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MOTTO

Artinya:
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah dan Tuhanmulah yang
Mahamulia (3) Yang mengajar (manusia) dengan pena(4) Dia mengajarkan
manusia apa yang tidak diketahuinya (5)
(Q. S Al ‘Alaq 1-5) 1
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ABSTRACT
Alvia, Rahmatika. 2020. School Literacy Movement (GLS) at State High
School 5 Tebo. Library and Information Science study program, Faculty of
Adab and Humanities, State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi. Advisor I: Muhammad Rum, S. Ag, SS, M.Si and Supervisor II: Siti
Asiah Wahyuni H, SS., M. Hum.
This study discusses the School Literacy Movement at State Senior High School 5
Tebo. The research objectives were to find out how the school literacy movement
was implemented and to determine the supporting and inhibiting factors in the
implementation and the efforts made by the State Senior High School 5 Tebo in
overcoming obstacles to implementing the School Literacy Movement. This
research uses descriptive qualitative method, the determination of the subject is
done by means of purposive sampling. The results of this study indicate that the
State Senior High School 5 Tebo has implemented the School Literacy Movement
since 2016, the program implemented in the form of 15 minutes reading, reading
corner, reading corner, article writing competition, making wall magazine, and the
most diligent readers. The supporting factors for the implementation of the School
Literacy Movement at State Senior High School 5 Tebo are that schools provide
special funds to buy books, provide funds to buy cabinets, and support in the form
of book donations from parents and outsiders. The inhibiting factor for the
implementation of the School Literacy Movement at State Senior High School 5
Tebo is that the library is only limited to the school library, and the library
collections only provide school books, very few other additional books. The effect
of gadgets also makes students play cellphones more often than going to the
library to read books. The efforts made in overcoming these obstacles are that all
elements of the school unite to work together to support their children by means
of the homeroom teacher registering which children have not brought books to
school to donate to each class, and read in turn by students. One of the efforts to
reduce the influence of gadgets is that during recess it is not allowed to use
cellphones until class time comes home so children are directed to read.
Keyword: School Literacy Movement
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ABSTRAK
Alvia, Rahmatika. 2020. Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas
Negeri 5 Tebo.Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Adab dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Pembimbing I: Muhammad Rum, S. Ag, SS, M.Si dan Pembimbing II: Siti
Asiah Wahyuni H, SS., M. Hum.
Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan gerakan literasi
sekolah dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan serta upaya yang dilakukan SMA Negeri 5 Tebo dalam mengatasi
hambatan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif, penentuan subjek ini dilakukan dengan
caraPurposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 5
Tebo sudah melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah sejak tahun 2016, program
yang dilaksanakan berupa 15 menit membaca, pojok baca, sudut baca, lomba
menulis artikel, membuat mading, dan pemustaka paling rajin. Faktor pendukung
pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo ialah sekolah
menyediakan dana khusus untuk membeli buku, menyediakan dana untuk
membeli lemari, dan adanya dukungan berupa donasi buku dari orangtua dan
pihak luar. Faktor penghambat pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA
Negeri 5 Tebo ialah perpustakaan hanya terbatas pada perpustakaan sekolah, dan
koleksi perpustakaanya hanya menyediakan buku sekolah, sedikit sekali buku
tambahan lain. Pengaruh gadget juga membuat siswa lebih sering bermain HP
daripada pergi keperpustakaan untuk membaca buku. Adapun upaya yang
dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut ialah semua elemen sekolah
bersatu untuk bekerjasama untuk mendukung anak-anaknya dengan carawali
kelas mendata siapa anak yang belum membawa buku kesekolah untuk
disumbangkan ke tiap-tiap kelas, dan dibaca secara bergiliran oleh siswa.Salah
satu upaya untuk mengurangi pengaruh gadget yaitu pada saat jam istirahat tidak
diperbolehkan menggunakan HP sampai jam pelajaran pulang jadi anak
diarahkan untuk membaca.
Kata Kunci: Gerakan Literasi Sekolah

ix

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL

i

NOTA DINAS

ii

PENGESAHAN

iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

iv

MOTTO

v

PERSEMBAHAN

vi

KATA PENGANTAR

vii

ABSTRACT

viii

ABSTRAK

ix

DAFTAR ISI

x

DAFTAR TABEL

xi

DAFTAR GAMBAR

xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

1

B. Rumusan Masalah

6

C. Tujuan Penelitian

6

D. Manfaat Penelitian

7

BAB II KAJIAN TEORI
A. Pengertian Literasi

8

B. Gerakan Literasi Sekolah

9

C. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah

11

D. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah

12

E. Komponen Literasi

13

F. Tahap Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah

15

G. Faktor-faktor Program Gerakan Literasi Sekolah

23

H. Tim Literasi Sekolah

27

I. Pengelolaan Area Baca

29

J. Studi Relevan

32

BAB III METODE PENELITIAN
x

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

36

B. Lokasi Penelitian

36

C. Jenis dan Sumber Data

36

D. Subjek Penelitian

37

E. Metode Pengumpulan Data

38

F. Metode Analisis Data

39

G. Keabsahan Data

40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum SMA Negeri 5 Tebo

41

1. Sejarah SMA Negeri 5 Tebo

41

2. Profil SMA Negeri 5 Tebo

42

B. Hasil dan Pembahasan

49

1. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah

49

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan GLS

57

3. Upaya mengatasi Hambatan Pelaksanaan GLS

65

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan

68

B. Saran

70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Data Rombongan Belajar SMA Negeri 5 Tebo

45

Tabel 4.2 Data Koleksi Perpustakaan

46

Tabel 4.3Sarana dan Prasarana

47

Tabel 4.4 Sarana Olahraga

47

xii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekolah

xiii

48

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keterampilan membaca berperan penting dalam kehidupan kita,
karena pengetahuan diperoleh melalui membaca.Oleh karena itu,
keterampilan ini harus dikuasai peserta didik dengan baik sejak
dini.Sebagai umat muslim, membaca tentu menjadi suatu keharusan. Hal
ini dikarenakan perintah membaca merupakan wahyu yang pertama kali
diturunkan oleh Sang Pencipta kita yakni Allah subhaanahu wa ta’ala
kepada Rasululullah shalallaahu ‘alaihi wasallam. Perintah membaca
terdapat dalam Al-Quran Surah Al-‘Alaq ayat 1 yang artinya “Bacalah
dengan (menyebut)nama Rabb-mu yang menciptakan”.2Faktanya, Islam
pernah gemilang pada saat peradaban umat islam sangat kental dengan
bacaan, tulisan dan pembelajaran. Ulama sekelas Ibnu Jarir at-Thabari
menulis rata-rata 14 halaman per harinya jika ditinjau dari seluruh umur
beliau, bahkan Al-Quran dan Hadits yang sampai pada kita saat ini
melalui media tulisan.3
Pada abad ke-21 ini, kemampuan berliterasi peserta didik
berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang berujung pada
kemampuan

memahami

informasi

secara

analitis,

kritis,

dan

reflektif.Sejalan dengan perkembangan kebutuhan kemampuan “literasi”,
pengembangan kemampuan literasi siswa di sekolah pun mengalami
pergeseran paradigma. Minimal ada empat kompetensi multiliterasi yang
harus dikuasai siswa agar ia mampu berperan aktif dalam abad ke-21 ini.
Keempat kompetensi yang harus dikuasai siswa tersebut antara lain
kemampuan membaca pemahaman yang tinggi, kemampuan menulis baik
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untuk membangun dan mengekspresikan makna, kemampuan berbicara
secara akuntabel, serta kemampuan menguasai berbagai media digital
yang berpengaruh.4
Literasi sendiri memiliki arti melek huruf, kemampuan baca tulis,
dan kecakapan dalam membaca dan menulis. Tuntutan akan kebutuhan
pengetahuan, menambah luas pengertian literasi pada saat ini. Sedangkan
menurut Sutrianto, literasi sekolah adalah kemampuan mengakses,
memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai
kegiatan ataupun aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak,
menulis dan atau berbicara.Akan tetapi, pembelajaran di sekolah saat ini
belum mampu mewujudkan hal tersebut. Pada tingkat sekolah menengah
(usia 15 tahun) pemahaman membaca peserta didik Indonesia (selain
matematika dan sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan
Pembangunan

Ekonomi

(OECD—Organization

for

Economic

Cooperation and Development) dalam Programme for International
Student Assessment (PISA).
PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada
peringkat ke- 57 dengan skor 396, sedangkan PISA 2012 menunjukkan
peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor
396.Sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012.Dari
kedua hasil ini dapat dikatakan bahwa praktik pendidikan yang
dilaksanakan di sekolah belum memperlihatkan fungsi sekolah sebagai
organisasin pembelajaran yang berupaya menjadikan semua warganya
menjadi terampil membaca untuk mendukung mereka sebagai pembelajar
sepanjang hayat.5

4

Abidin, Y. dkk.Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi
Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hal 276.
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Menurut laporan PISA tahun 2015 pun hasil masih sama, yakni
siswa Indonesia masih memiliki kemampuan membaca yang rendah.6Dan
berdasarkan laporan PISA yang baru rilis, Selasa 3 Desember 2019, skor
membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Dimana skor
tersebut menurun dari test PISA 2015, kala itu skor membaca ada
diperingkat 65.7
Sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca di
Indonesia, antara lain: (1) Kurikulum pendidikan dan sistem pembelajaran
di Indonesia belum mendukung proses pembelajaran siswa. (2) Masih
banyak jenis hiburan, permainan game, dan tayangan TV yang tidak
mendidik. (3) Kebiasaan masyarakat terdahulu yang turun temurun dan
sudah mendarah daging. Masyarakat sudah terbiasa dengan mendongeng,
bercerita yang sampai sekarang masih berkembang di Indonesia. (4)
Masih adanya kesenjangan penyebaran buku di perkotaan dan pedesaan.
(5)Minimnya

sarana

untuk

memperoleh

bahan

bacaan,

seperti

perpustakaan dan taman bacaan, jika pun ada bahan bacaan yang tersedia
biasanya kurang mendukung.8
Rendahnya keterampilan tersebut membuktikan bahwa proses
pendidikan belum mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik
terhadap pengetahuan. Praktik pendidikan yang dilaksanakan di sekolah
selama ini juga memperlihatkan bahwa sekolah belum berfungsi sebagai
organisasi pembelajaran yang menjadikan semua warganya sebagai
pembelajar sepanjang hayat.

6
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Guru harus memahami bahwa upaya pengembangan literasi tidak
berhenti ketika siswa dapat membaca dengan lancar dan memiliki minat
baca yang baik sebagai hasil dari pembiasaan budaya literasi.
Pengembangan literasi perlu terjadi pada pembelajaran di semua mata
pelajaran

untuk

mengoptimalkan

kemampuan

berpikir

tingkat

tinggi.Permasalahan rendahnya minat baca peserta didik memang menjadi
salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Negara Indonesia.
Berdasarkan pemaparan tersebut, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mengembangkan gerakan literasi sekolah (GLS) yang
melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai
dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan.
Selain itu, pelibatan unsur eksternal dan unsur publik, yakni orang tua
peserta didik, alumni, masyarakat, dunia usaha dan industri juga menjadi
komponen penting dalam GLS.9
Gerakan literasi sekolah memperkuat gerakan penumbuhan budi
pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015.Salah satu kegiatan di dalam gerakan
tersebut adalah “kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum
waktu belajar dimulai”.Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan
minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar
pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik.Materi baca berisi nilai-nilai
budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan
sesuai tahap perkembangan peserta didik.
Gerakan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan
menulis.Namun, deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa
literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam

9

Sutrianto.dkk. Panduan Gerakan Literasi Sekolahdi Sekolah Menengah Atas(Jakarta:
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masyarakat.Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang
terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya.
Gerakan
pelaksanaannya

literasi
yaitu

sekolah
tahap

memiliki

tiga

pembiasaan,

tahapan

pengembangan

dalam
dan

pembelajaran.Ketiga tahap tersebut adalah tahap yang sangat penting
dalam mewujudkan peningkatan kemampuan literasi peserta didik yang
ada di Indonesia.Kemendikbud membuat sebuah program yang berkaitan
dengan literasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat siswa dalam
kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah,
sebagaimana halnya di SMA Negeri 5 Tebo.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Tebo merupakan salah
satu sekolah unggulan di Kecamatan Rimbo Ulu yang diminati oleh
masyarakat Rimbo Ulu dan sekitarnya. SMA Negeri 5 Tebo juga memiliki
beberapa program-program unggulan guna menunjang kegiatan dan
prestasi sekolah baik secara akademik maupun non akademik sebagai
sekolah favorit di Rimbo Ulu, antara lain program yang berkaitan dengan
kesenian seperti membatik, ada juga kegiatan seperti menulis artikel, dan
program Gerakan Literasi Sekolah.
Gerakan literasi sekolah SMA Negeri 5 Tebo dimulai pada tahun
2016. Gerakan literasi sekolah SMA Negeri 5 Tebo mengacu pada
Gerakan literasi sekolah yang dicanangkan oleh Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD RI) yang mulai
dikembangkan pada 2016. Gerakan ini merupakan salah satu terobosan
SMA Negeri 5 Tebo dalam meningkatkan prestasi dan kualitas sebagai
sekolah favorit. Program ini bertujuan untuk mendidik, menanamkan dan
mengembangkan budaya literat akan informasi dan pengetahuan. Gerakan
literasi sekolahdi SMA Negeri 5 Tebo saat ini telah memasuki tahap
pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi dari
keseluruhan tiga tahapan Gerakan Literasi Sekolah.
Pelaksanaan gerakan literasi sangatlah penting dalam menambah
wawasan dan menumbuhkan minat baca siswa di SMA Negeri 5
5

Tebo.Gerakan literasi sekolah yang ada di SMA Negeri 5 Tebo ini
memang diwujudkan agar anak mampu memiliki kebiasaan dan minat
baca yang tinggi.Dari penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti
mengenai gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 5 Tebo, peneliti melihat
bahwa minat siswa dalam membaca masih kurang, di lihat dari siswanya
yang lebih senang bermain gadget daripada pergi ke perpustakaan untuk
membaca.Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna
mengetahui bagaimana pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SMA
Negeri 5 Tebo.Selain itu, karena belum ada peneliti sebelumnya yang
meneliti tentang gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 5 Tebo.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin
mengetahui secara mendalam tentang “Gerakan Literasi Sekolah di
SMA Negeri 5 Tebo”.
A. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5
Tebo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada
pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo?
B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA
Negeri 5 Tebo.

2.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
pada pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo.
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C. Manfaat Penelitian
1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Perpustakaan, serta menambah wawasan penulis tentang
Gerakan Literasi Sekolah.
2. Dapat dijadikan bahan masukan bagi siswa untuk meningkatkan minat
baca siswa.
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan baik itu untuk diri sendiri
maupun lembaga.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Literasi
Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan
membaca dan menulis.Orang yang dapat dikatakan literat dalam
pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau
bebas buta huruf.Pengertian literasi kemudian berkembang menjadi
kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak.Sejalan dengan
perjalanan waktu, definisi literasi telah bergeser dari pengertian yang
sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bidang
penting lainnya.
Pada masa perkembangan awal, literasi didefinisikan sebagai
kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang
kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara,
melihat, menyajikan dan berpikir kritis tentang ide-ide.Hal ini
memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang
lain, dan untuk membuat makna.Literasi berfungsi untuk menghubungkan
individu dan masyarakat, serta merupakan alat penting bagi individu
untuk tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang
demokratis.10
Sejalan

dengan

berkembangnya

teknologi

informasi

dan

komunikasi, definisi literasi juga mengalami perkembangan. Dalam
perkembangan ini, guru di sekolah pun harus berpikir bahwa literasi
merupakan sebuah konsep yang berkembang, dan akan berkonsekuensi
pada penggunaan berbagai media digital di kelas, sekolah, dan
masyarakat. Memperlakukan literasi sebagai konsep yang berkembang
juga memungkinkan guru untuk melihat keanekaragaman budaya dan
bahasa, sebagai sumber daya yang berharga bagi siswa untuk terlibat
dengan media digital yang baru, bukan konsumen, namun sebagai
10

Abidin, Y. dkk.Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi
Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hal 1-2
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produsen yang kritis dan kreatif.Dengan demikian, siswa dengan latar
belakang dan kemampuan yang berbeda dapat menarik makna yang lebih
luas berdasarkan berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk
membuat makna.Pada intinya, menjadi literat pada abad informasi ini
berarti harus mampu untuk terlibat dalam berbagai praktik literasi, serta
mampu menggambarkan berbagai perangkat keterampilan literasi dalam
keberagaman domain literasi. Ketidakmampuan dalam bernegosiasi
dengan beragam jenis kemahiran literasi, tentu akan menyebabkan siswa
tidak mampu mengakses daftar pilihan yang panjang.11
Dalam pandangan Cope dan Kalantzis , literasi merupakan elemen
terpenting dalam proyek pendidikan modern. Bertemali

dengan hal

tersebut, minimalnya ada tiga alasan mengapa guru harus mengubah
pandangannya tentang konsep pedagogi literasi. Pengubahan tersebut
dilakukan atas pandangan pedagogi literasi selama ini, yakni hanya
terbatas pada upaya pengembangan kemampuan membaca dan menulis
siswa di sekolah, menjadi pandangan yang lebih luas, lalu dikenal dengan
istilah multiliterasi. Pengubahan cara pandang ini menjadi sangat penting
dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam era globalisasi
saat ini dan masa yang akan datang.12
B. Gerakan Literasi Sekolah
Gerakan Literasi Sekolahmerupakan program yang sangat penting
dalam rangka mengembangkan kemampuan literasi siswa. Gerakan
literasi sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif dari
berbagai elemen.Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa
pembiasan membaca pada peserta didik.Variasi kegiatan dapat berupa
perpaduan pengembangan keterampilan reseptif maupun produktif.Dalam
pelaksanaannya, pada periode tertentu yang terjadwal, dilakukan penilaian
agar dampak keberadaan gerakan literasi sekolah diharapkan mampu
11
Abidin, Y. dkk.Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi
Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hal 3
12
Abidin, Y. dkk. Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi
Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis. Hal 5
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menggerakkan

warga

sekolah

untuk

bersama-sama

memiliki,

melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam
kehidupan.
Gerakan Literasi Sekolah yang digagas Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan didasarkan atas pandangan Beers yang menjelaskan
bahwa praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi sekolah
menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan
yang dapat diprediksi. Tahap perkembangan anak dalam belajar
membaca dan menulis saling beririsan antar tahap perkembangan.
Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat
membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasan dan
pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan
mereka.
2. Perkembangan literasi yang baik bersifat seimbang. Sekolah
yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa
tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab
itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu
divariasikan, serta disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan
memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks, seperti karya sastra
untuk anak dan remaja.
3. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Pembiasaan
dan pembelajaran literasi disekolah adalah tanggung jawab semua
guru di semua mata pelajaran karena pembelajaran mata pelajaran
apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis.
Dengan demikian, pengembangan professional guru dalam hal
literasi perlu diberikan kepada semua mata pelajaran.
4. Kegiatan membaca dan menulis dapat dilakukan kapan pun.
Sebagai contoh,”menulis surat kepada presiden” atau “membaca
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untuk ibu” merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang
bermakna.
5. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. Kelas berbasis
literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai kegiatan
lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran dikelas.
Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk
perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah.
Peserta didik perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan
pendapatnya, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan
pandangan.
6. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap
keberagaman. Warga sekolah perlu menghargai perbedaan
melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta
didik perlu mereflesikan kekayaan budaya Indonesia, agar mereka
dapat terpajan pada pengalaman multikultural.13
C. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah
Gerakan Literasi Sekolah sama memiliki, melaksanakan, dan
menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan :
1. Tujuan Umum
Menumbuhkembangkan budi pekerti siswa melalui pembudayaan
ekosistem literasi sekolah yang diwujudkadalam Gerakan Literasi
Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.
2. Tujuan Khusus
a. Menumbuhkembangkan budaya literasi disekolah.
b. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar
literat.
c. Menjadikan

sekolah

sebagai

taman

belajar

yang

menyenangkan dan ramah anak agar sekolah mampu
mengelola pengetahuan.
13

Abidin, Y. dkk. Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi
Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hal 281
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d. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan
beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi
membaca.14
D. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah.
Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangann
budaya literasi, Beers, dkk. (2009) dalam buku A Principal’s Guide to
Literacy Instruction, menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan
budaya literasi yang positif di sekolah.
1. Mengkondisikan

lingkungan

fisik

ramah

literasi.

Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga
sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan
kondusif

untuk

pembelajaran.

Sekolah

yang

mendukung

pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta
didik dipajang di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor
kepala sekolah dan guru. Selain itu, karyakarya peserta didik diganti
secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta
didik. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan
bacaan lain di Sudut Baca di semua kelas, kantor, dan area lain di
sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta didik akan
memberikan kesan positif tentang komitmen sekolah terhadap
pengembangan budaya literasi.
2. Mengupayakan

lingkungan

sosial

dan

afektif

sebagai

modelkomunikasi dan interaksi yang literat.
Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi
dan interaksi seluruh komponen sekolah.Hal itu dapat dikembangkan
dengan

pengakuan

atas

capaian

peserta

didik

sepanjang

tahun.Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera
setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua
14

Pangesti Wiedarti dkk. Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah . (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016), Hal.
5 www.repositori.kemendikbud.go.id(diakses 27 maret 2019, pukul 15.35 WIB)
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aspek.Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga sikap
dan upaya peserta didik.Dengan demikian, setiap peserta didik
mempunyai

kesempatan

untuk

memperoleh

penghargaan

sekolah.Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua
perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran.Ini bisa direalisasikan
dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval
tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya
berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan
membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan.
Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran
masing-masing. Peran orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan
semakin memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan
budaya literasi.
3. Mengupayakan

sekolah

sebagai

lingkungan

akademik

yang literat.
Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan
akademik.Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan
literasi di sekolah.Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang
cukup banyak untuk pembelajaran literasi.Salah satunya dengan
menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan
buku

dengan

nyaring

selama

15

menit

sebelum

pelajaran

berlangsung.Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka
perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan
tenagakependidikan untuk peningkatan pemahaman tentang program
literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya.15
E. Komponen Literasi
Ferguson menjabarkan bahwa komponen literasi informasi yang
terdiri atas literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi
15

Pangesti Wiedarti dkk. Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah . Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016), Hal.
5. www.repositori.kemendikbud.go.id(diakses 27 maret 2019, pukul 15.35 WIB)
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teknologi, dan literasi visual.Komponen literasi tersebut dijelaskan sebaga
berikut.
1. Literasi Dasar ( Basic Literacy)
Literacy

Dasar

(Basic

Literacy),

yaitu

kemampuan

untuk

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung
(counting)

berkaitan

(calculating),

dengan

analisis

mempersepsikan

untuk

memperhitungkan

informasi

(perceiving),

mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing)
berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
2. Literasi Perpustakaan (Library Literacy)
Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan
pemahaman

cara

membedakan

bacaan

fiksi

dan

nonfiksi,

memanfaatkan koleksi referensi dan perodikal, memahami Dewey
Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan
dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog
dan

pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami

informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian,
pekerjaan, atau mengatasi masalah.
3. Literasi Media (Media Literacy)
Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui
berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media
elektronik (media radio, media televisi), media digital ( media
internet), dan memahami tujuan penggunaanya.
4. Literasi Teknologi (Technology Literacy)
Literasi

Teknologi

(Technology

Literacy),

yaitu

kemampuan

memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti
kertas (Hardware), pernati lunak (software), serta etika dan etiket
dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam
memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan
mengakses internet.Sejalan dengan membanjirnya informasi karena
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perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik
dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.
5. Literasi Visual (Visual Literacy)
Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut
antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan
kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi
visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap
materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak,
auditori,

maupun

digital

(perpaduan

ketiganya

disebut

teks

multimodal), perlu dikelola dengan baik.Bagaimanapun di dalamnya
banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring
berdasarkan etika dan kepatutan.16
F. Tahap Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah.
Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah dilakukan secara
bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh
indonesia.

Kesiapan

ini

mencakup

kesiapan

kapasitas

sekolah

(ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi), kesiapan
warga sekolah, dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi
publik, dukungan kelembagaan , dan perangkat kebjakan yang relevan).
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjelaskan bahwa secara umum tahapan pelaksanaan GLS dilakukan
dalam tiga tahap sebagai berikut:
1. Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di
ekosistem sekolah. Pembiasan ini bertujuan menumbuhkan minat
terhadap bacaan dan kegiatan dalam diri warga sekolah.
Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi
pengembangan kemampuan literasi peserta didik.
16

Sutrianto,dkk. Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas.(Jakarta:
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2.

Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan
literasi.Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan
kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan
pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan
komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan
pengayaan.

3.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi.Kegiatan literasi
pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami
teks dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah
kemampuan komunikasi secara kreatif. Kegiatan ini dapat
dilakukan melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaam
pengayaan dan buku pelajaran. Dalam tahap ini, ada tagihan yang
sifatnya akademis (terkait dengan mata pelajaran).17

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada setiap tahapan akan
lebih diperinci lagi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada Tahap Pembiasaan.
Pada tahap pembiasan ini kegiatan bertujuan untuk menumbuhkan
minat baca peserta didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan
membaca.Kegiatan membaca ini didukung oleh penumbuhan iklim
literasi sekolah yang baik. Dalam tahap pembiasaan, iklim literasi
sekolah diarahkan pada pengadaan dan pengembangan lingkungan
fisik seperti :
a. Buku-buku nonpelajaran (novel, kumpulan cerpen, buku ilmiah
populer, majalah, komik dsb).
b. Sudut baca kelas untuk tempat koleksi bahan bacaan.
c. Poster-poster tentang motivasi pentingnya membaca.
1) Prinsip-prinsip kegiatan membaca pada tahap pembiasan ini, antara
lain:
a) Guru menetapkan waktu 15 menit membaca setiap hari. Sekolah
bisa memilih menjadwalkan waktu membaca di awal, tengah,
atau akhir pelajaran, bergantung pada jadwal dan kondisi sekolah
masing masing. Kegiatan membaca dalam waktu pendek, namun
sering dan berkala lebih efektif daripada satu waktu yang panjang
namun jarang (misalnya 1 jam/ minggu pada hari tertentu).
b) Buku yang dibaca/dibacakan adalah buku nonpelajaran.

17
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c) Peserta didik dapat diminta membawa bukunya sendiri dari
rumah.
d) Buku yang dibaca/dibacakan adalah pilihan peserta didik sesuai
minat dan kesenangannya.
e) Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini tidak diikuti
oleh tugastugas yang bersifat tagihan/penilaian.
f) Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini dapat diikuti
oleh diskusi informal tentang buku yang dibaca/dibacakan.
Meskipun begitu,9tanggapan peserta didik bersifat opsional dan
tidak dinilai.
g) Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini berlangsung
dalam suasana yang santai, tenang, dan menyenangkan. Suasana
ini dapat dibangun melalui pengaturan tempat duduk,
pencahayaan yang cukup terang dan nyaman untuk membaca,
poster-poster tentang pentingnya membaca.
h) Dalam kegiatan membaca dalam hati, guru sebagai pendidik juga
ikut membaca buku selama 15 menit.
2) Jenis kegiatan literasi pada tahap pembiasan, sebagai berikut:
a) Membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai.
Membaca 15 menit pada tahap ini dapat dilakukan melalui
2 kegiatan, yaitu:
1. Membacakan nyaring. Membaca nyaring dilaksanakan oleh
guru/pustakawan dan mendiskusikannya.
2. Peserta didik membaca mandiri.
Tujuan kegiatan ini adalah:
1. Memotivasi peserta didik untuk mau dan terbiasa membaca.
2. Menunjukkan bahwa membaca sesuatu kegiatan yang
menyenangkan.
3. Memperkaya kosakata(dalam buku tulisan)
4. Menjadi sarana berkomunikasi antara peserta didik dan guru.
5. Mengajarkan strategi membaca.
6. Guru sebagai teladan membaca (reading role model).
b) Membaca Buku dengan Memanfaatkan Peran Perpustakaan.
Dalam praktiknya perpustakaan sekolah menyelenggarakan
kegiatan penunjang keterampilan literasi informasi bagi peserta
didik.Keterampilan ini kemudian diterapkan peserta didik saat
mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang
mata pelajaran yang diajarkan melalui tugas meringkas atau
membuat synopsis buku.
Tujuan
1) Memperkenalkan proses membaca.
2) Mengembangkan kemampuan membaca secara efektif.
3) Meningkatkan kemampuan pemahaman bahan bacaan yang
efektif.
17

Langkah-langkah membaca buku dengan memanfaatkan peran
perpustakaan
1. Sebelum Membaca
a. Berdasarkan informasi perpustakaan yang dijelaskan oleh
pustakawan, peserta didik memilih buku yang tepat sesuai
dengan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran.
b. Melakukan pra-baca dan baca ulang dengan tujuan
mengetahui jalannya cerita.
2. Saat Membaca
a. Mengingat pokok pikiran yang dituliskan di buku.
b. Membuat jembatan keledai untuk membantu mengingat isi
buku.
3. Setelah Membaca
a. Membuat pokok pikiran dengan kalimat lengkap.
b. Membuat peta cerita atau bingkai cerita.
c. Membuat ringkasan lengkap atau sinopsis buku.
3) Membaca Terpandu (Guided Reading)
Guru memandu peserta didik membaca, bisa dilakukan
dalam kelompok yang lebih kecil.
Tujuan :
a. Strategi untuk secara aktif meningkatkan pemahaman peserta
didik terhadap bacaan.
b. Menganalisis bacaan.
c. Membuat tanggapan terhadap bacaan.
d. Membuat peserta didik mampu membaca mandiri.
Langkah-langkah membaca terpandu (Guided Reading)
1. Sebelum membaca terpandu
Memilih buku yang baik, konten dapat disesuaikan atau
mendukung tema atau sub-tema materi ajar.Melakukan prabaca dan baca ulang dengan tujuan:
a. mengetahui jalannya cerita.
b. sudah mengetahui letak tanda-tanda baca sehingga
memungkinkan untuk mengatur intonasi suara agar menarik
atau menentukan kapan harus jeda.
c. mengantisipasi pertanyaan yang muncul.
d. melakukan prediksi atau menghubungkan dengan hal-hal
tertentu.
e. merencanakan tujuan membaca.
2. Saat membaca terpandu
a. Dapat dimulai dengan peserta didik membaca.
b. Dilanjutkan dengan guru mengajukan beberapa pertanyaan.
c. Menciptakan percakapan antara guru dan peserta didik
mengenai buku atau bahan bacaan.
d. Meminta peserta didik membuat catatan dari buku (atau bahan
bacaan), kosakata baru, kalimat yang menarik, tokoh utama
atau tokoh menarik.
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3. Setelah membaca terpandu
a. Peserta didik mampu menceritakan kembali dengan katakatanya sendiri.
b. Peserta didik mempunyai pemahaman tentang bahan bacaan.
c. Membuat peta cerita atau bingkai cerita.
d. Kosakata peserta didik bertambah
4) Membaca Mandiri (Independent Reading)
Peserta didik diberi tugas membaca dan menuangkan pokok
pikiran bacaan, baik secara terbuka maupun dipandu dengan
pertanyaan.
Tujuan :
1. Mengasah kemandirian peserta didik dalam membaca.
2. Mengevaluasi kefasihan peserta didik memahami isi bacaan.
3. Membangun tanggung jawab.
Langkah-langkah peserta didik membaca mandiri:
1. Sebelum membaca mandiri
Peserta didik memilih buku yang baik, konten dapat
disesuaikan atau mendukung tema atau subtema
belajar.Melakukan pra-baca dan baca ulang dengan tujuan
untuk mengetahui jalan cerita, mengantisipasi pertanyaan
yang muncul serta merencanakan tujuan membaca.
2. Saat membaca mandiri
Peserta didik diminta untuk membaca buku dan menjadikan
buku sebagai bahan diskusi.
3. Setelah membaca mandiri
Mencari informasi mengenali judul buku yang dibaca
mengenai pengarang maupun illustrator.Membuat kegiatan
lanjutan yang berhubungan dengan topic.
Dari kegiatan literasi yang dijelaskan di atas, sekolah dapat
melakukan evaluasi diri untuk mengukur ketercapaian
pelaksanaan literasi tahap pembiasaan di SMA.Sebuah kelas
atau sekolah dapat dikatakan siap untuk masuk dalam tahap
berikutnya, yakni tahap pengembangan literasi SMA bila telah
melakukan pembiasaan 15 menit membaca (membaca dalam
hati dan membacakan nyaring) dalam kurun waktu
tertentu.Setiap kelas atau sekolah berkemungkinan berbeda
dalam hal pencapaian tahap kegiatan literasi.
2. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada tahap pengembangan.
Kegiatan literasi pada tahap pengembangan sama dengan
kegiatan pada tahap pembiasaan. Yang membedakan adalah bahwa
kegiatan 15 menit membaca diikuti oleh kegiatan tindak lanjut pada
tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan, peserta didik
didorong untuk menunjukkan keterlibatan pikiran dan emosinya
dengan proses membaca melalui kegiatan produktif secara lisan
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maupun tulisan. Perlu dipahami bahwa kegiatan produktif ini tidak
dinilai secara akademik.Mengingat kegiatan tindak lanjut memerlukan
waktu tambahan di luar 15 menit membaca, sekolah didorong untuk
memasukkan waktu literasi dalam jadwal pelajaran sebagai kegiatan
membaca
mandiri
atau
sebagai
bagian
dari
kegiatan kokurikuler. Bentuk, frekuensi, dan durasi pelaksanaan
kegiatan tindak lanjut disesuaikan dengan kondisi masing-masing
sekolah.
Tujuan:
a. mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi buku
pengayaan secara lisan dan tulisan
b. membangun interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik
dengan guru tentang buku yang dibaca
c. mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis,
analitis, kreatif, dan inovatif
d. mendorong peserta didik untuk selalu mencari keterkaitan antara
buku yang dibaca dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.
1) Prinsip-prinsip kegiatan literasi di tahap pengembangan
Dalam melaksanakan kegiatan tindak lanjut, beberapa prinsip
yang perlu dipertimbangkan dipaparkan sebagai berikut:
a. Buku yang dibaca/dibacakan adalah buku selain buku teks
pelajaran. Buku yang dibaca/dibacakan adalah buku yang
diminati oleh peserta didik. Peserta didik diperkenankan
untuk membaca buku yang dibawa dari rumah.
b. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini dapat
diikuti oleh tugas-tugas presentasi singkat, menulis
sederhana, presentasi sederhana, kriya, atau seni peran untuk
menanggapi
bacaan,
yang
disesuaikan
dengan
jenjang dan kemampuan peserta didik.
c. Tugas-tugas presentasi, menulis, kriya, atau seni peran dapat
dinilai secara nonakademik dengan fokus pada sikap peserta
didik selama kegiatan. Tugas-tugas yang sama nantinya
dapat dikembangkan menjadi bagian dari penilaian akademik
bila kelas/sekolah sudah siap mengembangkan kegiatan
literasi ke tahap pembelajaran.
d. Kegiatan membaca/membacakan buku berlangsung dalam
suasana yang menyenangkan. Untuk memberikan motivasi
kepada peserta didik, guru sebaiknya memberikan masukan
dan komentar sebagai bentuk apresiasi.
e. Terbentuknya Tim Literasi Sekolah (TLS). Untuk
menunjang keterlaksanaan berbagai kegiatan tindak lanjut
GLS
di
tahap
pengembangan
ini,
sekolah
sebaiknya membentuk TLS, yang bertugas untuk merancang,
mengelola, dan mengevaluasi program literasi sekolah.
Pembentukan TLS dapat dilakukan oleh kepala sekolah.
Adapun TLS beranggotakan guru (sebaiknya guru bahasa
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atau guru yang tertarik dan berlibat dengan masalah literasi)
serta tenaga kependidikan atau pustakawan sekolah.
2) Jenis kegiatan literasi pada tahap pengembangan,
a. Menulis komentar singkat terhadap buku yang dibacadi jurnal
membaca harian

Jurnal membaca harian membantu peserta didik dan guru
untuk memantau jenis dan jumlah buku yang dibaca untuk
kegiatan membaca 15 menit, terutama membaca dalam
hati.Jurnal ini juga dapat digunakan untuk semua jenjang
pendidikan.Jurnal membaca dapat berupa buku, kartu, atau
selembar kertas dalam portofolio kegiatan membaca. Guru
dapat memeriksa jurnal membaca secara berkala, misalnya
1-2 minggu sekali.
b. Bedah Buku

Bedah Buku atau yang dikenal dengan resensi buku (a book
review) secara sederhana dapat diartikan sebuah kegiatan
mengungkapkan kembali isi suatu buku secara ringkas
dengan memberikan saran terkait dengan kekurangan Dan
kelebihan buku tersebut menurut aturan yang berlaku umum
atau yang telah ditentukan. Kegiatan ini juga dapat
mengungkapkan apakah peserta didik:
(a) menyukai buku yang dia baca
(b) mampu menangkap tema dan pokok pikiran dalam
buku itu
(c) memahami elemen-elemen cerita
(d) memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan
kelas.
Sebelum guru memutuskan melakukan kegiatan ini, guru
perlu sering memberikan contoh bagaimana meringkas,
menceritakan kembali, dan menanggapi isi buku.Pemberian
contoh ini dapat dilakukan selama kegiatan membaca
dalam hati di tahap pembiasaan dan pengembangan.
Dengan demikian, pada saat tahap pengembangan, peserta
didik sudah mengetahui cara meringkas, menceritakan
kembali, dan menanggapi isi buku secara lisan maupun
tulisan.
c. Reading Award
Penghargaan kepada siswa diberikan ketika siswa telah
menyelesaikan tugas membaca buku dan telah menuntaskan
tagihan sederhananya.Tujuan dari reading award ini adalah
memberikan motivasi kepada siswa agar dapat menambah
lagi buku-buku yang dibaca.
d. Mengembangkan Iklim Literasi Sekolah

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan 15 menit membaca
dan tindak lanjut di tahap pengembangan, sekolah perlu
mengembangkan iklim literasi sekolah.Apabila dalam tahap
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pembiasaan sekolah mengutamakan pembenahan lingkungan
fisik, dalam tahap pengembangan ini sekolah dapat
mengembangkan lingkungan sosial dan afektif. Lingkungan
sosial dan afektif dalam iklim literasi sekolah, antara lain
mendorong sekolah untuk memberikan penghargaan
terhadap prestasi nonakademik peserta didik. Dalam hal ini,
sekolah perlu memberikan penghargaan terhadap peserta
didik yang menunjukkan pencapaian baik dalam kegiatan
literasi.Selain itu, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan
yang bersifat membangun suasana kolaboratif dan
apresiatifterhadap program literasi.Kegiatan yang dapat
dilakukan untuk mengembangkan lingkungan sosial dan
afektif adalah mengadakan seminar tentang literasi.
3. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada tahap pembelajaran.
Tujuan
Kegiatan berliterasi pada tahap pembelajaran bertujuan:
a. Mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya
dengan pengalaman pribadi sehingga terbentuk pribadi pembelajar
sepanjang hayat.
b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
c. Mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif
(verbal, tulisan, visual, digital) melalui kegiatan menanggapi teks
buku bacaan dan buku pelajaran.
1) Prinsip-prinsip kegiatan literasi di tahap pembelajaran
Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk mendukung
pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik
membaca buku nonteks pelajaran. Beberapa prinsip yang perlu
dipertimbangkan dalam tahap pembelajaran ini, antara lain:
a. Buku yang dibaca berupa buku tentang pengetahuan umum,
kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga
dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu.
b. Ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata
pelajaran).
2) Jenis kegiatan di tahap pembelajaran
Dalam tahap pembelajaran ini berbagai jenis kegiatan dapat
dilakukan, antara lain:
a. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran
melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring,
membaca dalam hati,membaca bersama, dan/atau membaca
terpandu diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik
atau akademik.
b. Kegiatan literasi dalam pembelajaran dengan tagihan
akademik.
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c. Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam
semua mata pelajaran (misalnya, dengan menggunakan
graphic organizers).
d. Menggunakan lingkungan fisik, sosial dan afektif, dan
akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, auditori,
digital) yang kaya literasi di luar buku teks pelajaran untuk
memperkaya pengetahuan dalam mata pelajaran.
e. Penulisan biografi siswa-siswa dalam satu kelas sebagai
proyek kelas.18
G. Faktor-faktor Program Gerakan Literasi Sekolah
a. Faktor Pendukung
Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam
pelaksanaan literasi di sekolah.Faktor utamapendukung pelaksanaan
literasi sekolah adalah adanya kuatnya payung hukum terhadap
pelaksanaan literasi di sekolah.Kita patut berlega hati bahwa
pemerintah dengan sangat legawa menyikapi dengan arif dan bijaksana
terhadap hasil penelitian dari berbagai lembaga penelitian yang
menyatakan bahwa minat baca peserta didik kita masih rendah.Sikap
legawa pemerintah dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi
Pekerti.Salah satu karakter yang harus ditumbuhkan menurut peraturan
ini terdapat dalam bagian pengantar butir f, yaitu “penghargaan
terhadap keunikan potensi peserta didik gemar membaca dan
mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk
memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan dirinya
sendiri.Nilai ini diambil dari nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang
berakar pada Pancasila”.
Faktor keduaadalah dukungan penuh dari pemerintah terhadap
pelaksanaan Gerakan literasi sekolah. Ada pepatah mengatakan “Jer
basuki mawa bea”, artinya semua kegiatan tidak terlepas dari urusan
18

Sutrianto,dkk. Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas.(Jakarta:
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan,2016), Hal. 8
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keuangan atau pendanaan. Dalam hal ini, dukungan nyata pemerintah
terhadap pelaksanaan kegiatan literasi adalah adanya pemberian dana
BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sebagian dana BOS dialokasikan
untuk pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan literasi di setiap
satuan pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Sarana
dan prasarana tersebut meliputi pengadaan buku-buku, pendanaan
kepanitiaan, dan penciptaan ruang-ruang yang mendukung peserta didik
melakukan kegiatan membaca.
Faktor ketigaadalah sumber daya manusia (SDM) pengelola
kegiatan Gerakan Literasi Sekolah. SDM yang dimaksud adalah semua
pemangku kepentingan (stekholder) di tingkat pemerintahan, dari
tingkat pemerintahan pusat, LPMP, dinas pendidikan provinsi,
kabupaten/kota, dan satuan pendidikan di tingkat kota. Di tingkat satuan
pendidikan, SDM sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan ini
adalah kepala sekolah, pengawas, guru, dan Tim Literasi Sekola
(TLS).Semua pemangku kepentingan dan SDM di tingkat satuan
pendidikan “satu hati” untuk mendukung Gerakan Literasi Sekolah.
Faktor keempatadalah dikeluarkannya Juknis pelaksanaan
Gerakan

Literasi

Sekolah.Artinya,

pemerintah

dalam

hal

ini

Kemendikbud sangat serius dan berharap Gerakan Literasi Sekolah
dapat berlangsung dengan baik.Kemendikbud mengeluarkan Desain
Induk Gerakan Literasi Sekolah dan Panduan Gerakan Literasi Sekolah
di setiap satuan pendidikan.
Faktor kelima, orang tua peserta didik dan masyarakat yang
tentunya mendukung penuh semua kegiatan positif untuk memajukan
peserta didik.Peran orang tua dan masyarakat sangat besar demi
suksesnya kegiatan ini berkaitan erat dengan fungsi pemangku
kebijakan

dari

tingkat

pusat

sampai

dengan

tingkat

satuan

pendidikan.Fungsi pemangku kebijakan adalah memberikan pengarahan
dan pencerahan kepada orang tua peserta didik dan masyarakat bahwa
kegiatan ini sangatlah urgen untuk dilaksanakan.
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Faktor keenamadalah peserta didik.Faktor ini merupakan faktor
penentu. Berdasarkan perhitungan para demographer (ahli demografi)
terhadap indikator dasar kependudukan (tingkat kelahiran dan
kematian), Indonesia akan menikmati bonus demografi hingga tahun
2030. Kepala Pusat Penelitian (P2) Kependudukan,

menyimpulkan

bahwa Indonesia menikmati penduduk usia produktif dalam jumlah
besar terutama kaum muda yang energik dan kreatif. Artinya, kita saat
ini mempunyai kaum muda (peserta didik) dalam jumlah besar yang
sangat potensial untuk dijadikan “sasaran” Gerakan Literasi Sekolah.
b. Faktor Penghambat
Di samping beberapa faktor pendukung pelaksanaan gerakan
literasi di atas, terdapat beberapa faktor yang yang menjadi penghambat
pelaksanaan gerakan literasi di sekolah.Faktor utama penghambat
program literasi di sekolah adalah rendahnya minat baca peserta didik
sebagai “sasaran “ program tersebut. Artinya, kita harus mencari tahu
faktor-faktor penyebab rendahnya minat baca peserta didik.Kita tidak
boleh menutup mata bahwa rendahnya minat baca peserta didik
hanyalah dampak negatif sebagai akibat faktor internal dan eksternal
dari peserta didik.
1) Faktor Internal
Faktor internal yang sangat mempengaruhi rendahnya minat baca
peserta didik (remaja) adalah usia yang kurang menguntungkan.
Usia remaja merupakan masa remaja berada dalam situasi “sulit”.
Perkembangan jiwa pada masa ini dipengaruhi oleh faktor
pembawaan internal dan faktor eksternal yaitu pendidikan dan
pengalaman interaksi siswa dengan lingkungan.
Menurut Barlow melalui Muhibbinsyah, bahwa pendekatan teori
belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa
ditekankan pada pembiasaan dan peniruan. Proses pembiasaan dan
peniruan ini dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta didik fase
remaja. Pada fase ini (12 tahun - 21 tahun) remaja mengalami masa
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yang penuh kesukaran dan persoalan bukan saja bagi remaja itu
sendiri, melainkan bagi orang tua, guru, dan masyarakat
sekitar.Pada fase ini, individu sedang berada di persimpangan
antara anak-anak dan dunia dewasa.Sehubungan dengan ini, hampir
dapat dipastikan bahwa segala sesuatu yang sedang mengalami atau
dalam kondisi transisi dari suatu keadaan ke keadaan lainnya selalu
menimbulkan gejolak, goncangan, dan benturan yang kadangkadang berakibat buruk.Artinya, pada masa ini dibutuhkan
pendekatan yang tepat untuk penanaman budaya literasi sehingga
dapat membentuk generasi muda yang literat.
Faktor internal lain yang berpengaruh dalam gerakan literasi
sekolah yaitu guru yang tidak literat. Sebagian pendidik (guru)
belum menjadikan budaya membaca sebagai bagian atau gaya
hidup. Kita memaklumi kondisi ini. Banyaknya tugas selain
mengajar di kelas yang harus diselesaikan guru sebagai akibat
sertifikasi guru, membuat guru kehabisan energi untuk dua jam,
satu jam, setengah jam, atau bahkan 15 menit untuk sekadar
membaca buku. Hal ini adalah permasalahan yang sangat
kompleks.Beban guru luar biasa padat.Akibatnya, guru pun secara
sadar dan tidak sadar telah meminggirkan budaya membaca buku.
2) Faktor Eksternal
Faktor eksteral yang mampu meminggirkan kebiasaan literasi
peserta didik adalah keberadaan media sosial sebagai hasil
perkembangan

teknologi

informasi.Twitter,

Facebook,

Line,

WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lagi. Hal-hal merupakan
ancaman serius bagi keberadaan dan fungsi buku sebagai media
literasi.Media sosial dianggap ancaman dan penggempur budaya
baca ketika anak muda terlalu memuja bahkan setiap detik
mengintip kegiatan mereka di media sosial.Media sosial bagaikan
zat aditif yang menjadi candu bagi mereka. Mereka akanmengalami
keadaan “sakau” apabila kuota internet habis. Tingginya kualitas
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dan kuantitas kegiatan menulis dan membaca pesan di media sosial
bukanlah prestasi yang membanggakan.Justru kegiatan inilah yang
mampu

meminggirkan

budaya

membaca

di

kalangan

pelajar.Sangatlah berat apabila buku harus melawan status dalam
media sosial.
Faktor eksternal lain yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan
GLS, yaitu suasana yang kurang mampu menciptakan budaya baca
merupakan faktor lain penghambat budaya baca. Faktor suasana
yang dimaksud adalah lingkungan atau kondisi sekolah yang
kurang mampu membangkitkan dan merangsang keinginan peserta
didik untuk segera membuka buku dan membaca.Artinya, siswa
kurang terangsang inderanya untuk meminggirkan media sosial
dengan

kecenderungan

memarjinalkan

kebiasaan

membaca

buku.Kebiasaan membaca terpinggirkan karena “suasana” bukubuku bacaan yang tidak menarik dan tempat yang membosankan.19
H. Tim Literasi Sekolah (TLS)
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 menyatakan perlunya
sekolah waktu secara berkala untuk pembiasan membaca sebagai bagian
dari penumbuhan budi pekerti. Agar program membaca dapat berjalan
dengan baik, sekolah perlu memastikan bahwa warga sekolah memiliki
persepsi dan pemahaman yang yang sama tentang prinsip-prinsip kegiatan
membaca

bebas

dan

bagaimana

cara

pelaksanaan

dan

pengelolaanprogram. Di sinilah pentingnya dilakukan pelatihan staf(guru
dan tenaga kependidikan) yang akan menjadi Tim Literasi Sekolah (TLS).
Tujuan dari pelatihan staff untuk pembentukanTLS adalah untuk
membantu para guru membuat dan menyepakati petunjuk praktis
pelaksanaan program membacadi tingkat sekolah; menjalankan peran

19
Ade Nurmalasari. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah Melalui Pembelajaran
Bahasa Indonesia Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas Iii Di Mi At-Taqwa
Pager Kaliwungu Semarang Tahun 2018/2019. Skripsi, Jurusan PGMI, UIN Maulana Malik
Ibrahim, Malang. Hal. 31https://core.ac.uk (di akses pada 30 September 2020, pukul 13.30 WIB)
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mereka sebagai fasilitator yang membantupeserta didik agar terhubung
secara emosi dan pikiran dengan buku.20
Gerakan literasi di SMA diorganisasikan oleh tim literasi sekolah
dengan rincian sebagai berikut:
1. Kepala sekolah menugaskan tim dengan surat penugasan resmi.
2. Tim literasi terdiri atas: wakil, kepala perpustakaan, staf sarana
prasarana, guru bahasa, dan tenaga kependidikan.
3. Tim bertugas merancang, melaksanakan, melaporkan, dan
mengevaluasi pelaksanaan gerakan literasi di sekolah.
4. Dalam melaksanakan tugas, tim berkoordinasi dengan wali kelas,
BK, dan bagian kesiswaan.
5. Pembiayaan terkait ATK, penyediaan buku, dokumentasi,dan
bahan/alat habis pakai menggunakan sumber pembiayaan BOS
(pemerintah dan pemerintah daerah) dan sumber lain sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
6. Tim berada di bawah koordinasi langsung kepala sekolah.
Peran Tim Literasi Sekolah dalam mengembangkan kegiatan
literasi sekolah mengkoordinasikan kegiatan pengembangan literasi
sekolah bekerja sama dengan kepala sekolah, pustakawan, dan guru kelas.
Apabila sumber daya manusia memungkinkan, Tim Literasi Sekolah
dapat membentuk tim khusus, yang bertugas:
1. Mengawasi, memonitor, dan memastikan kelangsungan programprogram literasi sekolah.
2. Membuat jaringan eksternal dengan pihak-pihak lain (pemerintah
lokal, bisnis usaha, atau komunitas lain yang memiliki visi dan
misi sama) untuk mendukung kegiatan literasi sekolah.
3. Pertemuan rutin untuk membahas rencana dan perkembangan
kinerja program literasi sekolah.
20
Laksono, K.. Manual Pendukung Gerakan Literasi Sekolah.(Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016) Hal. 1
https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/manual -pendukung-pelaksanaan-gerakan-literasi-sekolah/
(diakses pada 13 september 2020, pukul 21.50 WIB)
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4. Mengkoordinir orang tua/wali murid untuk mendukung fasilitas
dan kelengkapan koleksi sudut buku kelas dan perpustakaan.
5. Bekerja sama dengan kepala sekolah, pustakawan, dan guru kelas,
atau dunia bisnis, untuk menyelenggarakan kegiatan seperti bedah
buku, festival atau bazar buku, talk show terkait buku dan
kampanye membaca, dan kegiatan lain untuk merayakan buku dan
untuk menghidupkan tokohtokoh cerita dalam buku untuk lebih
mendekatkan peserta didik pada buku berkualitas.
6. Secara berkala mengkoordinir bedah buku-buku pendidikan,
pengajaran, dan keayah-bundaan yang mellibatkan partisipasi
orang tua, guru, dan pustakawan.
I. Pengelolaan Area Baca/Sudut Buku/ Perpustakaan Sekolah sebagai
Sumber Belajar dan Pengembangan Literasi SMA.
1. Area Baca, Sudut Buku, dan Perpustakaan.
Pengorganisasian perpustakaan di sekolah dapat dilakukan
dalam bentuk menyediakan area baca di sekolah, meletakkan sudut
buku di kelas sebagai pengganti rak buku, dan perpustakaan sekolah
yang mengoptimalkan pembelajaran di sekolah.Untuk menciptakan
suasana seperti itu menyediakan kebutuhan bacaan yang mengandung
ilmu pengetahuan maupun aspek rekreatif amat penting dilakukan.
Manfaat lainnya, juga dapat menanamkan sikap saling membantu
antarsesama dalam proses pembelajaran pengetahuan di rumah dan di
sekolah. Intinya, perpustakaan sebagai bagian dari keseharian kita.
Penataan dan pengorganisasian perpustakaan di SMA, desain
dan pengorganisasian perpustakaan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan. Misalnya, adanya keterbatasan sekolah dalam hal
pengelolaan perpustakaan, dapat memulai dengan menyediakan area
baca di sekolah: a) memanfaatkan sudut kelas sebagai tempat
menyediakan bahan bacaan sebagai bagian dari kebutuhan sekolah
membangun aktivitas literasi atau sekadar tempat untuk mengisi
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waktu luang Dan rileks semata. b) pada tingkat tertentu, sekolah
mendesain perpustakaan dengan lebih serius sesuai ketentuan dan
standar perpustakaan. c) menata perpustakaan sekolah sebagai ruang
kelas sekaligus menjadi ruang pembelajaran, diskusi, dan untuk
memajang berbagai hasil karya tulis peserta didik dan guru.
Perpustakaan sebagai tempat rekreasi pengetahuan juga sangat
memungkinkan dikembangkan dengan menyediakan koleksi audio
visual.Menyediakan televisi, multimedia player, komputer beserta
koleksi film fiksi bermutu, film dokumenter dan pengetahuan sebagai
bagian penerapan gerakan literasi di sekolah. Play Station dan alat
permainan interaktif berbasis komputer dan teknologi lainnya tentu
tidak dianjurkan ditempatkan di dalam perpustakaan. Untuk
penempatan televisi dan multimedia player pun sebenarnya riskan
digabung di dalam perpustakaan. Bila kesadaran atas pembelajaran
literasi sudah mendominasi akan tidak menjadi masalah, kalau belum,
mau tidak mau, cukup koleksi audio visualnya saja yang ditempatkan
di dalam perpustakaan. Paling penting adalah

kenyamanan Dan

fungsionalitas dari keberadaan perpustakaan di tengah-tengah
keluarga, masyarakat, dan sekolah.
Ruang perpustakaan juga harus memiliki sirkulasi udara dan
tata cahaya yang baik.Bila memang diperlukan, keberadaan pendingin
ruangan (AC) dimungkinkan.Begitu juga suasana ruangan yang
idealnya jauh dari ruang-ruang yang menimbulkan suara bising
seperti kantin, ruang olahraga, dapur, garasi dan lain-lain.Hindari
koleksi yang ada di rak terkena langsung sinar matahari karena dapat
merusak bahan pustaka yang dikoleksi.
Peran pendidikan yang kuat dari perpustakaan sekolah harus
tercermin pada fasilitas dan peralatannya. Fungsi dan penggunaan
perpustakaan sekolah merupakan faktor penting untuk diperhatikan
ketika merencanakan gedung

sekolah baru dan mereorganisasi

gedung sekolah yang sudah ada. Kendati tidak ada ukuran universal
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untuk fasilitas perpustakaan sekolah, namun akan bermanfaat dan
membantu jika ada formula sebagai dasar dalam menghitung
perencanaan, agar setiap perpustakaan yang baru didesain untuk
memenuhi kebutuhan sekolah dengan cara paling efektif.
2. Pengadaan Bacaan di Perpustakaan SMA.
Pengelola perpustakaan mempunyai tanggung jawab untuk
menerapkan standar etika dalam hubungannya dengan semua anggota
komunitas sekolah dan masyarakat. Semua pengguna harus
diperlakukan sama tanpa membedakan kemampuan dan latar
belakang mereka. Jasa perpustakaan hendaknya disesuaikan dengan
kebutuhan

pengguna

individual.Guna

memperkuat

peran

perpustakaan sebagai lingkungan pembelajaran yang terbuka dan
aman, pengelola perpustakaan hendaknya menekankan fungsi mereka
sebagai penasihat daripada sebagai instruktur dalam pengertian
tradisional.Artinya, yang paling penting dan utama adalah agar
pengelola harus mencoba untuk dapat melihat dari sudut pandang
pengguna perpustakaan dan tidak bias atau cenderung pada sudut
pandang mereka sendiri di dalam menyediakan jasa perpustakaan dan
pengembangan koleksi.
Mengidentifikasi kebutuhan perpustakaan dan buku di SMA
dapat mengacu pada kebutuhan idealnya memenuhi SNP di mana
SMA memiliki 840 judul buku; perencanaan anggaran penyediaan
buku teks, buku referensi dan pengayaan berdasarkan identifikasi
kebutuhan buku di SMA dan memilih buku referensi dan buku
pengayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta
didik, sekolah, dan daerah.
3. Pengembangan Sudut Baca di Kelas.
Aktivitas pengembangan sudut buku kelas, antara lain:
menyiapkan sudut buku dimulai dengan menyiapkan rak buku. Rak
buku dapat terbuat dari kayu, rak plastik, atau hasil karya peserta
didik yang dapat dijadikan pengganti rak buku disudut kelas. Di
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dalam penataan rak buku sudah menerapkan penjenjangan buku dan
pemasangan label jenjang buku. Perlu juga dibuat peraturan sudut
buku kelas terkait penggunaan buku sebagai bagian pembelajaran
literasi di kelas dapat disepakati di kelas. Guru mencatat kegiatan
membaca harian yang dilakukan di dalam kelas dan mengembangkan
bahan kaya teks terkait mata pelajaran yang dilaksanakan di kelas dan
program sekolah. Guru juga hendaknya melatih peserta didik untuk
memilih buku yang sesuai dengan kemampuan bacanya.21
J. Studi Relevan
Studi Relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah
pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan
dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk
menghindari

terjadinya

pengulangan

penelitian

dengan

pokok

permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga
bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang
akan dibahas. 22
Beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian
ini adalah:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Kurniawan tahun 2017, dengan
judul “Gerakan Literasi dalam Upaya Membentuk Perilaku
Budaya Baca di SDN 59/X Tanjung Jabung Timur”.Adapun
rumusan masalah yaitu:
a. Bagaimana Gerakan Literasi Sekolah di SDN 58?
b. Apa saja kendala dalam menerapkan Gerakan Literasi Sekolah di
SDN 58?

21

Sutrianto,dkk. Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas.(Jakarta:
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan,2016), Hal. 8-31
https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/panduan-gerakan-literasi-sekolah-disma/ (diakses pada 24
Februari 2020, pukul 20.00 WIB)
22
Pengertian Relevan. (Pengertian Menurut Para Ahli: 2016)
https://www.pengertianmenurutahli.net/pengertian-relevan/ (diakses pada 09 september 2020
pukul 21:00 WIB)
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c. Apa saja upaya untuk meningkatkan Gerakan Literasi Sekolah di
SDN 58?
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif.Teknik

pengumpulan data yaitu,

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu:
1) Bentuk Gerakan Literasi Sekolah di SDN 58 Tanjung Jabung
Timur meliputi membaca buku pelajaran sebelum memulai
pelajaran dimulai, Study Tour Library, membaca buku non
pelajaran 15 menit sebelum memulai belajar dan menfungsikan
sekolah sebagai sarana baca.
2) Kendala: kondisi perpustakaan kurang representif, kurangnya
sumber-sumber yang menjadi kebutuhan dan minat siswa, faktor
psikologis siswa dan model GLS yang monoton.
3) Upaya:

memperbanyak

sumber-sumber,

membuat

tulisan

bergambar di lingkungan sekolah, mengikuti pelatihan model
GLS, kerjasama dengan orangtua siswa. 23
Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, rumusan
masalah dan hasil penelitian.Persamaannya adalah sama-sama
menggunakan metode kualitatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Aprima tahun 2018, dengan judul
“Gerakan Literasi Sekolah dalam Menunjang Kegiatan Belajar
Siswa SMAN 1 Tanjung Jabung Timur”. Adapun rumusan
masalah yaitu:
a.Bagaimana Gerakan Literasi Sekolah dalam membaca buku selama
15 menit sebelum pelajaran dalam menunjang kegiatan belajar
siswa SMAN 1 Tanjung Jabung Timur?
b. Bagaimana Gerakan Literasi Sekolah dari kondisi lingkungan
sekolah dalam menunjang kegiatan

belajar siswa SMAN 1

Tanjung Jabung Timur?
23

Wahyu Kurniawan. Skripsi: Gerakan Literasi dalam Upaya Membentuk Perilaku
Budaya Baca di SDN 59/X Tanjung Jabung Timur.(Jambi:UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2017)
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Pada

penelitian

ini

menggunakan

metode

kualitatif

deskriptif.Teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur,
observasi non partisipatif dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu:
1) Membaca 15 menit sebelum pelajaran dilakukan setelah do’a.
pelaksanaan belum merata
2) Gerakan literasi Sekolah dari kondisi lingkungan sudah
memenuhi dan cukup. Namun belum ada poster mengenai
literasi. Pojok baca hanya ada di kantor. Belum ada susut baca
bagi peserta didik. Wifi telah ada namun hanya digunakan saat
pelajaran computer.24
Perbedaan pada penelitian ini adalah lokasi penelitian, rumusan
masalah, dan hasil penelitian.Persamaannya adalah sama-sama
menggunakan metode kualitatif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nida Helwa Hanin tahun 2019,
dengan judul “Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dalam
Pembentukan Karakter Siswa di SDN Madyopuro 2 Malang.”
Adapun rumusan masalah yaitu:
a. Bagaimana Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SDN
Madyopuro 2 Malang?
b. Apa saja karakter yang terbentuk pada siswa dalam melaksanakan
Gerakan Literasi Sekolah di SDN Madyopuro 2 Malang?
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi,
waancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu:
1) Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SDN Madyopuro 2
Malang diantaranya 15 menit membaca sebelum memulai
pembelajaran dan melaksanakan kegiatan literasi di lingkungan
kaya literasi.

24

Dita Aprima. Skripsi: Gerakan Literasi Sekolah dalam Menunjang Kegiatan Belajar
Siswa SMAN 1 Tanjung Jabung Timur. (Jambi:UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2018)
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2) Karakter yang terbentuk meliputi karakter religious, disiplin,
gemar membaca, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, dan
bertanggung jawab. 25
Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian, rumusan masalah
dan hasil penelitian. Persamaannya adalah tentang gerakan literasi
sekolah.

25

Nida Helwa Hanin. Skripsi:Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dalam
Pembentukan Karakter Siswa di SDN Madyopuro 2 Malang. (Malang. UIN Maulana Malik
Ibrahim. 2019) https://etheses.uin.malang.ac.id
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Upaya mencari dan mengumpulkan data yang akurat, peneliti
menggunakan penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositive, digunakan untuk
meneliti pada obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.26
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, yang menjelaskan
penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengetahui gejala yang ada
pada saat penelitian.Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali
subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan seharihari.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Gerakan
Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo.

B. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian di SMA Negeri
5 Tebo yang beralamat di Jl. Anggrek Unit 9 Desa Sukadamai Kecamatan
Rimbo Ulu Kabupaten Tebo.

C. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data berguna untuk memperoleh gambaran dan
data yang dibutuhkan dalam penelitian yang menggunakan metode
kualitatif deskriptif ini, maka peneliti memfokuskan pada penggolongan
data kepada dua golongan yaitu:

26

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Penerbit
Alfabeta ,2019), Hal. 18
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1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh
orang yang melakukan penelitian.Data yang dikumpulkan ini
adalah data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara
kepada Kepala Sekolah dan Guru.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari
sumbernya.Data ini diperoleh melalui data dokumentasi berupa
laporan-laporan tahunan atau sumber literature lain-lain.27Adapun
yang menjadi sumber dalam penelitian ini seperti dalam
dokumentasi sebuah data yang berkaitan dengan masalah
penelitian yang bertempat di SMA Negeri 5 Tebo.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan
selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka
sumber data pada penelitian ini didapat dari observasi lapangan,
wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini meliputi:
a. Sumber Data dari Kepala Sekolah, dan Guru yang ikut terlibat
dalam kegiatan Gerakan Literasi Sekolah.
b. Sumber Data yang bersifat wawancara yang berhubungan
dengan literasi sekolah.

D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini merujuk pada orang/individu atau kelompok.
Subjek penelitian atau informan adalah orang yang diminta untuk
memberikan keterangan atau informasi tentang suatu fakta atau pendapat.
Jadi subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru.
27

Muhammad. Rum.Desain Peneltian Kualitatif dan Kuatitatif dalam Ilmu
Perpustakaan dan Informasi.(Jambi: 2017). Hal. 13
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive
Sampling,

yaitu

teknik

penentuan

informan

melalui

beberapa

pertimbangan tertentu. Informan penelitian ini adalah pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah.

E. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode
pengumpulan data yaitu:
1. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara
mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan observasi langsung, guna mengamati secara langsung
kegiatan literasi.
2. Wawancara Terstruktur
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan
data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti
tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam
melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen
penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan
sebelumnya.

Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden

diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.
Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul data dapat
menggunakan

beberapa

pewawancara

sebagai

pengumpul

data.28Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala
Sekolah, dan Guru.Ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai
kegiatan Gerakan Literasi Sekolah.

28

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Penerbit
Alfabeta ,2019), Hal. 305
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3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang
dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi
dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapatdipercaya jika
didukung oleh dokumen. Dokumentasi sendiri terdiri dari tulisan,
gambar dan video.Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan
informasi atau data baik berupa catatan, dan dokumen yang ada
hubungannya dengan topik yang peneliti angkat.

F. Metode Analisis Data
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.Aktivitas
dalam analisis data, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Ketika peneliti banyak
ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks
dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi
data.29Dalam hal ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan
pada rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.
2. Penyajian Data (Data Display)
Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan
dalam bentuk tabel, grafik,narasi dan sejenisnya. Melalui

29

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Penerbit
Alfabeta ,2019), Hal. 323
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penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan,tersusun dalam
pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.30
3. Menarik Kesimpulan (Verification)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada.Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.31

G. Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan
melalui triangulasi.Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data
yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan
sumber data yang telah ada.Bila peneliti melakukan pengumpulan data
dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang
sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data
dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.32

30

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Hal. 325
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Penerbit
Alfabeta ,2019), Hal. 329
32
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Hal. 315
31
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SMA Negeri 5 Tebo
1. Sejarah Singkat SMA Negeri 5 Tebo
SMAN 5 terletak di Jalan Anggrek Desa Sukadamai Kecamatan
Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. SMAN 5 Tebo berdiri pada tanggal 3
september 1989 dan didirikan diatas tanah hibah dari pemerintah desa
Sukadamai yang ditandatangani oleh Bapak Abu Zaidin selaku kepala
desa dan camat kecamatan Rimbo Bujang Bapak Drs. Dewa Liya
Baskara. SMAN 5 Tebo sebelumnya adalah SMAN 2 Rimbo Bujang
hal ini berdasarkan peresmian pada tanggal 11 Juni 1990 dengan No.
SK:0389/01/1989.
Pada tahun ajaran 1989/1990 jumlah siswa baru 83 orang dan
kemudian bertambah menjadi 160 orang pada tahun 1990/1991.Sejak
berdiri tahun 1989 Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tebo sudah
berganti beberapa kali. Kepala Sekolah sejak awal berdirinya sampai
saat ini adalah sebagai berikut:
1. YS. Hadi Santoso

1989-1990

2. Drs. Kaisar Hatta

1990-1994

3. Syakban Dongoran, BA

1995-1998

4. Drs. Yasmir Jamaan

1998-2002

5. M. Zamri, S.Pd

2002-2005

6. Herry Priyanto, S.Pd

2005-2009

7. Elfijasri, S.Pd M.Si

2009-2010

8. Witentireli,M.Pd

2010-2014

9. Khuliyatun, S.Pd

2014-2020

10. Edy Widodo, S.Pd.

Sekarang

Pada tahun 2004 SMAN 2 Rimbo Bujang berganti menjadi SMAN
5 Tebo, hal ini disebabkan terjadinya pemekaran wilayah pada saat
itu. Kini SMAN 5 Tebo menjadi salah satu sekolah yang
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diperhitungkan oleh sekolah-sekolah lain. Semakin hari sarana dan
prasarana sekolah terus dilengkapi untuk menunjang kegiatan belajar
siswa agar dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul
dan berprestasi.
2. Profil SMA Negeri 5 Tebo
a. Nama

: SMA Negeri 5 Tebo

b. Terakreditasi

:A

c. Kode pos

: 37553

d. Nama Desa

: Sukadamai

e. Kecamatan

: Rimbo Ulu

f. Kabupaten

: Tebo

g. Provinsi

: Jambi

h. Visi, dan Misi SMA Negeri 5 Tebo
1. Visi
“MEWUJUDKAN GENERASI YANG BERPRESTASI
DAN TELADAN DALAM BERPERILAKU”
Visi

diatas

berorientasi

ke

mencerminkan

cita-cita

depan

memperhatikan

dengan

sekolah

yang
potensi

kekinian, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat.
Untuk mencapai itu disusun indicator visi sebagai berikut:
a) Cermat dalam berpikir dan bertindak.
b) Efisien dan efektif dalam pemanfaatan waktu.
c) Normatif melayani sesama.
d) Disiplin dalam menjalankan program.
e) Inovatif dan terbuka untuk kemajuan.
f) Kompeten di bidang masing-masing.
g) Iman landasan berpijak.
h) Aktif dan kreatif dalam mengembangkan potensi diri.
i) Waspada dan selektif dalam menerima pembaharuan global.
j) Akhlakul karimah identitas warga sekolah.
k) Nilai SESOSIF dasar pengambilan keputusan.
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2. Misi
Untuk mewujudkan visi sekolah menentukan langkah-langkah
strategis yang dinyatakan dalam misi sebagai berikut:
a. Memupuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang
dianut, norma dan etika budaya bangsa, rasa memiliki dan
bertanggung jawab, sehingga menjadi sumber kearifan lokal
dalam bertindak.
b. Melaksanakan pembelajaran, bimbingan secara efektif dan
berkesinambungan yang berlandaskan wawasan keunggulan di
segala bidang, sehingga siswa berkembang secara optimal
sesuai dengan potensi yang dimiliki.
c. Menumbuhkembangkan semangat kompetitif yang sehat
secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
d. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali
potensi dirinya, melalui konseling, wali kelas, guru mata
pelajaran dan Pembina kegiatan ekstra.
e. Mempererat rasa kekeluargaan, kebersamaan yang harmonis
sesama warga sekolah dan masyarakat.
f. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan
seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait
dengan sekolah.
g. Menumbuhkembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan
sekolah dan masyarakat melalui kegiatan wisata mandala.
h. Mengembangkan potensi siswa melalui kerjasama dengan
Dinas/Instansi terkait.
i. Melakukan pengembangan potensi guru melalui workshop dan
IHT secara berkelanjutan.
j. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga
pendidik dan kependidikan secara periodik.
k. Menciptakan lingkungan sekolah yang asri.
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i. Tujuan Sekolah
1) Terlaksananya pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
2) Meningkatnya kualitas lulusan sekolah setiap tahunnya.
3) Meningkatnya kuantitas out come perguruan tinggi di seluruh
Indonesia.
4) Memiliki life skill untuk diterapkan dalam masyarakat.
5) Memiliki lingkungan sekolah yang “BERSERI” (Bersih, Elok,
Rindang, Sehat, Elegan, Rapi, Indah).
6) Memiliki dan mengembangkan kegiatan kepramukaan sebagai
wadah pembentukan karakter siswa.
7) Memiliki dan mengembangkan pembinaan kerohanian islam
(ROHIS) yang berprestasi dibidang keagamaan.
8) Terbentuknya kelompok karya ilmiah remaja (KIR) yang mampu
berprestasi dalam berbagai ajang perlombaan.
9) Memiliki tim olahraga, seni yang handal serta berprestasi.
10) Terbentuknya Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi
Remaja

(PIKRR)

yang

mampu

berprestasi

serta

mampu

menjalankan perannya menangani permasalahan remaja.
11) Memiliki team Palang Merah Remaja (PMR) yang terampil dalam
menjalankan perannya melaksanakan tindakan P3K.
12) Memiliki keterampilan mengoperasikan Teknologi Informasi dan
komputer bagi pendidik, tenaga kependidikan dan siswa SMA
Negeri 5 Tebo.
13) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif melalui
pendekatan Scientific dan penilaian autentik.
14) Mengembangkan kompetensi siswa dalam bidang IPTEK.
15) Menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi ditingkat lokal,
nasional maupun global.
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16) Memberi bekal pengetahuan dan keterampilan di bidang
lingkungan hidup yang bermanfaat bagi kelestarian sumbersumber daya alam di Indonesia.
j. Kondisi Siswa
Berikut data jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 5 Tebo:
Tabel. 4.1
Data Rombongan Belajar SMA Negeri 5 Tebo
NO

Nama Rombel

L

P

Total

1.

X.IPS.1

4

26

30

2.

X.IPS.2

11

19

30

3.

X.MIPA.1

10

18

28

4.

X.MIPA.2

10

18

28

5.

X.MIPA.3

11

17

28

6.

XI.IPS.1

16

20

36

7.

XI.IPS.2

14

22

36

8.

XI.MIPA.1

11

19

30

9.

XI.MIPA.2

13

16

29

10.

XII.IPS.1

8

24

32

11.

XII.IPS.2

12

18

30

12.

XII.IPS.3

9

22

31

13.

XII.MIPA.1

11

19

30

14.

XII.MIPA.2

18

14

32

Jumlah

430

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 5 Tebo
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k. Koleksi Perpustakaan
Tabel. 4.2
Data Koleksi Perpustakaan
No

Jenis Koleksi

Jumlah Judul

Eksemplar

1.

Buku Teks/ Paket

166

6335

2.

Buku Non Teks

241

696

3.

Buku Referensi

447

1013

4.

Buku Fiksi

760

760

5.

Majalah

46

46

6.

Surat Kabar

-

-

7.

Kliping

62

62

8.

Kaset Video

-

-

9.

Kaset Tape Recorder

-

-

10.

Peta

3

3

11.

VCD

-

-

1725

8915

Jumlah

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 5 Tebo
l. Sarana dan Prasarana Sekolah
Dalam rangka menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tebo, sekolah berusaha
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan
prasarana yang disediakan oleh sekolah dalam menunjangproses
pembelajaran, sebagai berikut:
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Tabel. 4.3
Sarana dan Prasarana
NO

Sarana dan Prasarana

Jumlah

1.

Ruang Kelas

14

2.

Ruang Perpustakaan

1

3.

Ruang Kepala Sekolah

1

4.

Ruang Wakil Kepala Sekolah

1

5.

Ruang Guru

1

7.

Ruang Tata Usaha

1

8.

Ruang Wakil Bidang Kurikulum

1

9.

Toilet Siswa

5

10.

Toilet Guru

2

11.

Lab. Fisika

1

12.

Ruang Komputer

1

13.

Ruang Membatik

1

14.

Mushola

1

15.

Ruang UKS

1

17.

Sudut Buku

1

18.

PojokBaca

1

19.

Lapangan Upacara

1

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 5 Tebo
Tabel 4.4
Sarana Olahraga
NO

Sarana Olahraga

Jumlah

1.

Lapangan Futsal

1

2.

Lapangan Voli

1

3.

Lapangan Badminton

1

4.

Lapangan Basket

1

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 5 Tebo
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m. Struktur Organisasi Sekolah
Kepala
Sekolah

Kepala Tenaga
Administrasi Sekolah

Ketua Komite
Sekolah

Waka.Bid.
Kurikulum

Waka.Bid.
Peserta Didik

Waka.Bid.
Humas

Waka.Bid.
Sarpras

Majelis Guru

Pembina
Ekstrakurikuler

Wali Kelas

Pengelola
Sarana

Guru

Petugas
LayananKhusus
Lingkungan
Sekolah

Bimbingan
Konseling

Petugas Layanan
Khusus
Lingkungan
Kantor

Security

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Sekolah

Sumber: DokumentasiSMA Negeri 5 Tebo
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B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti akan memaparkan hasil
penelitian yang diperoleh melalui wawancara mengenai Pelaksanaan
Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo.
1. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo
Gerakan literasi sekolah yang ada di SMA Negeri 5 Tebo sudah
terlaksana sejak tahun 2016. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah di
SMA Negeri 5 Tebo melalui beberapa tahapan, yaitu:
a. Tahap Pembiasaan
Tahap pembiasaan ini bertujuan menumbuhkan minat terhadap
bacaan dan kegiatan dalam diri warga sekolah.Program gerakan
literasi

sekolah

dilaksanakan

mempertimbangkan

secara

kesiapan

bertahap

sekolah

dengan

di

seluruh

Indonesia.Pembiasaan untuk mengembangkan gerakan literasi
sekolah adalah pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan
di ekosistem sekolah.Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dapat
berjalan dengan baik ketika sekolah tersebut memperhatikan ruang
lingkup gerakan literasi sekolah mulai dari sarana-prasarana,
dukungan dan partisipasi aktif warga sekolah, dan memiliki programprogram penunjang gerakan literasi sekolah.Adapun programprogram yang dilaksanakan yaitu:
1) Kegiatan 15 menit membaca
Salah satu kegiatan di dalam Gerakan Literasi Sekolah
adalah kegiatan 15 menit membaca.Pihak sekolah melakukan
pelaksanaan literasi yakni
membaca

buku

pemberlakuan kegiatan 15 menit

nonpelajaran

sebelum

pelajaran

dimulai,

membacakan buku dengan nyaring(read aloud) atau seluruh
warga

sekolah

membaca

reading).Pembiasaan

dalam

kegiatan

hati

membaca

(sustained

silent

15

yang

menit

menyenangkan di ekosistem sekolah dapat menumbuhkan minat
baca siswa merupakan hal fundamental bagi pengembangan
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kemampuan literasi siswa.Pembiasaan kegiatan membaca ini
bertujuan untuk menumbuhkan minat siswa terhadap bacaan dan
terhadap kegiatan membaca.Waktu pelaksanaan kegiatan 15
menit dimulai dari pukul 07.15-07.30.
Berikutpernyataan dari bapak Edy Widodo,S.Pd selaku
Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tebo beliau menyatakan:
“Pelaksanaan gerakan literasi sekolah itu senin sampai
jumat kalau disini kan fullday school jadi hanya hari senin
sampai jumat saja, terus pelaksanaannya itu ya 15 menit
membaca sebelum memulai pembelajaran, tetapi karena
waktunya kurang jadi kegiatan 15 menit membaca
sekarang pelaksanaannya kita ganti ketika pulang”33
Berdasarkan pernyataan Ibu Rosalina Henny selaku Guru
Bahasa Indonesia menyatakan bahwa:
“Sebelum kita mulai pembelajaran ada kegiatan membaca
15 menit.Jadi anak membaca sejenak kemudian diringkas.
Kalau dalam tahap sekarang itu sudah tidak lagi pakai
waktu karena sudah masuk ditahun ke 4, kalau di awal dulu
15 menit sebelum memulai pelajaran itu anak-anak
membaca dulu nanti sekolah menyediakan pojok buku
yang diambil dari buku-buku yang dibawa anak-anak atau
ada sumbangan dari masyarakat, sumbangan dari
pemerintah itu yang dipakai. Sudah satu tahun naik lagi
levelnya tidak lagi diawasi tetapi mereka sudah mulai
terbiasa untuk membaca, kalau sekarang 15 menit itu sudah
tidak ada karena sudah teraplikasi dimata pelajaran tapi
ketika pulang 15 menit itu masih harus membaca tetapi
tidak dipagi.”34
Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Ika Mulyana yang
juga Guru Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa:
“Kegiatan 15 menit membaca disini dilakukan setiap hari
efektif sekolah mbak. Setelah bel masuk berbunyi, para
siswa menuju kelas untuk membaca buku selama 15 menit,
setelah kegiatan 15 menit ini selesai, barulah kegiatan
belajar mengajar disekolah dimulai mbak. Tapi sekarang
kegiatan 15 menit membaca sudah ikut masuk kedalam

33
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mata pelajaran jadi kegiatan ini sudah tidak dilakukan
dipagi tapi dilakukan ketika pulang.”35
Dari

penyataan

yang

diungkapkan

di

atas

dapat

disimpulkan bahwa,SMA Ngeri 5 Tebo melaksanakan gerakan
literasi sekolah dari hari senin sampai jumat karena sekolah
menerapkan sistem fullday school. Kegiatan 15 menit membaca
buku telah dilakukan oleh para guru dan diterapkan di semua
kelas.Sekolah menyediakan pojok buku untuk dibaca oleh
siswa.Namun di SMA Negeri 5 Tebo kegiatan 15 menit
membaca ini dilakukan ketika waktu pulang dan sudah tidak
dilakukan diawal pembelajaran karena keterbatasan waktu
pelaksanaannya.Dari kemendikbud sendiri pelaksanaan 15 menit
membaca dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir pelajaran
tergantung pada kondisi sekolah.36
2) Area Baca
Area baca pada SMA Negeri 5 Tebo seperti sudut baca dan
pojok baca yang ada ditaman dan kelas merupakan program
sekolah yang dibuat sebagai pemicu minat baca siswa yang
dilengkapi dengan koleksi yang disesuaikan dengan jenjang kelas
siswa tersebut.
Berdasarkan pernyataan dari Ibu Ika Mulyana beliau
menyatakan:
“Pihak sekolah membuat area baca untuk siswa seperti
sudut baca dan pojok baca, disetiap kelas ada sudut baca
yang mana buku-buku itu diambil dari hasil sumbangan
atau dari buku yang dibawa dari rumah oleh siswa.Ditaman
kita juga menyediakan pojok buku untuk dibaca siswa,
buku-buku yang ada di area baca ini disesuaikan dengan
minat siswa, ditaman itu ada wifi gratis siswa bisa
mengakses kemudian bisa membaca buku yang disediakan
ditaman.Pelaksanaan sudut baca pada tahun pertama sangat
optimal berjalan dengan baik tetapi sudah tahun ini karena
35
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prosesnya sudah 3 tahun jadi ada buku-buku yang sudah
hilang jadi anak-anak sekarang jadi jarang baca dikelas dan
ditaman sekarang dialihkan ke perpustakaan.”37
Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Rosalina Henny
menyatakan bahwa:
“Setiap kelas kita membuat sudut baca sendiri yang
bukunya disesuaikan dengan minat mereka, kelas
mereka.Sebagian buku-buku yang ada ini di pojok baca ini
donasi dari masyarakat, dan wali murid. Ditaman juga ada
pojok baca, juga ada wifi gratis yang bisa diakses oleh
siswa sebelum mulai jam pelajaran atau atau mungkin pada
saat istirahat atau mungkin pada saat diluar jam
pembelajaran pada kegiatan ekstrakulikuler di sore hari.”38
Kedua pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan
sudut baca di SMA Negeri 5 Tebo pada tahun pertama masih
sangat optimal, tetapi memasuki tahun ke empat ini banyak buku
yang hilang yang menyebabkan berkurangnya kegiatan pada sudut
baca, banyak buku yang ada di area baca hilang karena sudah lama
dan dipakai oleh banyak siswa. Buku yang ada di sudut baca
sendiri berasal dari hasil sumbangan atau buku yang dibawa dari
rumah oleh siswa.39
3) Lomba Menulis Artikel
Lomba menulis artikel merupakan salah satu program yang
dilakukan oleh SMA Negeri 5 Tebo dalam menunjang
pelaksanaan GLS.Dalam penulisan artikel ini siswa menulis
berdasarkan tema yang sudah ditentukan oleh sekolah, adapun
lomba ini dilakukan setiap semester.
Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Ika Mulyana:
“Pihak sekolah mengadakan lomba menulis artikel untuk
menunjang pelaksanaan gls, menulis kan juga termasuk

37
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literasi mbak.Nanti kita tentukan juaranya, nanti dapat
hadiah berupa buku atau alat tulis dan piala.”40
Hal ini senada dengan yang pernyataan dari Ibu Rosalina
Henny menyatakan bahwa:
“Sekolah kita mengadakan lomba menulis artikel agar
nanti kreatifitas dari siswa bisa tersalurkan. Kemudian
nanti yang berhasil menulis artikel dengan baik akan
ditetapkan sebagai juaranya”41
Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan
menulis artikel yang dilakukan SMAN 5 Tebo ini dapat
menunjang pelaksanaan gerakan literasi sekolah, maka sekolah
mengadakan lomba menulis artikel untuk siswa yang temanya
sudah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan ini dilakukan setiap
semester dan di ikuti oleh semua siswa, dari kegiatan ini nanti
hasil menulis artikel nanti akan dipilih yang terbaik untuk
ditentukan juaranya.42
4) Pembuatan Majalah Dinding
Kegiatan menulis pada madding dilakukan SMA Negeri 5
Tebo ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
menulis serta mewadahi bakat dan minat siswa pada dunia
kepenulisan.
Berdasarkan pernyataan dari Ibu Ika Mulyana beliau
menyatakan:
“Kita juga memiliki kegiatan menulis selain menulis artikel
yaitu membuat mading, kita memasang mading supaya
nanti kreatifitas dari siswa bisa tersalurkan dan bisa
mengisi mading dengan membuat cerpen atau mungkin
informasi penting yang berguna bagi sesama siswa atau
mungkin keluarga besar SMA N 5 Tebo.”43
40
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Kemudian pernyataan dari Ibu Rosalina Henny beliau
menyatakan:
“Kami memiliki kegiatan membuat mading untuk siswa,
itu salah satu kegiatan untuk menanamkan dan menumbuh
kembangkan budaya literasi, seperti jika siswa mempunyai
bakat puisi dia bisa menyalurkan bakatnya dengan
membuat puisi untuk dipajang di madding.”44
Dari observasi yang dilakukan, penulis melihat bahwa
pembuatan

madding

ini

membantu

sekolah

dalam

mengembangkan kreatifitas siswa dalam berkarya, karena tulisan
yang ada pada madding berupa karya-karya siswa atau informasi
yang berguna bagi warga sekolah.45

b. Tahap Pengembangan
Kegiatan literasi pada tahap pengembangan sama dengan
kegiatan pada tahap pembiasaan. Yang membedakan adalah
bahwa kegiatan 15 menit membaca diikuti oleh kegiatan tindak
lanjut pada tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan,
peserta didik didorong untuk menunjukkan keterlibatan pikiran
dan emosinya dengan proses membaca melalui kegiatan produktif
secara lisan maupun tulisan.
1) Kegiatan 15 menit membaca
Pada tahap ini kegiatan 15 menit membaca diikuti oleh
kegiatan tindak lanjut atau tagihan non akademik.Tahap
pengembangan bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta
didik dalam menanggapi buku yang dibacanya.
Berdasarkan

pernyataan

dari

Ibu

Rosalina

Henny

mengatakan bahwa:

44
45
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“Kegiatan 15 menit membaca disini dilakukan setiap hari
efektif sekolah mbak. Setelah bel masuk berbunyi, para
siswa menuju kelas untuk membaca buku selama 15 menit,
setelah kegiatan 15 menit ini selesai, kemudian siswa
meringkas hasil dari bacaanya”46
Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Ika Mulyana:
“15 menit membaca itu dilakukan sebelum pelajaran
dimulai, kalau dalam tahap pengembangan itu setelah
membaca nanti siswa maju kedepan untuk membaca hasil
ringkasan dari buku yang di bacanya itu”47
Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di
SMAN 5 tebo sudah masuk kedalam tahap pengembangan,
yang mana tahap ini kegiatan 15 menit membaca sebelum
belajar dilanjutkan dengan siswa meringkas hasil bacaannya
dengan membacanya di depan kelas. Kegiatan meringkas
bacaan dilakukan karena dalam tahap ini gerakan literasi
sekolah

di

sertai

tagihan

non

akademik.Pada

tahap

pengembangan ini, membaca 15 menit dilanjutkan dengan
tagihan non akademik.48
2) Pengunjung perpustakaan paling rajin
Pada kenyataanya siswa dapat memanfaatkan perpustakaan
sebagai salah satu sumber belajar yang baik, dan ini
sepenuhnya bukan merupakan tanggung jawab dari seorang
guru

melainkan

sekolahan.Apabila

seluruh
siswa

komponen
dapat

yang

diarahkan

ada

untuk

di
bisa

memanfaatkan perpustakaan secara maksimal, maka bisa
diharapkan siswa bisa membaca dengan lancar sehingga
mempunyai informasi dan wawasan yang luas.
Pihak perpustakaan SMA Negeri 5 Tebo memiliki kegiatan
yang mendukung pelaksanaan gls untuk siswa agar mau
46
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berkunjung ke perpustakaan dengan mengadakan pengunjung
perpustakaan paling rajin.
Berdasarkan pernyataan dari Ibu Rosalina Henny beliau
mengatakan:
“Ada program dari sekolah namanya pengunjung
perpustakaan paling rajin, kegiatan-kegiatan dengan
memanfaatkan perpustakaan yang ada disekolah sehingga
dalam hal ini kita menggiring siswa untuk sering
mengunjungi perpustakaan.Pihak perpustakaan membuka
suatu layanan kemudian mencatatnya pengunjungpengunjung yang berasal dari siswa-siswi dan mungkin
guru, TU, dan pihak yang ingin memanfaatkan
perpustakaan. Dalam hal ini kemudian setiap tahunnya
sekolah memberikan reward bagi siswa yang tercatat
sebagai pengunjung terbanyak yang memanfaatkan fasilitas
yang ada diperpustakaan terutama adalah buku-buku
bacaan.”49
Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Ika Mulyana:
“Pihak sekolah membuat sebuah program yaitu
pengunjung perpustakaan paling rajin. Kegiatan ini untuk
menarik minat siswa berkunjung ke perpustakaan, nanti
kita bisa lihat mana siswa yang waktu istirahat lebih
senang pergi keperpustakaan itu kami catat nanti, nah nanti
setiap semester akan diumumkan siapa yang paling rajin
datang keperpustakaan nanti kami beri penghargaan”50
Dari wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa, SMAN 5
Tebo memiliki program yaitu pengunjung perpustakaan paling
rajin.Kegiatan ini bertujuan untuk menarik siswa agar mau
berkunjung keperpustakaan, yang mana setiap tahunnya sekolah
memberikan penghargaan kepada siswa yang rajin berkunjung ke
perpustakaan.51
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2. Faktor

Pendukungdan

Penghambat

Pelaksanaan

Gerakan

Literasi Sekolah
Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti ada faktor pendukung
dan penghambatnya, sebagaimana gerakan literasi sekolah juga ada
faktor pendukung dan penghambatnya.
a. Faktor Pendukung
Adapun faktor pendukung pelaksanaan gerakan literasi
sekolah di SMA Negeri 5 Tebo sebagai berikut:
1) Peran aktif seluruh warga sekolah
Peran aktif seluruh warga sekolah dapat dilihat dari adanya
keterlibatan kepala sekolah yang terus mendorong dan mendukung
pelaksanaan gerakan literasi melalui partispasi aktif dalam
program gerakan literasi sekolah, salah satunya yaknipengunjung
paling rajin serta terus berupaya untuk menggelorakan pentingnya
gerakan literasi sekolah dengan terus menghimbau warga sekolah
terutama siswa untuk membudayakan membaca. Serta guru yang
selalu momotivasi serta mendorong siswanya agar gemar
membaca baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam
kegiatan literasi yang lain.Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu
Ika Mulyana menyatakan bahwa:
“Kalau faktor pendukung kita didukung oleh semua guru,
sudah sesuai dengan kesepakatan musyawarah untuk
melakukan program gerakan literasi sekolah”52
Berdasarkan pernyataan Ibu Rosalina Henny beliau menyatakan:
“untuk mendukung pelaksanaan gerakan literasi sekolah ini
sekolah bekerjasama dengan semua warga sekolah, agar
literasi ini berjalan sebagaimana mestinya dan agar siswa
aktif dalam kegiatan literasi kita membuat beberapa program
literasi”53
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Peran warga sekolah sangat penting dalam pelaksanaan
gerakan literasi sekolah, karena dengan partisipasi mereka
pelaksanaan gerakan literasi sekolah dapat mendorong siswa untuk
semangat melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah.Di
SMAN 5 Tebo sendiri warga sekolah bekerjasama untuk
pelaksanaan gerakan literasi sekolah, menuntun siswanya agar
mereka mau aktif dalam kegiatan literasi.54
2) Dana Sekolah
Dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah juga
diperlukan dana khusus untuk menunjang kegiatan pelaksanaan
Gerakan Literasi Sekolah.
Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Ika Mulyana :
“Kalau untuk faktor pendukungnya itu sekolah menyediakan
dana khusus untuk membeli buku setiap kelas, menyediakan
dana untuk membeli pojok buku membelikan lemari itu salah
satu pendukungnya.”55
Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Rosalina Henny,
beliau mengatakan:
“Dari sekolah kami ada dana khusus untuk menyediakan
kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan literasi, seperti
untuk membeli buku, lemari untuk ditempatkan disetiap kelas,
itu dari sekolah ada dana khususnya” 56
Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa, pihak sekolah
mempunyai dana khusus untuk membeli kebutuhan yang terkait
dengan kegiatan literasi. Dana ini digunakan untuk membeli sarana
penunjang pelaksanaan gerakan literasi sekolah seperti membeli
buku dan lemari yang diletakkan di setiap kelas dan untuk
diletakkan ditaman sekolah.Dana ini selalu ada pada setiap
tahunnya, dana diberikan kepada sekolah agar sekolah bisa lebih
54
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mengembangkan gerakan literasi sekolah dengan melengkapi
sarana dan prasarana kebutuhan literasi.
Sarana dan prasarana juga dibutuhkan untuk mendukung
pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Peneliti bertanya mengenai
sarana dan prasarana kepada Ibu Ika Mulyana beliau menyatakan
sebagai berikut:
“Sarana dan prasarana nya tentu saja perpustakaan, pojok
buku kemudian ada pojok baca ditaman itu ada wifi gratis
siswa bisa mengakses kemudian bisa membaca buku yang
disediakan ditaman.”57
Lingkungan sekolah menyediakan perpustakaan sekolah,
sudut baca, area baca yang nyaman, sarana yang lain, dan
penyediaan koleksi teks cetak, visual, digital yang mudah diakses
oleh seluruh warga sekolah.Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah
di SMA Negeri 5 Tebo mengikuti buku panduan gerakan literasi
sekolah namun masih ditemukan kendala didalam pelaksanaannya,
tetapi sekolah berupaya untuk mengembangkan kegiatan literasi
ini dengan baik.
Hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa siswa memanfaatkan sarana prasarana yang disediakan oleh
sekolah, seperti fasilitas area baca untuk siswa dengan membuat
pojok baca dan sudut baca yang diletakkan disetiap kelas dan juga
taman. Yang mana sebagian buku yang ada di pojok baca dan
sudut baca adalah hasil dari sumbangan atau donasi dari
masyarakat dan orangtua siswa. Di taman juga disediakan wifi
gratis yang bisa diakses oleh siswa sebelum mulai kegiatan belajar
atau ketika istirahat atau mungkin pada saat diluar jam
pembelajaran seperti kegiatan ekstrakulikuler pada sore hari.
Tetapi seiring berjalannya waktu, buku yang ada di area baca
sudah banyak yang hilang dan proses membaca dialihkan ke
57
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perpustakaan. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SMA Negeri
5 Tebo dilakukan setiap hari senin sampe jumat yang disesuaikan
dengan kondisi kelas.58
Terkait dengan dana sekolah peneliti juga menanyakan
kebijakan Kepala Sekolah terhadap gerakan literasi sekolah.
Bapak Edi Widodo menyatakan sebagai berikut:
“Dari pihak sekolah mengambil beberapa kebijakan-kebijakan
terhadap adanya kegiatan gerakan literasi sekolah intinya
adalah sekolah mendukung gerakan literasi sekolah yang
dicanangkan oleh pemerintah karena gerakan literasi sekolah
tersebut dapat menumbuhkan nilai-nilai positif dalam
pembentukan karakter siswa seperti siswa bisa lebih giat
dalam belajar, ada keinginan rasa ingin mengetahui yang
tinggi dan juga siswa bisa menggali potensi yang ada dalam
dirinya, menggali dan mengemangkan ilmu pengetahuan dari
berbagai sumber, kemudian gerakan literasi sekolah ini juga
bisa menumbuhkan minat membaca, menulis, menghitung,
menganalisis, membuat prediksi, membuat kesimpulan dan
siswa dihadapkan dengan kondisi supaya terbiasa dengan
berbagai macam permasalahan dan bisa untuk mencari
solusinya. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh
pihak sekolah sehubungan dengan kebijakan dari SMA Negeri
5 Tebo supaya gerakan lierasi sekolah ini berjalan dengan
baik, sekolah memfasilitasi beberapa buku bacaan non teks
pelajaran karena biasanya ini dipakai pada saat sebelum
memulai jam pelajaran secara resmi ataupun secara wajar
setiap harinya baik berupa buku fiksi atau non fiksi. Kemudian
juga melengkapi beberapa majalah ataupun buletin-buletin
dari berbagai sumber dan juga media cetak seperti Koran
harian ataupun tabloid supaya nanti bisa dibaca oleh semua
pihak yang ada di SMA 5 Tebo baik itu guru, TU, dan juga
terutama adalah siswa-siswinya.”59
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak
sekolah membuat kebijakan terhadap adanya kegiatan gerakan
literasi sekolah dengan memfasilitasi sekolah dengan beberapa
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buku bacaan dan majalah yang bisa dibaca oleh seluruh warga
sekolah bukan hanya siswa.60
3) Kerjasama dengan donatur
Program gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 5 Tebo dapat
berjalan salah satunya dikarenakan adanya kerjasama dengan
donator buku.Dari kerjasama itu pihak sekolah mendapatkan
sumbangan buku, adapun buku yang diberikan berupa buku teks
atau nonteks.
Berikut pernyataan dari Ibu Ika Mulyana :
“Kerja sama dengan pihak luar saya lupa waktu itu ada dapat
bantuan buku 3 kardus tapi lupa darimana dapatnya tetapi ada
pihak sekolah melakukan kerjasama.”61
Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Rosalina Henny
menyatakan bahwa:
“Ada kerjasama dengan pihak luar, bantuan berupa buku teks
atau nonteks, buku referensi, karya fiksi juga ada.Kalau untuk
donasi seperti itu selalu ada. ”62
Dari pernyataan Ibu Ika Mulyana dan Ibu Rosalina Hennydi
atas dapat disimpulkan bahwa SMAN 5 Tebo juga memiliki
kerjasama dengan pihak luar atau donator buku untuk mendukung
pelaksanaan gerakan literasi sekolah tersebut. Bantuan berupa
buku yang nanti akan diletakkan di area baca dan perpustakaan
sekolah.63
4) Dukungan dari Orangtua Siswa
Program Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo
dapat berjalan salah satunya dikarenakan adanya dukungan dari
orang tua siswa berupa pemberian donasi dalam bentuk buku. Hal
ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Ika Mulyana bahwa:
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“iya mbak, ada kerjasama dengan orangtua siswa, sebagian
buku-buku yang ada ini di pojok baca tiap kelas ini donasi dari
orangtua siswa.Biasanya orang tua mendonasikan buku-buku
cerita.”64
Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Rosalina Henny
menyatakan bahwa:
“Ada kerjasama dengan orangtua murid, bahkan orangtua
murid juga men-support dengan memberi bantuan buku-buku
cerita.Sebagian buku-buku yang ada ini di pojok baca tiap
kelas ini donasi dari masyarakat, dari wali murid, setiap naik
kelas minimal 2 buku diserahkan kepada sekolah”65
Peneliti juga bertanya kepada salah satu wali murid beliau
menyatakan
“ada mbak kita disuruh menyumbangkan buku untuk sekolah
tapi untuk sumbangan buku itu kita berikan kepada anak kita
nanti anak kita yang membawa bukunya ke sekolah, tapi ada
juga yang orangtuanya pergi langsung ke sekolah”66
Penelitimenyimpulkan

bahwa

sekolah

juga

melakukan

kerjasama dengan orantua siswa, orangtua siswa memang tidak
terlibat langsung tapi mereka ikut mendukung kegiatan literasi
yang melibatkan anak mereka.Bantuan buku biasanya berupa buku
sekolah, karena memang anak lebih suka membaca buku
cerita.Wali murid juga mengatakan bahwa sumbangan buku itu
mereka berikan kepada sekolah melalui anak mereka yaitu dengan
cara orangtua siswa menitipkan buku sumbangan itu dan nanti
akan di data oleh guru.67
b. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat pelaksanaan gerakan literasi
sekolah yaitu:
1) Keterbatasan Koleksi
64
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Koleksi buku di perpustakaan sangat penting dalam
mengembangkan minat baca anak, oleh karena itu untuk
mendukung pelaksanaan gerakan literasi sekolah, koleksi buku
merupakan hal yang penting .tetapi di SMAN 5 Tebo koleksinya
masih

terbatas

karena

perpustakaan

hanya

terbatas

pada

perpustakaan sekolah saja dan judul nya masih terbatas. Dengan
koleksi yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam
pelaksanaan gerakan literasi sekolah.Terkait dengan faktor
penghambat gerakan literasi sekolah, Ibu Ika Mulyana menuturkan
sebagai berikut:
“faktor penghambatnya ya itu mbak, karena kita didaerah
perpustakaanya hanya terbatas pada perpustakaan sekolah
jadi buku-bukunya terbatas karena anak-anak ini baru
tahap bagaimana dia bisa menyenangi membaca jadi yang
dibaca baru buku-buku cerita, ensiklopedia, dan itu sangat
terbatas bukunya, satu banding sepuluh mungkin, jadi anak
harus mengantri sampai mereka dapat buku yang
diinginkan.”68
Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Rosalina Henny
menyatakan bahwa:
“disini untuk koleksi masih terbatas mbak, judul buku yang
hanya ada beberapa. Kalau untuk buku teks pelajaran itu
ada lumayan banyak tetapi minat siswa membacanya
kurang karena mereka lebih suka membaca cerita” 69
Dari data koleksi yang penulis terima, koleksi di
perpustakaan hanya beberapa judul untuk koleksi buku teks, dan
untuk koleksi nonteks lebih banyak.Hasil wawancara diatas dapat
disimpulkan bahwa, salah satu penghambat pelaksanaan gerakan
literasi sekolah adalah keterbatasan koleksi, karena di SMAN 5
Tebo ini koleksinya terbatas hanya pada koleksi perpustakaan.70
2) Pengaruh Teknologi
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Perkembangan terknologi yang tidak mendorong anak
untuk membaca tetapi malah memilih menonoton tv, bermain
gadget, game,dan langkanya keberadaan buku-buku yang menarik
minat anak.
Pernyataan dari Ibu Rosalina Hennymenyatakan bahwa:
“Membiasakan anak yang sama sekali tidak mau membaca
untuk dia menyukai itu juga bukan hal yang mudah bukan
seperti membalikan telapak tangan, karena anak lebih suka
bermain game di gadget dari pada membaca buku.”71
Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Ika Mulyana
beliau menyatakan:
“faktor penghambatnya ya itu mbak, anak-anak itu lebih
senang bermain hp daripada ke perpustakaan untuk
membaca buku.”72
Dari pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa
faktor pendukung dari pelaksanaan gerakan literasi sekolah adalah
dengan adanya dana khusus dari sekolah seperti membeli lemari
untuk pojok buku, kemudian dengan adanya kerjasama dengan
pihak luar agar mendapat sumbangan buku serta kerjasama dengan
orangtua siswa, para orangtua siswa mendonasikan buku ke
sekolah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan
gerakan literasi sekolah antara lain terbatasnya koleksi pada
perpustakaan sekolah serta pengaruh dari teknologi karena siswa
lebih

senang

bermain

game

di

HP

daripada

pergi

ke

perpustakaan.73
3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Gerakan Literasi
Sekolah.
Adanya faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan
gerakan literasi, maka diperlukan upaya untuk mengatasi hambatanhambatan yang mucul.
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1. Kerjasama Warga Sekolah
Dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan gerakan
lliterasi sekolah melakukan kerjasama dengan semua pihak
sekolah.Berikut pernyataan dari Ibu Rosalina Henny mengenai
upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi hambatan
tersebut:
“Semua elemen sekolah bersatu untuk bekerjasama untuk
mendukung anak-anaknya misalnya dari wali kelas
mendata siapa anak yang belum membawa buku kesekolah
untuk disumbangkan ke tiap-tiap kelas karena nanti
diroling bacanya yang sudah dibaca nanti siapa lagi yang
mau pinjam, jadi itu cara mengatasinya kerjasama antara
tim literasi dengan ketua kelas, dengan Pembina osis
pokoknya dengan eleman sekolah.” 74
Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Ika Mulyana
menyatakan:
“untuk mengatasi hambatan yang ada, kami pihak sekolah
bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan gerakan
literasi sekolah. Salah satunya itu guru mendata siswa yang
membawa buku ke sekolah dan siswa yang belum
membawa buku ke sekolah.75
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, SMAN 5
Tebo dalam mengatasi hambatan pelaksanaan gerakan literasi
semua warga sekolah bekerjasama untuk mendorong siswa dalam
agar semangat dan aktif dalam kegiatan literasi.Kemauan untuk
anak untuk membaca dapat terbentuk jika ada dukungan dari
lingkungan sekitar mereka.76
2. Kerjasama Orangtua Siswa
Berkaitan

dengan

kurangnya

koleksi

buku

pada

perpustakaan, pihak sekolah telah melakukan upaya untuk
mengatasi hal tersebut dengan adanya kerjasama dengan pihak
luar dalam pemberian donasi berupa buku teks maupun nonteks,
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adanya donasi buku dari orang tua siswa, Jika sekolah dapat
menyediakan koleksi yang sesuai dengan minat siswa maka minat
baca terutama siswa akan meningkat karena adanya bahan bacaan
yang memengaruhi kondisi psikologis siswa. Oleh sebab itu, orang
tua maupun guru harus dapat memotivasi dengan memberi contoh
perilaku gemar membaca, selalu mengingat-kan untuk membaca
serta

memberikan

lingkungan

yang

kaya

literasi

dengan

menyediakan bahan bacaan yang sesuai umur dan minat mereka..77
3. Kerjasama dengan Donatur
Pihak SMAN 5 Tebo dalam upaya mengatasi hambatan
pelaksanaan gerakan literasi sekolah yaitu melakukan kerjasama
dengan donatur.Donasi sendiri berupa buku teks maupun nonteks
karena koleksi yang ada di perpustakaan masih terbatas.Bantuan
buku yang diterima nanti akan di letakkan di area baca dan
perpustakaan sekolah, terakhir sebelum pandemi pihak sekolah
mendapat bantuan 3 kardus buku. Seperti yang diungkapkan oleh
Ibu Ika Mulyana :
“kerjasama dengan pihak luar saya lupa waktu itu ada dapat
bantuan 3 kardus tapi saya lupa darimana dapatnya tetapi
ada pihak sekolah melakukan kerjasama”78
Peneliti juga melakukan wawancara mengenai harapan
Kepala Sekolah dengan diterapkannya Gerakan Literasi Sekolah,
beliau menyatakan:
“Kami dari pihak sekolah memiliki beberapa harapan
dengan adanya diterapkan GLS di sekolah yang sudah
dicanangkan oleh pemerintah yaitu, pihak sekolah
mengharapkan siswa aktif untuk ikut terlibat dalam GLS,
Guru, TU, atau karyawan sekolah, juga orang tua dari
siswa.Kemudiandari pihak komite sekolah ikut mendukung
kelancaran dari GLS, dalam hal ini bisa memfasilitasi, bisa
memotivasi, bisa mengajak siswa-siswi turut aktif dalam
GLS.Pihak sekolah juga mengharapkan adanya GLS ini
sacara umum bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan
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bagi siswa sebagai modal juga untuk berkiprah pada saat
nanti sebagai output melanjutkan ke perguruan tinggi nanti.
GLS ini sekiranya dapat membantu siswa dalam
menumbuhkan budaya untuk membaca, menulis, berhitung
sekaligus bisa dipakai untuk wawasan atau modal dalam
membangun karakter.”79
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, harapan
dengan adanya Gerakan Literasi Sekolah adalah siswa dapat
menumbuhkan budaya membaca, menulis, menghitung siswa dan
dapat dijadikan bekal siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Bisa juga nanti pada saat terjun dimasyarakat yang diperlukan pada
saat mungkin pembinaan generasi muda yang ada di tempat
tinggalnya masing-masing.80

79

Wawancara, oleh peneliti dengan responden di SMAN 5 Tebo 29 Juni 2020
Observasi, 29 Juni 2020

80

67

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan skripsi di atas, setelah penulis
mengkaji dan menulis tentang Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5
Tebo, maka dapat disimpulkan:
1. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo.
Pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 5 Tebo telah
dilakukan sejak tahun 2016 dan sudah dalam tahap pengembangan.Pada
tahap pembiasaan kegiatan berupa 15 menit membaca, area baca, lomba
menulis artikel, dan mading.Kemudian pada tahap pengembangan
kegiatan 15 menit membaca dan pemustaka paling rajin. Kegiatan 15
menit membaca ini ada tindak lanjutnya, yaitu siswa meringkas hasil
bacaannya kemudian dibaca di depan kelas. Sekolah memberikan
penghargaan kepada siswa yang rajin pergi ke perpustakaan untuk
membaca buku, hal ini dilakukan untuk menarik siswa agar rajin
berkunjung ke perpustakaan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat
a. Faktor Pendukung: sekolah menyediakan dana khusus untuk membeli
buku setiap kelas, menyediakan dana untuk membeli pojok buku
membelikan lemari disetiap kelas, dan adanya dukungan berupa
donasi buku dari orang tua murid dandonatur.
b. Faktor Penghambat: perpustakaanya hanya terbatas pada perpustakaan
sekolah. Oleh karena itu, buku-buku yang ada di perpustakaan masih
sangat terbatas, dan juga siswa masih dalam tahap menyukai membaca
maka yang yang dibaca hanya buku-buku cerita, ensiklopedia, novel
dan majalah lainnya. Pengaruh gadget juga membuat siswa lebih
sering bermain HP daripada pergi keperpustakaan untuk membaca
buku.
3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah.
Upaya

mengatasi

hambatan:
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Semua

elemen

sekolah

bersatubekerjasama untuk mendukung anak-anak. Cara mengatasinya
dengan melakukan kerjasama antara tim literasi dengan ketua kelas,
dengan Pembina osis dan seluruh eleman sekolah. Kerjasama dengan
orangtua siswa dan donatoruntuk menambah koleksi yang ada di
perpustakaan berupa donasi buku. Kurangnya koleksi buku pada
perpustakaan, pihak sekolah telah melakukan upaya untuk mengatasi hal
tersebut dengan adanya kerjasama dalam pemberian donasi berupa buku
teks maupun nonteks. Kemudian salah satu upaya untuk mengurangi
pengaruh teknologi yaitu pada saat jam istirahat tidak boleh memakai HP
sampai jam pelajaran pulang jadi anak diarahkan untuk membaca.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian ini
mengemukakan saran kepada pihak yang terkait. Adapum peneliti saran yang
dapat peneliti berikan kepada pihak terkait antara lain:
a. Bagi Kepala Sekolah: dapat mengatur, mengelola dan mengawasi guru,
staff dan siswa ataupun sarana penunjang GLS agar seluruh program
dapat berjalan dengan baik agar menjadi sekolah dengan budaya literasi
yang kental dan dapat menjadi contoh bagi sekolah lain.
b. Bagi Guru: dengan adanya kebijakan gerakan literasi sekolah diharapkan
agar guru selalu memberikan motivasi terhadap siswa agar menjadi
pembelajar yang literat sepanjang hayat.
c. Bagi Perpustakaan: Perlunya penambahan jumlah koleksi perpustakaan
dengan menambah kerjasama dengan donatur, dan juga menambah
personil khususnya untuk pengelolaan perpustakaan sehingga kebutuhan
teknis tidak dilakukan oleh guru kelas yang sudah mempunyai tugas
utama.
d. Bagi Siswa: memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang gerakan
literasi sekolah dengan sebaik mungkin, serta konsisten dalam mengikuti
program gerakan literasi sekolah agar menjadi pribadi yang literat
sepanjang hayat.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
A. Observasi
Survei dan melihat langsung pelaksanaan Gerakan Literasi
Sekolah di SMA Negeri 5 Tebo.
B. Wawancara
1. Kepala Sekolah
a. Bagaimana Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri
5 Tebo?
b. Menurut anda, apa itu Gerakan Literasi Sekolah?
c. Apa kebijakan anda terkait Gerakan Literasi Sekolah?
d. Apa harapan anda dengan adanya Gerakan Literasi Sekolah?
2. Guru
a. Bagaimana Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah?
b. Menurut anda, apa itu Gerakan Literasi Sekolah?
c. Apa saja program Gerakan Literasi Sekolah yang dijalankan di
SMA Negeri 5 Tebo?
d. Pengelolaan area baca yang ada di sekolah apakah sudah optimal?
e. Apa langkah-langkah yang dilakukan perpustakaan agar siswa
mau datang ke perpustakaan?
f. Apakah ada penghargaan untuk siswa yang aktif dalam kegiatan
Gerakan Literasi Sekolah?
g. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Gerakan
Literasi Sekolah?
h. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan
pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah?
i. Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah mendukung
pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah?

C. Dokumentasi
1. Profil SMA Negeri 5 Tebo.
2. Struktur SMA Negeri 5 Tebo.
3. Aktivitas siswa dalam melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah.
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