merekapitulasi uang masuk dan keluar. 

Memberikan laporan keuangan kepada anggota. 

III. Sekretaris 

Menertibkan administrasi asrama putri. 

Mengadakan rapat rutin dua minggu sekali bersama anggota. 

Mengabsen rapat rutinan. 

Mencatat dan membacakan hasil rapat pada saat rapat. 

IV. Keamanan 

Mengkondisikan seluruh santri untuk mengikuti seluruh kegiatan yang telah 

diprogramkan. 

Membangunkan santri setiap pagi. 

Mewakili ketua pada perizinan bila ketua berhalangan. 



Mengkoordinir ta’ziran (mencatat nama-nama pelanggar dan menariki denda 

pada santri yang bersangkutan). 

Bekerjasama dengan dewan kesantrian kepembinaan. 

Menarik denda dari setiap divisi setiap malam jum’at. 

V. Intelektual 

Memberikan vocab (Arab, Inggris, Indonesia) minimal 3. 

Mengkoordinasi anggota asrama untuk muhadlarah dan Kelas bahasa. 

Mewajibkan bahasa setiap harinya. 

Membuat rangkuman (resume) dari muhadlarah (khotibah). 

Mengadakan perlombaan pekan bahasa pada hari-hari besar. 

Membuat kelompok muhadlarah perkelas. 

Memberikan tashlihul lughah (pembenaran bahasa). 

VI. Kebersihan  

Bertanggung jawab atas kebersihan asrama baik harian maupun bulanan. 

Menetapkan jadwal piket harian asrama. 

Mengintruksi santri untuk piket. 

VII.Kesehatan 

Bertanggung jawab atas tersedianya obat-obatan asrama putri. 

Mengkoordinir apabila ada anggota yang sakit dengan bekerjasama dengan 

seluruh santri. 

Bertanggung jawab atas keabsenan obat. 

Bekerjasama dengan dewan kesantrian kepembinaan. 

 
 



 



Lampiran 1 

 

Kisi-Kisi Umum 
Tabel Pengguaan Kisi-Kisi Umum  

Sumber Data, Metode, dan Instrument Pengambilan Data 
 

Variabel Penelitian Sumber Data Metode Instrumen 
- Siswa sebagai 

pelaku utama yaitu 
siswa yang menetap 
di asrama 

- Angket - Pilihan 
ganda 

- Guru yang 
bersangkutan 

- Wawancara - Pedoman 
wawancara 

- Kegiatan di Asrama - Observasi - Panca indera 
dan kata 
kunci 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat 
baca siswi Madrasah 
Aliyah Wahid 
Hasyim Yogyakarta 
yang menetap di 
Asrama 

- Hasil dari angket. - Dokumentasi - Hasil dari 
angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 
Kisi-Kisi Khusus 

Tabel penggunaan Kisi-kisi Khusus 
Kisi-Kisi Instrumen Minat Baca 

 

No Sub Variabel Indikator No.Item 

1 Intensitas 
membaca 

a. Kebiasaan membaca 
b. Kesempatan untuk membaca 

1 
2 

2 Jenis bacaan a. Buku non fiksi 
b. Buku fiksi 

3 
4 

3 Perasaan a. Senang 
b. Tertarik 

5 
6 

4 Tujuan 
membaca 

a. Menambah wawasan 
b. Motivasi 

7 
8 

5 Lingkungan a. Guru 
b. Teman 
c. Asrama 

9 
10,11 
12,13 

6 Akses 
Informasi 

a. Perpustakaan 
b. Mading 
c. Taman bacaan 

14,15,16 
17,18,19 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Angket Penelitian 

Pengantar 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Minat Baca Siswi Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta 

yang Menetap di Asrama” saya memerlukan data untuk penelitian tersebut. Data 

yang saya butuhkan adalah bentuk angket yang nanti akan dijawab oleh adik-adik. 

Untuk itu saya menginginkan kejujuran adik dalam menjawab, dan dari semua 

jawaban akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan adik-adik saya ucapkan terima 

kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Nama penelitian :  Sri Dewi Rahayu 

Tujuan : Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka 

pembuatan skripsi 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan. 

2. Isilah dengan tanda silang (x) pada jawaban yang tersedia. 

3. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

Nama   : ________________________________ (tidak harus diisi) 

Kelas / Jurusan : ________________________________ 

 

Pertanyaan 

Angket Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

1. Berapa jam kira-kira Anda membaca dalam sehari? 

a. Lebih dari 2 jam 

b. Sekitar 2 jam 

c. Kurang dari 2 jam 

d. Kurang dari 1 jam 



2. Apa yang Anda lakukan, ketika ada waktu luang? 

a. Membaca buku (seperti buku umum, buku pelajaran, kitab, al-Qur’an) 

b. Nonton TV, mendengarkan musik, mencari hiburan 

c. Ngobrol sama teman-teman, jalan-jalan, main-main 

d. Santai-santai tidak melakukan kegiatan apa-apa 

3. Apakah Anda menyukai jenis bacaan buku pelajaran? 

a. Ya, saya selalu sangat menyukai, karena itu bagian dari kebutuhan saya 

b. Ya, saya menyukai 

c. Kadang-kadang, walaupun merasa terpaksa 

d. Tidak, saya sangat tidak menyukai 

4. Jenis bacaan seperti apa yang sering Anda baca? 

a. Hiburan (novel, kisah-kisah romantika, komik) 

b. Majalah, surat kabar 

c. Sejarah, kepahlawanan, pengetahuan umum 

d. Buku pelajaran 

5. Bagaimana perasaan Anda ketika membaca bacaan yang sudah Anda baca? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Biasa-biasa saja 

d. Terpaksa 

6. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat buku baru? 

a. Senang dan penasaran ingin membaca 

b. Tertarik kemudian ingin membaca 

c. Biasa-biasa saja 

d. Tidak penasaran dan tidak tertarik untuk membaca 

7. Apa tujuan Anda untuk membaca-baca buku? 

a. Untuk mencari informasi dan menambah wawasan 

b. Untuk mengerjakan tugas 

c. Untuk hiburan 

d. Iseng-iseng saja 



8. Bagaimana bapak / ibu guru memberikan motivasi kepada Anda dalam hal 

membaca? 

a. Dengan metode pengjarannya yang tidak monoton dan sering 

memberikan tugas-tugas 

b. Memberikan tugas dan dorongan untuk mencari informasi 

c. Memberikan tugas Memberikan tugas mencari informasi ke perpustakaan 

d. Tidak pernah memberi motivasi 

9. Bagaimana cara ibu Pembina memotivasi Anda dalam hal membaca? 

a. Memberikan pengarahan / menunjukkan buku-buku yang pas untuk 

dibaca 

b. Mengefektifkan jadwal untuk membaca buku hiburan (seperti novel, 

komik, majalah dll) 

c. Menunjukkan buku-buku dan mengajak ke perpustakaan 

d. Tidak pernah memberikan motivasi 

10. Apakah teman-teman Anda menpunyai kebiasaan membaca, sehingga Anda 

juga mengikutinya? 

a. Ya, teman-teman saya mempunyai kebiasaan membaca sehingga saya 

juga menyukainya 

b. Ada yang mempunyai kebiasaan membaca dan ada juga yang tidak, 

tetapi saya tidak suka membaca 

c. Teman-teman tidak mempunyai kebiasaan membaca, sehingga saya juga 

tidak suka membaca 

d. Tidak tahu 

11. Apakah Anda mempunyai teman akrab yang senang membaca? 

a. Ya, saya mempunyai banyak teman akrab yang senang membaca 

b. Ya, mempunyai beberapa saja 

c. Ada yang senang dan ada yang tidak 

d. Tidak mempunyai 

12. Ketika waktu senggang di asrama, apa yang Anda lakukan? 

a. Belajar dan mengerjakan tugas 

b. Membaca buku hiburan sambil santai-santai 



c. Kadang-kadang ngobrol sambil melihat TV 

d. Istirahat / santai-santai / pergi jalan-jalan 

13. Dengan Anda di asrama, bagaimana gairah Anda dalam membaca? 

a. Dengan saya di asrama, saya sangat senang membaca 

b. Dengan saya di asrama, saya senang membaca terutama buku-buku 

hiburan 

c. Dengan saya di asrama, saya senang membaca walaupun dengan 

sembunyi-sembunyi 

d. Dengan saya di asrama, saya tidak suka membaca, karena kegiatannya 

padat 

14. Berapa kali dalam satu minggu Anda pergi membaca di perpustakaan? 

a. Lebih dari 3 kali 

b. Kurang dari 3 kali 

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

15. Bagaimana pelayanan di perpustakaan sekolah? 

a. Pelayanannya enak, dan kebutuhan saya selalu terpenuhi 

b. Layanan jam buka dan tutup selalu konsisten, sehingga ketika saya 

membutuhkan buku selalu dilayani 

c. Kadang-kadang kebutuhan saya dipenuhi, kadang-kadang tidak 

d. Tidak pernah memenuhi kebutuhan saya, dan layanan jam buka tutup 

tidak konsisten 

16. Menurut Anda bagaimana koleksi di perpustakaan, sehingga membuat Anda 

ingin mengunjunginya? 

a. Koleksinya lengkap dan penataan koleksinya artistik dan menarik 

b. Ruangannya nyaman dan bersih 

c. Koleksinya masih sedikit, walalupun terkadang saya mengunjunginya 

d. Koleksinya kurang lengkap dan penataannya kurang menarik 

17. Apakah Anda sering mencari informasi dan membaca di majalah dinding? 

a. Ya, sangat sering 

b. Sering 



c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

18. Apakah Anda juga pernah menulis di majalh dinding dalam satu semester? 

a. Ya, pernah lebih dari 3 kali 

b. Pernah, kurang dari 3 kali 

c. Tidak pernah 

d. Tidak pernah dan tidak minat 

19. Apakah Anda menjadi mengelola / pernah menjadi pengelola di majalah 

dinding? 

a. Ya, saya menjadi / pernah menjadi pengelola 

b. Pembaca saja 

c. Bukan pengelola 

d. Bukan pembaca 

20. Berapa kali dalam satu minggu Anda pergi ke taman bacaan? 

a. Lebih dari 3 kali dalam satu minggu 

b. Kurang dari 3 kali dalam satu minggu 

c. Kadang-kadang saja 

d. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

Pedoman Wawancara 

 

1. Dalam hal untuk menumbuhkan minat baca para siswanya, upaya-upaya apa 

yang dilakukan oleh pihak sekolah? 

2. Bagaimana dengan sistem metode pembelajarannya agar para siswanya 

gemar membaca? 

3. Hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja yang mendukung (faktor-faktor yang 

mendukung) untuk menumbuhkan minat bacanya para siswa? 

4. Hal-hal apa (faktor-faktor yang menghambat) saja yang menurunkan minat 

baca siswa? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lampiran 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lampiran 7 

 

PERATURAN / TATA TERTIB 

PEMINJANMAN PRIBADI BUKU PERPUSTAKAAN 

MA WAHID HASYIM YOGYAKARTA 

 

 Wajib mempunyai kartu perpustakaan 

 Batas maksimal peminjam dua minggu 

 Wajib melakukan registrasi peminjaman buku jika ingin perpanjangan 

 Peminjaman maksimal 2 buku/ pelajaran bisa diperpanjang 

 Peminjaman maksimal 2 buku/ cerita bisa diperpanjang 

 Keterlambatan registrasi pada tanggal yang ditentukan siswa dikenakan denda 

Rp. 200,00,-/hari untuk tiap buku 

 Jika terdapat kerusakan dan kehilangan maka siswa wajib menanggung dan 

menggantinya 

 Peraturan ini berlaku selama menjadi anggota perpustakaan MA Wahid 

Hasyim 

 Kartu perpustakaan bisa diambil pada petugas perpustakaan dan mengganti 

biaya sebesar Rp. 500,00,- 

 Pemberian kartu bebas perpustakaan hanya akan diberikan ketika: 

1. Syarat pendah sekolah dari MA Wahid Hasyim 

2. Dikeluarkan atau keluar dari MA Wahid Hasyim 

3. Syarat pengambilan ijazah 

4. Persyaratan berdasarkan rekomendasi madrasah. 

 

Sleman, November 2007 

PETUGAS 

 

 

Ati Shofiyani 



 
 
Lampiran 8 

 

PERATURAN PENERTIBAN ASRAMA TAKHASSUS 

 

 Peraturan  Keamanan Putri  

A. Kewajiban 

1. Semua santri wajib mengikuti kegiatan Takhassus MA 

2. Semua santri takhasus wajib mematuhi peraturan Oswah, asrama, dan 

takhassus. 

 

B. Peraturan-peraturan 

1. Perizinan diatur oleh pembina “prosedur” perizinan ada dua macam; 

perizinan pulang dan perizinan bepergian. 

a. Perizinan pulang (Rusanti, Pembina, menulis di buku izin, Kepala 

Madrasah, Hj. Hadiah Abdul Hadi, ibu Nelly Halimah, dan orang tua / 

wali). 

b. Perizinan bepergian yaitu melaporkan kepentingan kepada Pembina 

serta mencatat dalam buku izin. 

c. Santri wajib sowan kembali setelah pulang dari rumah ke ibu Nelly 

Halimah. 

2. Perizinan keluar pondok maksimal 2x dalam sebulan. 

3. Diperbolehkan izin jika kegiatan sekolah libur. 

4. Batas waktu  perizinan hari ahad dan hari libur  mulai pukul 07.00 – 08.00 

WIB. 

5. Batas terakhir keluar pada hari ahad dan hari libur pukul 14.00 WIB. 

6. Penggunaan setrika di lakukan setelah pulang sekolah pukul 13.00 – 17.00 

WIB, kecuali hari Jum’at pukul 11.00 – 17.00 WIB. 

7. Batas awal nonton TV hari sabtu pukul 19.30 -  23.00 WIB dan batas 

akhirnya hari minggu pukul 17.00 WIB. 



8. Batas awal membaca buku selain pelajaran (majalah, novel islam, komik 

dan sejenisnya) setelah  pulang sekolah samapai adzan ashar dan batas 

akhir pada hari ahad pukul 17.00 WIB. 

9. Semua santri wajib makan di kantin. 

10. Diwajibkan semua santri takhassus putri bangun pagi pukul 04.00 WIB. 

11. Diwajibkan semua santri takhassus putri memakai kerudung ketika keluar 

kamar dan sekitarnya. 

12. Diwajibkan semua santri takhassus putri memakai daleman kerudung 

dalam bentuk apapun ketika kegiatan sekolah maupun kegiatan ekstra dan 

bepergian hingga rambut tidak kelihatan. 

13. Semua santri diwajibkan berpakaian sopan diantaranya : berpkain  

muslimah, kerudung menutupi dada, baju tidak ketat, rok yang 

berebelahan maxsimal 15 cm dan ika memakai jas atau jaket harus 

dikancingkan serta kerudung dikelluarkan. 

14. Diwajibkan semua santri belajar malam dari pukul 20.00 – 21.00 WIB. 

15. Diwajibkan semua santri membayar uang izin (infaq) ketika habis  pulang 

sebesar  Rp 1000; 

16. Diwajibkan semua santri izin ketika keluar gerbang pondok pesatren 

17. Santri diperbolehlkan izin ke warnet 2x dalam seminggu. 

 

C. Larangan-larangan 

1. Dilarang bersuara keras, dan bergurau secara berlebihan. 

2. Dilarang berpakaian tidak sopan dan ketat, seperti celana jeans dan 

sejenisnya. 

3. Tidak boleh membawa alat elektronik seperti MP3, MP4, HP, maupun 

sejenisnya. 

4. Dilarang bermain di kamar mahasiswi. 

5. Dilarang menggunakan dan membawa sepeda motor. 

6. Dilarang menyetrika pagi hari selain hari ahad. 

7. Dilarang beli makan pada malam hari. 



8. Dilarang pulang ke tempat teman, kecuali mendapat izin dari orang tua / 

wali dengan tanda bukti. 

9. Dilarang pulang pada malam hari, kecuali dijemput orang tua / wali. 

 

D. Sanksi-sanksi 

1. Keterlambatan ke pondok dari batas akhir masa berlakunya surat izin 

meninggalkan pondok (pulang) sehari dikenakan Rp. 10.000; dan hafalan 

surat penting kepada bu Nelly. Dan jika lebih dari satu hari di tambah 

Rp10.000;  dan kelipatannya. 

2. Keterlambatan datang ke pondok melebihi batas akhir (pukul 17.00) lebih 

dari satu jam 

1x  : menghafal nomor sekolah dan semua pembina 

2x  : membersihkan halaman kamar mandi ( koset ) 

3x  : membersihakan kamar mandi dua kali lipatnya 

3. Keterlambatan datang ke pondok dari bepergian 

1 jam : menghafal dua paragraf bab tengah kitab Ajjurmiyyah 

2 jam : menghafal satu surat juz ‘Amma (di atas surat Ad Dhuha) 

3 jam : menghafal  & memilih satu surat penting. 

Batas maxsimal menghafalnya tiga hari.  

4.  Sanksi tidak memakai daleman kerudung; membaca surat pilihan sesuai 

harinya sebanyak 1x. Dan untuk hari jumat membaca tahlil, hari minggu 

membaca juz 30. 

5. Sanksi untuk terlambat tanda tangan kembali dari pulang atau bepergian 

membersihkan halaman asrama takhassus putri. 

6. Sanksi meminjam Hp, 

1x : Membayar uang sebesar Rp 25.000; 

2x : Hp disita serta pertanggun jawaban ditanggung oleh peminjam dan Hp 

dikembalikan setelah lulus 

7.  Sanksi membawa Hp, Hp tersita dan di kembalikan ketika sudah lulus . 

8. Sanksi menyetrika lebih dari pukul 17.00 WIB membyar uang sebesar Rp 

500; 



9. Sanksi yang membeli makan pada malam hari membayar uang sebesar 

harga makanan yan dibeli. 

10. Sanksi yang membaca novel / komik selain hari libur, buku langsung 

disita. 

11. Sanksi yang tidak mengikuti ngaji sebanyak 3x dalam seminggu, 

membersihkan halaman dan membuang sampah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 9 
 

Wewenang dan Tanggung Jawab Devisi 
 

I. Ketua 

Mengkoordinir seluruh anggota. 

Menandatangani perizinan. 

Memberikan sanksi kepada anggota yang tidak mentaati peraturan yang telah 

ditetapkan. 

Memberikan laporan kepada Dewan Pembina. 

II. Bendahara 

Mengkoordinir kas asrama putri perbulan. 

Mengkoordinir dan merekapitulasi uang masuk dan keluar. 

Memberikan laporan keuangan kepada anggota. 

III. Sekretaris 

Menertibkan administrasi asrama putri. 

Mengadakan rapat rutin dua minggu sekali bersama anggota. 

Mengabsen rapat rutinan. 

Mencatat dan membacakan hasil rapat pada saat rapat. 

IV. Keamanan 

Mengkondisikan seluruh santri untuk mengikuti seluruh kegiatan yang telah 

diprogramkan. 

Membangunkan santri setiap pagi. 

Mewakili ketua pada perizinan bila ketua berhalangan. 



Mengkoordinir ta’ziran (mencatat nama-nama pelanggar dan menariki denda 

pada santri yang bersangkutan). 

Bekerjasama dengan dewan kesantrian kepembinaan. 

Menarik denda dari setiap divisi setiap malam jum’at. 

V. Intelektual 

Memberikan vocab (Arab, Inggris, Indonesia) minimal 3. 

Mengkoordinasi anggota asrama untuk muhadlarah dan Kelas bahasa. 

Mewajibkan bahasa setiap harinya. 

Membuat rangkuman (resume) dari muhadlarah (khotibah). 

Mengadakan perlombaan pekan bahasa pada hari-hari besar. 

Membuat kelompok muhadlarah perkelas. 

Memberikan tashlihul lughah (pembenaran bahasa). 

VI. Kebersihan  

Bertanggung jawab atas kebersihan asrama baik harian maupun bulanan. 

Menetapkan jadwal piket harian asrama. 

Mengintruksi santri untuk piket. 

VII.Kesehatan 

Bertanggung jawab atas tersedianya obat-obatan asrama putri. 

Mengkoordinir apabila ada anggota yang sakit dengan bekerjasama dengan 

seluruh santri. 

Bertanggung jawab atas keabsenan obat. 

Bekerjasama dengan dewan kesantrian kepembinaan. 
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