
PEDOMAN WAWANCARA

“Kebiasaan Membaca Siswa SMP Hidayatullah Ulukalo Kecamatan Wolo

Kabupaten Kolaka”

A. Obyek yang biasa dibaca siswa SMP Hidayatullah.

1. Apakah anda sering membaca buku?

2. Mengapa membaca itu penting bagi anda?

3. Apakah anda merasa rugi jika tidak membaca dalam sehari? Kenapa

demikian?

4. Adakah buku yag anda gemari saat membaca di perpustakaan, jika ada buku

apa dan mengapa anda mengemarinya?

5. Materi-materi apa yang menarik dan paling sering anda baca di

perpustakaan? Dan apa alasan anda memilih materi itu?

6. Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk membaca dalam sehari? Kenapa

demikian?

7. Ada berapa buku yang anda baca dalam sehari? Kenapa anda membaca buku

sebanyak itu?

8. Berapa banyak materi bacaan yang anda dapat  selesaikan tiap kali membaca?

9. Adakah materi yang anda baca berulang-ulang dalam sehari? kalau ada materi

apa? Dan apa alasan anda membacanya berulang-ulang?

B. Teknik membaca siswa SMP Hidayatullah

10. Adakah kendala-kendala yang anda hadapi dalam membaca, jikalau ada

kendala-kendala apa saja dan apa yang anda lakukan untuk mengatasinya?

11. Apa yang anda ketahui tentang teknik membaca?

12. Apakah  tiap kali anda membaca menggunakan teknik?

13. Tehnik-tehnik apa saja yang anda sering gunakan pada saat membaca?

Mengapa anda menggunakannya dan apakah tehnik tersebut efektif ?



14. Apakah teknik membaca penting bagi anda? Seberapa penting bagi anda

menggunakan teknik membaca?

C. Motivasi membaca di perpustakaan siswa SMP Hidayatullah

15. Apakah anda sering membaca di perpustakaan? kenapa anda melakukannya?

16. Seberapa pentingkah bagi anda meluangkan waktu untuk membaca di

perpustakaan?

17. Apakah anda membaca diperpustakaan karena keinginan sendiri? Ataukah

karena anda diberi tugas oleh guru?

18. Pernahka anda membaca di perpustakaan karena diajak oleh teman? Berikan

alasan anda?

19. Seberapa sering anda membaca di perpustakaan karena keinginan dan

kesadaran sendiri?

20. Apakah anda sering menyerjakan tugas di perpustakaan?



Para siswa SMP Hidayatullah Ulukalo sedang mencari buku bacaan

Siswa SMP Hidayatullah Ulukalo saat membaca buku


