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ABSTRAK 

A.Nurlaelah. 2020. Implementasi Gerakan Literasi Melalui Pembiasaan 

Membaca Siswa SMP Negeri 3 Bola Kab. Wajo, di bimbing oleh Darwis 

Muhdina dan Abd. Rahman Rahim.  

Konteks gerakan literasi sekolah yaitu mencakup memahami dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui upaya menyeluruh agar 

menjadikan warga sekolah menjadi pembelajaran literat sepanjang hayat 

melalui pelibatan publik. Tujuan penelitian 1) untuk mengetahui 

bagaimanakah implementasi gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 3 

Bola Kecamatan Bola Kab.Wajo. 2) untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja pendukung dan penghambat implementasi implementasi gerakan 

literasi sekolah di SMP Negeri 3 Bola Kab.Wajo. 

 Penelitian ini adalah jenis penilian kualitatif dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi dari sumber data. Pihak 

yang di wawancarai antara lain: guru SMP Negeri 3 Bola Kecamatan Bola 

Kab.Wajo, kepala sekolah SMP Negeri 3 Bola Kecamatan Bola Kab.Wajo, 

siswa-siswi SMP Negeri 3 Bola Kecamatan Bola Kab.Wajo. Analisis data 

dimulai saat penulis mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian 

menggunakan teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada 

kesimpulan yaitu: 1) Implementasi gerakan literasi sekolah melalui tahap 

pembiasaan yaitu 15 menit membaca buku non-pelajaran, tahap 

pengembangan yaitu meningkatkan kemampuan membaca dengan 

menganalisis buku yang sudah dibaca, tahap pembelajaran yaitu 

dilanjutkan dengan menganalisis serta pemberian tagihan akademik , 2) 

Faktor pendukung kegiatan literasi di SMP Negeri 3 Bola Kecamatan Bola 

Kab.Wajo: sarana prasarana yang memadai, ketersediaan buku yang 

lengkap, program sumbangan buku dari orang tua, guru dan alumni, 

sedangkan faktor penghambatnya secara khusus kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan GLS tidak ada, namun mempengaruhi faktor 

keterlaksanaan GLS yaitu faktor kegiatan akademik yang kadang-kadang 

diadakan di sekolah. Sehingga mengganggu keefektifan pelaksanaan 

GLS terutama pada pelaksanaan 15 menit membaca sebelum 

pembelajaran. 

Kata Kunci : Gerakan, Literasi, Membaca 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan pondasi dalam hidup manusia yang harus 

dibangun sejak dini dengan sebaik mungkin. Karena pendidikan sangat 

penting bagi kehidupan manusia untuk mencetak manusia yang baik. 

Pendidikan adalah suatu sistem mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih 

baik melalui jenjang pendidikan. Pendidikan yang baik akan menumbuhkan 

budi pekerti yang baik.  

Peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang 

utuh dan mandiri serta menjadikan manusia yang mulia dan bermanfaat bagi 

lingkungannya. Tapi berbeda dengan kenyataannya bahwa pendidikan di 

Indonesia masih tergolong rendah, data ini menurut hasil survey dari 

berbagai ahli yakni dari Programe for International Student Assesmen (PISA) 

pada tahun 2018 menyatakan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, 

perolehan peringkat Indonesia tidak memuaskan 

(http://www.republika.co.id,2018). Penilaian tersebut dilakukan tiga tahun 

sekali dan dibagi menjadi tiga poin utama yaitu, literasi, sains, dan 

matematika. Survei menunjukkan pada tahun 2018 siswa Indonesia lagi-lagi 

menempati jajaran nilai terendah terhadap pengukuran membaca, 
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matematika dan sains. Ini menunjukkan pada kategori kemampuan 

membaca, Indonesia menempati peringkat ke-68 dari 74 negara dengan skor 

rata-rata 371. 

Data tersebut selaras dengan temuan dari UNESCO terkait kebiasaan 

membaca masyarakat Indonesia sangat rendah, bahwa hanya satu dari 

1.000 orang masyarakat Indonesia yang membaca. Seperti yang dilansir dari 

data diatas menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia diakibatkan karena 

rendahnya minat baca masyarakat. Masyarakat lebih cenderung 

mendegarkan ketimbang membaca. Hal inilah yang membuat citra negatif 

bagi pendidikan di Indonesia terutama literasi membaca.  

Membaca memiliki peran yang sangat besar untuk keterampilan 

berbahasa seperti keterampilan menyimak, mendengarkan, membaca dan 

menulis. Keterampilan berbahasa tersebut dilandasi dengan kegiatan 

membaca. Begitupun keterampilan menulis diawali dengan kegiatan 

membaca. Pentingnya membaca ternyata telah ada semenjak surah Al Alaq 

turun. Dalam Al-Qur’an Allah swt., memerintahkan Rasul untuk membaca. 

Adapun surah yang pertama kali diperintahkan membaca yakni surah Al Alaq 

ayat 1-5 sebagai berikut: 

       ◌     ◌  ◌  
  

 
 

 

بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلَقَ اْقَرأْ  َوَربَُّك األْكَرم   اْقَرأْ  َخلََق اإلْنَساَن ِمْن َعلَق   
 

 الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَم

لََّم اإلْنَساَن  َْ َما لَْم يَْعلَمََ  
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Terjemahannya :  

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,  

(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

(3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

(4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,  

(5) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Tim 

Pelaksana, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, 2006: 597) 

Dari surah diatas mengajarkan kita betapa pentingnya membaca sesuai 

dengan perkembangan teknologi dewasa ini sangat dirasakan informasi yang 

begitu cepat. Dengan kegiatan membaca ini dapat mengelola teknologi yang 

semakin canggih. Oleh karena itu membaca sangat penting dilakukan oleh 

setiap orang terlebih para pelajar, serta pelaku pendidikan (Saddono,dkk, 

2014: 98-99). 

Membaca literal bertujuan hanya mengenal arti yang tertera secara 

tersurat dalam teks bacaan. Pembaca cukup menangkap informasi yang 

tertera secara literal (reading the lines) dalam teks bacaan. Ia tidak berusaha 

mendalami atau menangkap lebih jauh. Teknik seperti ini biasanya dipakai 

dalam proses belajar mengajar tingkat rendah, misalnya SD-SMP. 

Kebutuhan siswa akan literasi dapat dipahami sebagai kemampuan 

seseorang dalam membaca dan menulis. Penguasaan literasi merupakan 

indikator untuk meningkatkan prestasi generasi muda. Pemerintah dituntut 

menyediakan fasilitas bagi pelayanan pendidikan dewasa ini. Menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 berbunyi: 
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“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
diatur dengan undang- undang” (Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 3). 
 

Pasal tersebut menegaskan bahwa program literasi mencakup upaya 

dalam pengembangan berbagai kemampuan yang di miliki setiap manusia 

yakni  kecerdasan berpikir intelek, emosional, berbahasa, estetika, sosial, 

dan spiritual sesuai dengan berputarnya rotasi bumi saat ini.  

Langkah yang ditempuh pemerintah saat ini untuk memajukan 

pendidikan di Indonesia salah satunya menggalakkan program literasi di 

sekolah.  Program ini akan membentuk siswa yang literat dan berbudi pekerti 

yang luhur. Hal ini keputusan dari Permendiknas Nomor 23 Tahun 2015 

Pasal 2 sebagai berikut: 

Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) bertujuan untuk: (a) menjadikan 
sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, 
dan tenaga kependidikan, (b) menumbuhkembangkan kebiasaan yang 
baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan 
masyarakat, (c) menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang 
melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; 
dan/atau, (d) menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar 
yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat (Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 2). 
 

Dengan adanya keputusan ini serentak seluruh sekolah 

mengimplementasikan literasi sekolah. SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo 

juga telah mengimplementasikan literasi saat ini.  Menurut peraturan 
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pemerintah tentang  pendidikan karakter maka hal ini perlu dilaksanakan. Ini 

akan menunjang siswa dalam pendidikan kedepannya menciptakan anak 

yang cerdas dan berwawasan yang literat. Dengan adanya Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) yang dilakukan sekolah yakni untuk memanfaatkan waktu 

luang dan melatih siswa dengan literasi membaca. Implementasi gerakan 

literasi di sekolah ini dijalankan sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

sekarang ini. Dengan adanya kurikulum ini diharapkan semua sekolah 

membenahi perpustakaan, karena hal ini merupakan anjuran dari kurikulum 

yang telah dikolaborasikan.  

Salah satu bentuk kegiatan Gerakan Literasi Sekolah yakni kegiatan 

membaca yang dilakukan selama 15 menit sebelum pembelajaran di mulai. 

Hal ini merupakan dasar siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

serta mengubah karakter siswa yang lebih baik. Pembiasaan membaca 

sangat penting bagi siswa ini akan menumbuhkan minat baca yang tinggi dan 

akan merubah predikat pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju.  

Membaca 15 menit sesungguhnya sesuai kebutuhan sekolah dan siswa, hal 

ini dapat membantu pembelajaran khususnya pelajaran Bahasa Indonesia. 

Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang sistem pendidikan 

menyatakan bahwa pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Ini akan meningkatkan kemampuan siswa 

dapat memberikan apresiasi terhadap  karya-karya sastra Indonesia. 
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Keterampilan membaca dalam pembelajaran meliputi aspek mendengarkan, 

aspek menyimak, aspek membaca, dan aspek menulis (Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 2006:119-120).  

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti ingin mengetahui 

implementasi yang diterapkan melalui Gerakan Literasi Sekolah melalui 

pembiasaan membaca siswa SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo serta 

faktor pendukung dan penghambatnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan  gerakan literasi melalui pembiasaan 

membaca siswa di SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo? 

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

implementasi gerakan literasi melalui pembiasaan membaca siswa di 

SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan gambaran tentang adanya implementasi gerakan 

literasi melalui pembiasaan membaca siswa di SMP Negeri 3 Bola 

Kabupaten Wajo. 
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2. Untuk menguraikan bebarapa faktor pendukung dan faktor penghambat 

dalam implementasi gerakan literasi melalui pembiasaan membaca siswa 

di SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana referensi bagi seluruh pihak yang ikut bernaung di bawah 

dunia pendidikan untuk menciptakan dan juga menerapkan sistem 

pendidikan yang efektif.  

2. Sebagai wadah penambah wawasan bagi peneliti serta keterampilan 

peneliti dalam praktik lapangan yang berhubungan dengan gerakan 

literasi melalui pembiasaan membaca. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teori 

1. Gerakan Literasi Sekolah 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS)  adalah sebuah gerakan dalam 

mengupayakan penumbuhan budi pekerti yang bertujuan agar siswa memiliki 

budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang 

hayat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat 

terobasan baru mengenai Gerakan Literasi Sekolah, mengingat kemampuan 

membaca siswa yang sangat rendah. Dari situlah GLS di terapkan agar 

pendidikan di Indonesia lebih maju lagi dengan melaksanakan suatu kegiatan 

literasi di sekolah.   

Program Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan untuk meningkatkan 

minat baca siswa dan membuadayakan literasi membaca. Kegiatan literasi di 

programkan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan 

melakukan pembiasaan membaca di sekolah. Pelaksanaan kegiatan literasi 

tak lepah dari keterlibatan publik, akademik, dinas pendidikan kabupaten dan 

provinsi serta pemerintah.  Penerapan kegiatan literasi di sekolah melibatkan 

seluruh stakeholder. Seluruh stakeholder berperan penting dalam 

terwujudnya program literasi dilaksanakan. 
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Kegiatan Literasi Sekolah merupakan salah satu bentuk kesadaran 

pemerintah akan pentingnya membangun budaya literasi dalm dunia 

pendidikan agar tercipta budaya membaca dan menulis di lingkungan 

sekolah sebagai upaya terwujudnya long life education. Program ini 

dicanangkan dalam rangka menginisiasi Permendikbud No.23 Tahun 2015 

mengenal pertumbuhan budi pekerti. Berdasarkan pemaparan tersebut 

Gerakan Literasi Sekolah dilaksakan melalui pembiasaan yang dilakukan 

dengan kegiatan membaca 15 menit yakni guru membacakan buku dan 

warga sekolah membaca dalam hati, sesuai dengan konteks atau target 

sekolah. Setelah pembiasaan membaca terbentuk, maka akan diarahkan ke 

tahap pengembangan, dan pembelajaran (disertai tagihan berdasarkan 

kurikulum 2013).  

a. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Dalam buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di jelaskan 

bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) memiliki dua yakni tujuan secara  

umum dan tujuan secara khusus (Kemendikbud, 2016 :12-13).  Adapun 

tujuan secara umum yaitu menumbuhkan pembiasaan membaca dan 

mengubah menjadi manusia berbudi pekerti yang luhur.  Gerakan Literasi  ini 

menjadikan pembelajaran sepanjang hayat. Sedangkan tujuan khusus dari 

Gerakan Literasi Sekolah adalah sebagai berikut : 1) Menumbuh 

kembangkan budaya literasi sepanjang hayat; 2) Menjadikan warga sekolah 
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yang literat; 3) menjadikan tempat teman belajar yang menyenagkan; 4) 

mengahadirkan berbagai buku bacaan untuk pembelajaran berkelanjutan. 

Merujuk pada kedua tujuan diatas bahwa Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) harus dilaksanakan secara kolaboratifoleh seluruh komponen internal 

maupun eksternal sekolah. Seiring dengan kemajuan teknologi gerakan 

literasi ini tidak sekedar kegiatan membaca dan menulis saja, namun 

mencakup kepada kemampuan seseorang mengadopsi informasi dari 

berbagai sumber baik audio, video, cetak ataupun elektronik.  

 

b. Komponen Kegiatan Literasi 

Kegiatan literasi tidak lepas dari kegiatan membaca dan menulis, 

namun keterampilan berpikir mencakup dalam kegiatan tersebut. 

Kemampuan membaca seseorang meransang kemampuan berpikir, hal ini 

menambah wawasan baik dibidang teknologi, digital dan audiotori. 

Menurut Clay (2001) dan Ferguson menjabarkan bahwa komponen 

literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, 

literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Komponen literasi tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Literasi Dini  Early Literacy (Clay ,2001), yaitu kemampuan untuk 

menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui 

gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi 

dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman siswa dalam 



11 
 

berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan 

literasi dasar. 

2. Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung 

(counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk 

memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi 

(perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi 

(drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan 

pribadi. 

3. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan 

pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, 

memanfaatkan koleksi referensi dan periodical, memahami Dewey 

Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang 

memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami 

penggunaan catalog dan pengindeksan, hingga memiliki 

pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang 

menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau 

mengatasi masalah. 

4. 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 penggunaannya. 
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5. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan 

memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti 

keras (hardware), peranti lunat (software), serta etika dan etiket 

dalam pemanfaatan teknologi.  

6. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah kemampuan tingkat lanjut 

atara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan 

kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi 

visual dan audiovisual secara kritis dan bermatabat. 

Dalam kegiatan literasi beberapa pihak yang berperan aktif dalam 

pelaksanaannya, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Pihak yang Berperan Aktif Kegiatan Literasi 

 

No Komponen Literasi Pihak Yang Berperan Aktif 

1. Literasi usia dini Kelibatan publik (orang tua dan keluarga) 
dan keterlibatan di lingkungan akademik 
(guru/PAUD, pamong/pengasuh) 

2. Literasi dasar Lingkungan akademik 

3. Literasi perpustakaan Lingkungan akademik 

4. Literasi teknologi  Lingkungan akademik dan publik 

5. Literasi media Lingkungan akademik dan publik 

6. Literasi visual Lingkungan publik 

Kegiatan literasi saling ketergantungan antara pihak lingkungan 

akademik maupun lingkungan publik. Semua berkontribusi dalam dunia 

pendidikan dengan adanya kerjasama akan menunjukkan atau memperbaiki 

pendidikan di Negara ini.  
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Dalam lingkungan akademik semua stakeholder memiliki peran yang 

besar dalam pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah. Diantaranya kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai pendidik yang mendidik 

siswa, para pegawai dan staff , serta tenaga pustakawan yang sangat 

berpengaruh dalam pengembangan kegiatan literasi.  Agar lingkungan literasi 

tercipta, diperlukan perubahan paradigma semua pemangku kependidikan. 

 

c. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Literasi Sekolah 

Menurut Beers (2009), praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi 

sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang 

dapat diprediksi. 

2. Program literasi yang baik  bersifat berimbang 

Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari 

bahwa tiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena 

itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan 

dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang 

bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan 

kaya ragam teks, seperti kaya sastra untuk anak dan remaja. 

3. Program literasi berlangsung di semua area kurikulum 

Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung 

jawab semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran 
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mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca 

dan menulis. Dengan demikian,  pengembangan professional guru 

dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru semua mata 

pelajaran. 

4. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan 

Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai 

kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di 

kelas. Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk 

perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah. 

Siswa perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan 

pendapatnya, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan 

pandangan. 

5. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap 

keberagaman 

Warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan 

literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk siswa perlu merefleksikan 

kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajan pada 

pengalaman multikultural. 

 
d. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah 

Sekolah yang menjadi garis depan dalam pengembangan kegiatan 

literasi beberapa strategi yang digunakan, sebagai berikut:  
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1. Menciptakan suasana ramah literasi dalam lingkungan. 

Lingkungan sekolah yang ramah fisik dan kondusif membuat 

sekolah aktif dalam pembelajaran. Sekolah yang mendukung 

pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya siswa 

diseluruh area  sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah 

dan guru. Selain itu, karya-karya siswa diganti secara rutin untuk 

memberikan kesempatan kepada semua siswa. Selain itu, siswa 

juga dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di sudut baca 

siswa disemua kelas, kantor, dan area lain di sekolah.  

2. Mengupayakan lingkungan social dan afektif sebagai model 

komunikasi dan interaksi yang literat. 

Lingkungan social dan afektif dibangun melalui model komunikasi 

dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal ini dapat 

dikembangkan dengan pengakuan atas capaian siswa sepanjang 

tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara 

bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan siswa disemua 

aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga 

sikap dan upaya siswa. Dengan demikian, setiap siswa mempunyai 

kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah. Selain itu, 

literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting 

disepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk 
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festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku 

cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif 

dalam penggerakan literasi, antara lain dengan membangun budaya 

kolaboratif antarguru dan tenaga pendidikan.  

3. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat 

Lingkungan fisik, social, dan afektif erat dengan lingkungan 

akademik. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan 

gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi 

waktu yang cukup untuk pembelajaran literasi. Salah satunya 

dengan menjalangkan kegiatan membaca dalam hati dan guru 

membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum 

pelajaran dimulai. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, 

mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program 

pelatihan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pemahaman 

tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya. 

Tabel dibawah ini dapat membangun budaya literasi sekolah yang baik, 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 
Membangun Budaya Literasi di Sekolah 

a. Lingkungan Fisik 

1). Karya siswa dipajang disepanjang lingkungan sekolah, termasuk 
koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan 
konseling). 

2). Karya siswa dirotasi secara berkala untuk member kesempatan yang 
seimbang kepada semua siswa 
 

3). Buku dan materi bacaan lain tersedia dipojok-pojok baca disemua 
ruang kelas. 

4). Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk siswa dan orang 
tua/wali pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas. 

5). Kantor kepala sekolah memajang karya siswa dan buku bacaan 
untuk anak. 

6). Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah. 
 

b. Lingkungan Sosial dan Afektif 

1). Penghargaan setiap prestasi siswa (akademik dan nonakademik) 
diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari senin 
merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk memberikan 
penghargaan mingguan. 

2). Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi. 

3). Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, 
misalnya merayakan hari kartini dengan membaca surat-suratnya. 

4). Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui 
kepakaran masing-masing. 

5). Terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi dalam 
menjalangkan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan 
pelaksanaannya. 

c. Lingkungan Akademik 

1). Terdapat TLS yang bertugas melakukan asasmen dan perencanaan. 
Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak eksternal. 

2). Disediakan waktu khusus dan cakup banyak untuk pembelajaran dan 
pembiasaan literasi : membaca dalam hati (sustained silent reading), 
membaca buku dengan nyaring (reading aloud), membaca bersama 
(shared reading), membaca terpadu (show-and-tell presentation). 

3). Waktu kegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk 
kepentingan lain. 

4). Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan 
gerakan literasi sekolah. 



18 
 

5). Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di 
sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis 
ilmu pengetahuan. 

7). Ada kesempatan pengembangan professional tentang literasi yang 
diberikan untuk staf, melalui kerjasama dengan institute yang terkait 
(perguruan tinggi, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, atau 
berbagai pengalaman dengan sekolah lain). 

8). Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi, 
dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar. 

Aspek-aspek tersebut adalah karakteristik penting dalam 

pengembangan budaya  literasi di sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah 

dapat mengadaptasikan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. 

 

e. Tahapan Pelaksanaan Gerakan Literasi di Sekolah 

Program GLS dilaksanakan seacar bertahap dengan 

mempertimbangkan kesiapan sekolah diseluruh Indonesia. Kesiapan ini 

mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, 

sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan system 

yang mendukung. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) memiliki tiga 

tahap yaitu, pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. 

1) Tahap pembiasaan 

Kegiatan literasi pada tahap pembiasaan bertujuan menumbuhkan 

minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca (Permendikbud No.23 Tahun 

2015). Tujuan kegiatan literasi ditahap pembiasaan, diantaranya yaitu:  

a) Meningkatkan rasa cinta baca diluar jam pelajaran 
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b) Meningkatkan kemampuan memahami bacaan  

c) Meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik 

d) Menumbuh kembangkan berbagai sumber bacaan 

Penumbuhan minat baca merupakan hal yang fundamental bagi 

pengembangan kemampuan literasi siswa. 

Tabel 3.1 
Kegiatan dalam Tahapan Pembiasaan 

 

Tahapan Kegiatan 

Pembiasaan 
(belum ada 
tagihan) 

1. Setiap hari siswa membaca nyaring atau membaca 
dalam hati selama lima belas menit sebelum 
pembelajaran dimulai 

2. Adanya lingkungan yang kaya literasi seperti 
tersedianya perpustakaan, perpustakaan mini (sudut 
baca  kelas), taman bacaan serta sarana lain 
diantaranya UKS, kantin dan kebun sekolah.  

2) Tahap Pengembangan 

Pada kegiatan literasi tahap ini kemampuan memahamibacaan 

dikaitkan dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, serta mengolah 

kemampuan menanggapi secara kreatif  (Anderson dan Krathwol, 2001). 

Tabel 3.2 
Kegiatan dalam Tahapan Pengembangan 

Tahapan  Kegiatan  

Pengembangan 
(Ada tagihan 
sederhana 
untuk penilaian 
non-akademik) 

1. Kegiatan membaca lima belas menit melalui membaca 
nyaring diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain non 
akademik diantaranya membuat peta peta cerita (story 
map), menggunakan graphic-organizers, bincang buku. 

2. Adanya pengembangkan lingkungan fisik, sosial, dan 
afektif. Sekolah yang kaya literasi menciptakan 
ekosistem sekolah yang menghargai keterbukaan dan 
kegemaran terhadap pengetahuan dengan berbagai 
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kegiatan , antara lain: (a) memberikan penghargaan 
kepada capaian perilaku positif, kepedulian sosial, dan 
semangat belajar siswa; penghargaan ini dapat 
dilakukan pada setiap upacara bendera Hari Senin 
dan/atau peringatan lain; (b) kegiatan-kegiatan 
akademik lain yang mendukung terciptanya budaya 
literasi di sekolah (belajar di kebun sekolah, belajar di 
lingkungan luar sekolah, wisata perpustakaan 
kota/daerah dan taman bacaan masyarakat,dll) 
 

3. Pengembangan kemampuan literasi melalui kegiatan di 
perpustakaan sekolah atau perpustakaan kota/daerah 
atau taman bacaan masyarakat, atau sudut baca kelas 
dengan berbagai kegiatan, antara lain: (a) 
membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam 
hati, membaca bersama (shared reading), membaca 
terpadu (guided reading), menonton film pendek, 
dan/atau membaca teks visual/digital (materi dari 
internet); (b) siswa merespon teks (cetak/visual/digital), 
fiksi dan nonfiksi, melalui beberapa kegiatan 
sederhana seperti menggambar, membuat peta 
konsep, berdiskusi, dan berbincang tentang buku. 

Kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik dengan adanya kesadaran 

di lingkungan sekolah.  

 

3) Tahap Pembelajaran 

Kegiatan literasi pada tahap pengembangan bertujuan mengembangkan 

kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman 

pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif 

melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan buku 

pelajaran (Anderson & Krathwol, 2001). Dalam tahap ini ada tagihan yang 

sifatnya adademis (terkait dengan mata pelajaran). Kegiatan membaca pada 
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tahap ini untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan 

siswa membaca buku nonteks pelajaran yang dapat berupa buku tentang 

pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan 

juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak 6 buku bagi 

siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP,  dan 18 buku bagi siswa SMA/SMK. 

Buku laporan kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini disediakan 

oleh wali kelas. 

 

2. Pembiasaan Membaca 

Pembiasaan adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan untuk 

menumbuhkan semangat belajar terutama membaca. Pembiasaan membaca 

oleh siswa sebenarnya telah dimulai sejak masuk dibangku SD. Saat 

seseorang anak yang diajari membaca dari mengeja maka disitulah 

sebenarnya dimulainya pembiasaan membaca itu. Setelah bisa membaca, 

tuntutan untuk naik ke level selanjutnya pun dilakukan. Buku paket pelajaran 

yang berjilid-jilid dibawa-bawa setiap hati. Tugas menjawab soal juga mesti 

ditemukan lewat bacaan dari buku paket tersebut. Ujian pun memaksa siswa 

mesti membaca, mengulang hingga menghapalkan buku pelajaran dari buku 

paket. Semua itu adalah aktivitas membaca.  

a. Pengertian Membaca 

Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang bersifat 

reseptif. Membaca bahkan merupakan sumber pengetahuan dan bagian 
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yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Hal ini senada dengan pendapat 

Tarigan,dkk, bahwa “Membaca merupakan esensi dasar pengetahuan 

manusia, kemudian membentuk ilmu, pengetahuan, dan peradaban 

manusia”. 

Membaca merupakan suatu yang kompleks dan rumit. Kompleks 

berarti dalam proses membaca terlibat berbagai faktor internal dan 

faktor eksternal pembaca. Factor internal yaitu meliputi intelegensi, 

minat, sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca, dan lain sebagainya. 

Sedangkan factor eksternal berupa sarana membaca, latar belakang 

social-ekonomi, dan tradisi membaca. Sedangkan proses rumit untuk 

menunjang pemahaman (Nurhadi, 2008:13). 

Dari segi keagaamaan membaca itu sangat penting untuk 

memperoleh pengetahuan yang tinggi. Seperti yang tersirat dalam Al-

Qur’an bahwa Allah swt., mengutus malaikatNya kepada rasul seruan 

untuk membaca. Surah yang pertama kali diturunkan adalah surah Al 

Alaq yang memberikan arti membaca. Seperti yang dijelaskan dalam 

surah Al Baqarah Ayat 129, yang berbunyi: 

يهِ  م  اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوي َزكِِّ ه  ْم يَتْل و َعلَْيِهْم آيَاتَِك َوي عَلِِّم  ْم ۚ إِنََّك َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرس وًلا ِمْنه 

يز  اْلَحِكيم  أَْنَت اْلعَزِ   

Terjemahannya: 

 “Ya Tuhan kami, utuslah ditengah mereka seorang rasul dari kalangan 

mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu 
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dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan menyucikan 

mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Tim 

Pelaksana, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, 2006) 

 

Membaca adalah membuka jendela dunia. Itulah pepatah yang 

pernah kita dengar, terkait dengan pentingnya membaca. Artinya 

dengan membaca kita dapat melihat dunia luar. Dengan membaca kita 

dapat mengetahui seluk beluk dan lika-liku kehidupan dunia 

sebenarnya. Begitu pentingnya membaca bahkan Allah swt., 

menganjurkan seluruh umat manusia untuk membaca. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

membaca pada hakikatnya adalah suatu proses pengenalan bentuk-

bentuk huruf dan tata bahasa serta kemampuan memperoleh dan 

memahami isi/gagasan baik tersurat, tersirat dan bahkan tersorot dalam 

suatu bacaan. 

b. Tujuan Membaca 

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan, 

makna arti (meaning)  erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan, 

atau intensif kita dalam membaca.  

Menurut Tarigan (1984:3-4), membaca mempunyai dua maksud 

utama yaitu : 

1) Tujuan behavioral atau disebut juga tujuan tertutup ataupun 
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tujuan intruksional. Tujuan ini diarahkan pada kegiatan 

membaca, antara lain; memahami makna kata (word attack), 

keterampilan-keterampilan studi (study skills), dan pemahaman 

(comprehenship). 

2) Tujuan ekspresif (tujuan terbuka). Tujuan ekspresif ini 

terkandung dalam kegiatan-kegiatan seperti; membaca 

pengarahan diri sendiri (self-directed reading), membaca 

penafsiran, membaca interpretativ (interpretative reading), dan 

membaca kreatif (creative reading). 

Perbedaan antara membaca dengan tujuan behavioral dengan 

membaca dengan tujuan ekspresif dapat dilihat bagan berikut: 

Bagan 1.1 
 

 

 

 
 

 

 

 

Seorang pakar, Nurhadi (1989:14), juga mengemukakan bahwa ada 

beberapa macam variasi tujuan membaca, yaitu: 

1) Membaca untuk tujuan studi (telaah ilmiah); 

Membaca 

Tujuan Behavioral Tujuan Ekspresif 

Memahami kata 

keterampilan studi 

pemahaman 

Pengarahan diri 

Interpretative kreatif 
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2) Membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan; 

3) Memebaca untuk menikmati karya tulis/karya sastra; 

4) Membaca untuk mengisi waktu luang; 

5) Membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. 

Menurut Rahim (2011:01), bahwa “kemampuan membaca 

merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyrakat yang terpelajar”. 

Sejalan dengan pendapat Somadayo dalam bukunya (2011:01), bahwa 

“membaca merupakan sarana untuk mempelajari dunia lain yang 

diinginkan sehingga manusia bisa memperluas pengetahuan, 

bersenang senang dan menggali pesan pesan tertulis dalam bahan 

bacaan”. 

Jadi kesimpulan manfaat membaca adalah menambah wawasan 

atau pengetahuan dengan luas bagi siswa, sehingga seorang siswa 

dapat menciptakan ide-ide yang kreatif dengan pengetahuan yang dia 

dapatkan dari budaya membaca, maka dengan itu siswa akan berpikir 

kritis dan lebih luas kedepannya. 

 
c. Kendala-Kendala Membaca dan Cara Mengatasinya 

Kendala yang sering dihadapi dalam implementasi gerakan literasi 

membaca yaitu : 

1) Rendahnya minat budaya baca  
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Rendahnya minat budaya baca pada siswa merupakan kendala 

dalam gerakan literasi membaca di SMP Negeri 3 Bola. Perlu 

disadari kebiasaan membaca siswa belum sepenuhnya menjadi 

budaya bagi siswa. Oleh karena itu, kebiasaan membaca perlu 

dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan di SMP 

mengembangkan literasi dengan beragam cara yang berbeda.  

Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam membaca masih terbilang 

rendah. Rendahnya minat baca siswa ini makin menyebabkan mutu 

pendidikan di Indonesia juga hanya jalan ditempat (stagnan) dan 

cenderung mundur. Upaya pemerintah dalam menangani 

permasalahan ini sebenarnya sudah maksimal. Namun jika 

kesadaran dari masyarakat akan pentingnya budaya literasi ini 

kurang, maka upaya pemerintah itu nihil.  

Perkembangan teknologi sekarang ini tidak mendukung 

meningkatnya budaya baca masyarakat, hal ini sangat disayangkan. 

Karena mereka seharusnya bisa lebih bijak dengan kecanggihan 

gadget yang dimiliki. Misalnya saja dengan membaca suatu buku di 

handphone telah tersedia banyak sekali aplikasi yang mendukung 

budaya literasi. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan mudahnya untuk 

membaca. Dan ini akan menambah minat baca masyarakat 

khusnya bagi siswa. 
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2) Guru tidak memberikan contoh kebiasaan membaca 

Membaca merupakan salah satu kebutuhan, sebab dengan 

membaca akan meningkatkan potensi keterampilan berbahasa dan 

kegiatan berbahasa lainnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang 

optimal terhadap isi bacaan tentunya membutuhkan sifat 

konsentratif yang berencana. Namun pada kenyataannya di 

lapangan dan dikalangan masyarakat khususnya dilingkungan 

sekolah yang sangat kurang dalam pelaksanaan literasi membaca. 

Guru sebagai motivator bagi siswa, seyogyanya guru memberikan 

contoh dengan melakukan kebiasaan membaca. Berbagai upaya 

yang dapat dilakukan seorang guru dalam memberikan contoh yang 

baik dalam literasi.   

Seperti diketahui bahwa kegiatan membaca merupakan aktivitas 

yang dilakukan dalam mencari informasi dan memahami suatu ide yang 

hendak disampaikan oleh penulis. Berbagai upaya atau solusi yang 

efektif untuk mengatasi kurangnya minat membaca tersebut yaitu: 

1) Menciptakan kondisi cinta ilmu pengetahuan, belajar hingga kondisi 

cinta baca. 

Dengan kecintaan terhadap budaya baca ini akan membuat 

keterampilan membaca siswa meningkat dan dengan adanya hal 

tersebut akan menambah minat baca siswa menjadi tinggi. 

Pembelajaran dari cinta baca akan menumbuhkan budi pekerti yang 
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luhur dan ini merupakan gerakan literasi yang seyogyanya 

dilaksanakan di sekolah. 

2) Menyediakan bahan bacaan 

Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam 

penyediaan bahan bacaan. Karena perpustakaan merupakan 

sarana dan prasana penunjang kegiatan literasi di sekolah. 

Perpustakaan yang kaya akan sumber bahan bacaan akan 

membuat siswa termotivasi dalam pembiasaan membaca.  

Perpustakaan di sekolah menyediakan berbagai macam buku 

bacaan baik berupa buku fiksi maupun nonfiksi. Banyaknya 

referensi diperpustakaan membuat sekolah membuat pojok baca 

disetiap kelas dimana buku yang diambil dari sarana dalam 

perpustakaan. 

3) Sharing dengan guru ataupun teman sejawat 

Dari pengalaman  yang didapatkan siswa saat belajar bermakna 

dalam menghadapi masalah, berbagai macam masalah yang 

dihadapi siswa dalam kegiatan literasi tersebut. Ini membuat siswa 

dapat sharing terhadap guru maupun teman mereka pada saat 

siswa mengalami masalah atau memberikan pemahaman tentang 

buku yang dibacanya. Dengan adanya literasi membaca ini 

menumbuhkan pemahaman siswa tentang keterampilan membaca. 
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B. Kerangka Berpikir   

Untuk menumbuhkembangkan motivasi kepada siswa agar memiliki 

daya minat tinggi terhadap membaca serta menjadikan kegiatan membaca 

sebagai suatu kebutuhan diperlukan adanya suatu gerakan yakni berupa 

kegiatan literasi. Kegiatan literasi indektik dengan aktivitas membaca dan 

menulis.  

Dengan adanya GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang 

bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah. Penumbuhan budi 

pekerti diharapkan dapat menciptakan siswa gemar membaca dan memilkiki 

budi pekerti yang luhur. Dengan pembiasaan membaca tidak hanya 

menjadikan lebih cerdas tapi melek informasi yang semakin berkembang. 

Pelaksanaan GLS sangat berpengaruh bagi siswa, hal tersebut membuat 

siswa memiliki minat yang besar terhadap kegiatan membaca. 

Berbagai faktor penunjang dan pengahambat  dalam pelaksanaan GLS. 

Dengan hal tersebut peneliti ingin memaparkan kerangka pikir sebagai 

berikut: 
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Bagan 2.1 
Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti 

Pembiasaan membaca buku nonpelajaran selama 15 menit 

sebelum pelajaran 

Gerakan Literasi Sekolah 

Implementasi Gerakan Literasi Sekolah SMP 

Negeri 3 Bola 

1. Implementasi GLS melalui pembiasaan membaca 
2. Kegiatan pembiasaan membaca kendala-kendala dan upaya 

mengatasinya 

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul 

berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu, berupa data 

primer dan data skunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang 

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek 

penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti. 

Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, 

benda-benda dan lain-lainnya dapat memperkaya data primer. 

Jadi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Meleong, 2013:4). 

 
B. Definisi Istilah 

1. Implementasi  

Adalah penerapan atau pelaksanaan ataupun tindakan untuk 

menjalankan rencana yang telah dibuat. 
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2. Literasi  

Adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, 

berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian 

tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Pembiasaan  

Adalah suatu proses membiasakan anak untuk berfikir, bersikap, dan 

bertindak  

4. Membaca  

Merupakan kegiatan melihat, dan memahami apa yang dibaca untuk 

memperoleh informasi dari bacaan yang dibaca. 

 
C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan yakni berada di kabupaten Wajo 

tepatnya di SMP Negeri 3 Bola. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo. 

Adapun waktu dilaksanakan penelitian ini yakni pada bulan Januari 

hingga Maret  2020. 
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D. Subjek dan Penentu Informan 

Subjek penelitian (informan) ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa 

yang ditunjuk dalam program literasi sekolah SMP Negeri 3 Bola Kabupaten 

Wajo. 

 
E. Pengumpulan Data 

Sebelum kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu membuat 

instrument penelitian. Pembuatan instrument di susun berdasarkan 

kemampuan berpikir peneliti, inilah yang membuat rumit dalam 

pembuatannya. Berbagai metode dilakukan untuk mendapatkan data yang 

akurat. Penyusunan instrument harus ditangani secara serius agar diperoleh 

hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Adapun pengumpulan data yang 

peneliti lakukan, yakni: 

1. Melalui wawancara  

Wawancara memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan 

data, banyak pihak yang dapat di wawancarai untuk mendapatkan data. 

Hal ini lah yang rumit dilakukan saat wawancara, satu persatu pihak 

sekolah memberikan data. Sebagai peneliti dalam mengumpulkan data 

harus jeli. Pengumpulan data tentang kegiatan literasi di SMP Negeri 3 

Bola yang peneliti gunakan adalah metode interviu (wawancara). Peneliti 

menginterviu kepala sekolah, kepala urusan kurikulum, pustakawan, dan 

wali kelas. 
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2. Melalui pengamatan (observasi) 

observasi merupakan cara yang paling efektif adalah melengkapi data 

yang diminta. Kegiatan observasi dilakukan dengan membuat suatu 

instrument penelitian. Instrument yang disusun berisikan  item-item 

tentang gerakan literasi melalui pembiasaan membaca siswa SMP Negeri 

3 Bola Kabupaten wajo dengan melihat secara langsung di lokasi 

penelitian. 

3. Mengumpulan data melalui metode dokumentasi 

Bentuk dokumentasi peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang literasi membaca seperti dokumen-dokumen profil sekolah, 

jadwal pembelajaran, foto-foto pelaksanaan literasi serta dokumentasi 

administrasi lainnya. 

 
F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan metode dengan menggunakan 

wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, 

mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisis dengan metode ini 

berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut 

dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses 

pencodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. 

Analisis data yang peneliti gunakan terdiri dari empat tahap, yaitu : 

1. Mengumpulkan data   
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Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data yakni 

mengamati secara langsung di lapangan. Cara yang peneliti gunakan 

melalui pengamatan atau observasi terhadap lingkungan sekolah dan 

kegiatan siswa saat literasi berlangsung, membuat kuesioner, 

mewawancarai berbagai informan seperti kepala sekolah, pustakawan, 

dan wali kelas, serta pengkajian dokumen. 

2. Memilah-milah data sesuai dengan kategorinya 

Kegiatan memilah-milah data diperlukan kejelian yang tinggi. Ini akan 

membuat penelian berhasil jika mendapatkan data yang akurat. Data 

yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan dan pengamatan 

(observasi), sehingga pemilahan diperlukan untuk memudahkan 

kategori yang cocok dengan implementasi literasi sekolah. 

3. Penyajian Penelitian 

Penyajian penelitian yang dilakukan setelah reduksi data dilakukan 

dalam bentuk menguraikan secara singkat dan membuat bagan agar 

data mudah dibaca dan dipahami.  

4.  Menarik Kesimpulan  

Dari ketiga teknik analisis yang peneliti gunakan, langkah terakhir ialah 

menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan informasi yang 

didapat di tempat penelitian. Dalam menarik kesimpulan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami pembaca dan tidak berbelit-belit. 
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G.  Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi merupakan teknik yang baik digunakan dalam penelitian. 

Teknik Triangulasi merupakan salah satu pendekatan peneliti dalam 

menggali lebih dalam pengolahan data kualitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Literasi di SMP Negeri 3 Bola 

Literasi sangatlah penting untuk dilaksanakan dan digiatkan karena 

sanggup membuat Negara semakin maju. Pemerintah dan kalangan 

intelektual menggiatkan kegiatan literasi yang bertujuan agar siswa dengan 

budaya literasi akan semakin cerdas dan mempunyai pola pikir  yang maju 

dan diharapkan dengan literasi siswa bisa dengan mudah memecahkan 

suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan. Dengan adanya literasi ini akan 

meningkatkan hasil pendidikan di Indonesia lebih baik. 

Kegiatan literasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bola yakni 

penggalakan kegiatan literasi di sekolah. Gerakan Literasi Sekolah ini telah di 

digalakkan oleh pemerintah agar menimplementasikan GLS. Kepala sekolah 

SMP Negeri 3 Bola mengatakan: 

Literasi di SMP Negeri 3 Bola telah menerapkan budaya membaca 
dengan adanya sudut baca di setiap kelas, adanya pustaka-pustaka 
mini dikelas.Hal ini untuk menanamkan diri anak untuk cinta membaca 
sesuai dengan pencanaan pemerintah tentang literasi. 

Literasi sangatlah penting untuk dilakukan dan digiatkan dalam Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) ini akan membuat sebuah Negara lebih maju. Literasi 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memiliki pengetahuan yang 
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luas. Budaya literasi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-

hari, sebagai pengisi waktu luang ataupun sebagai pendamping saat 

istirahat. 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS)  merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi 

pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik 

hal ini selaras dalam kurikulum 2013 saat ini.   

Kegiatan literasi ditempuh untuk mewujudkannya pembiasaan 

membaca siswa.  Pembiasaan ini dilakukan kegiatan 15 menit membaca 

sebelum pembelajaran dimulai. Disaat  pembiasaan membaca terbentuk, 

kegiatan selanjutnya akan diarahkan ketahap pengembangan, dan 

pembelajaran. 

Hal tersebut senada yang dikatakan oleh kepala urusan kurikulum, 

bahwa  

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang diterapkan hal ini akan 
membuahkan hasil dalam pembiasaan membaca siswa. Dengan 
adanya program literasi kita bentuk melalui beberapa elemen-elemen 
pemangku jabatan di sekolah (Kepala Sekolah) dan terkhusus tim teknis 
pelaksanaan literasi memberikan tugas-tugas tentang gerakan literasi.  
GLS di sekolah ini dilaksanakan melalui: (1) kunjungan ke 
perpustakaan, dengan hal ini maka dibuatkan jadwal berkunjung agar 
siswa bisa bertukaran dalam peminjaman buku; (2) adanya gerakan 
literasi membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran di mulai, 
degan hal ini siswa menuliskan hasil laporan kegiatan membacanya 
kedalam buku GLS; (3) dibuatkan sudut baca (pojok baca) disetiap 
kelas, hal ini akan memudahkan siswa melakukan kegiatan literasi 
tanpa keluar dari kelas mereka. Dan buku yang dipinjam akan dirolling 
agar siswa tidak merasa jenuh dalam membaca.  
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Menurut guru mata pelajaran memaparkan bahwa kegiatan 

pelaksanaan literasi dilaksanakan selama 15 menit sebelum pembelajaran 

dimulai. Berikut pemaparannya : 

Pelaksanaan literasi di kelas dilaksanakan setelah bel masuk dan siswa 
berbaris dan masuk kelas dan berdoa kemudian 15 menit literasi 
membaca buku.Selain itu juga siswa di ajak belajar di perpustakaan. 
Pengadaan sudut baca kelas sebagai sarana untuk anak senang 
membaca dan juga anak diperbolehkan membawa buku sendiri dari 
rumah dengan adanya pengawasan/seleksi oleh guru tentang isi buku, 
sehingga buku yang dibaca mengandungbanyak pengetahuan yang 
mendukung pembelajaran. Setiap kelas diberikan arahan agar ketika 
siswa membaca mereka benar-benar bisa fokus memahami bacaan, 
diberikan kebebasan cara membaca, untuk menambah wawasannya.  
Pelakasaan literasi sudah berjalan konsisten seperti yang dijadwalkan. 
Sekarang pelaksanaan literasi membaca 15 menit di kelas dilaksanakan 
secara fleksibel, bisa di awal sebelum pembelajaran, di tengah 
pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Misalnya apabila siswa 
sedang mengerjakan tugas, namun ada siswa yang sudah selesai 
duluan, mereka bisa membaca buku untuk menunggu temannya yang 
belum selesai. 

Menurut data hasil observasi menunjukkan bahwa Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) di SMP Negeri 3 Bola yakni melakukan kegiatan membaca 

selam 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan perpustakaan merupakan 

sarana peminjaman buku. Perpustakaan merupakan salah satu wadah 

pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh data 

sebagai berikut: 

a) Senin, 16 Maret 2020 

Pada pukul 07.45 – 08.00 pelaksanaan GLS di SMP Negeri 3 Bola 

dilaksanakan selama 15 menit sebelum pembelajaran di mulai. Terlihat 
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siswa sedang membaca buku diluar kelas mereka masing-masing. 

Setelah membaca guru bersama siswa mereviu pokok bahasan buku 

yang mereka baca, setelah itu menuliskan kadalam buku GLS. 

b) Selasa, 17 Maret 2020 

Pukul 07.45 - 08.00 siswa melakukan kegiatan GLS, kegiatan tersebut 

dilakukan selama 15 menit sebelum pembelajaran di mulai. Tampak 

siswa sedang membaca diluar kelas mereka masing-masing. Mereka 

mengambil buku dari pojok baca di ruang kelas masing-masing. Setelah 

membaca guru memberikan tugas dari hasil membaca buku seperti 

menceritakan isi buku yang dibaca dan menuliskan kedalam buku GLS. 

c) Senin, 23 Maret 2020 

Pada jam literasi yakni pukul 07.45 – 08.00 siswa secara aktif 

melaksanakan kegiatan membaca selama 15 menit. Setelah membaca 

guru memberikan tugas yakni menuliskan identitas buku yang telah 

dibaca ke dalam buku GLS.  

d) Selasa, 24 Maret 2020 

Tampak siswa kelas IX B melakukan kegiatan literasi membaca selama 

15 menit. Salah seorang siswa membacakan buku cerita di depan kelas. 

Setelah kegiatan membaca tersebut siswa dan guru mereviu hasil 

bacaan yang didengarkan dengan suara yang lantang dan aktif dalam 

memberikan pendapat dari setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru.  
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e) Kamis, 26 Maret 2020 

Pada saat jam literasi dimulai tampak siswa kelas VII A secara aktif 

melakukan kegiatan tersebut. Wali kelas membacakan sebuah buku 

bacaan tentang cerita anak bangsa, dalam kegiatan tersebut guru dan 

siswa melakukan reviu hasil buku yang dibacakan dengan cara 

menuliskannya ke dalam buku pengayaan. 

Kegiatan literasi yang diterapkan di sekolah dilaksanakan secara 

bertahap dengan berbagai pertimbangan kesiapan sekolah. Kesiapan ini 

mencakup tersedianya perpustakaan sekolah (didalamnya persiapan bahan 

bacaan literasi, adanya fasilitas yang mendukung serta sarana dan prasarana 

yang lengkap), sarana pendukung (UKS, taman baca, kebun sekolah), serta 

keterlibatan publik. 

Dalam pelaksanaan kegiatan literasi di bagi menjadi tiga tahap, yaitu: 

a. Tahap Pembiasaan 

Kegiatan Literasi di SMP Negeri 3 Bola memalui tahap pembiasaan 

membaca terdiri atas dua jenis kegiatan membaca untuk kesenangan, 

yakni membaca dalam hati dan membaca nyaring oleh guru. 

Pembiasaan ini meningkatkan kecintaan membaca walaupun diluar  jam 

pelajaran, adanya peningkatan pemahaman dalam membaca, serta 

meningkatkan kepercayaan diri dalam memberikan tanggapan.  

Berikut ini prinsip-prinsip kegiatan membaca pada tahap 

pembiasaan sebagai berikut: 
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1) Pelaksanaan kegiatan literasi dilaksanakan selama 15 menit. 

Sekolah bisa memilih menjadwalkan waktu pelaksanaan membaca 

di awal, tengah, atau akhir pelajaran.  

2) Buku yang dibaca/dibacakan adalah buku non pelajaran 

3) Siswa dapat membawa buku sendiri dari rumahnya 

4) Buku yang dibaca/dibacakan adalah pilihan siswa sendiri sesuai 

minat dan kesenangannya. 

5) Kegiatan membaca ini tidak diikuti oleh tugas-tugas yang bersifat 

tagihan/penilaian. 

6) Kegiatan membaca ini dilakukan secara santai, tanang dan 

menyenangkan. 

7) Sebagai kegiatan membaca dalam hati, kegiatan ini diikuti oleh guru 

sebagai pendidik ikut serta membaca buku selama 15 menit. 

Berikut jenis kegiatan yang dilakukan pada tahap pembiasaan 

sebagai berikut: 

a) Membaca 15 menit sebelum pelajaran 

(1) Kegiatan membaca dalam hati 
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Tabel 4.1 
 Kegiatan Membaca dalam Hati 

Tahap Membaca Kegiatan 

Kegiatan sebelum 
membaca  

1) Siswa memilih buku cerita yang ingin 
dibaca dari sudut perpustakaan mini 
masing-masing sesuai dengan minat 
dan kesenangannya. 

Kegiatan saat 
membaca 

2) Siswa dan guru bersama-sama 
membaca buku dengan tenang selama 
15 menit. 

Kegiatan setelah 
membaca 

3) Siswa mencatat judul dan pengarang 
buku, serta jumlah halaman yang 
dibaca di jurnal membaca harian (lihat 
contoh dibawah ini) 

4) Guru mengingatkan siswa untuk 
melanjutkan membaca buku yang sama 
pada pertemuaan berikutnya. 

5) Siswa mengembalikan buku di rak pojok 
baca ruang kelas mereka 

 

Berikut contoh format membaca tahap pembiasaan : 

Tabel 4.2 
Format Membaca Harian 

 
Nama : 
Kelas : 
 

Hari/Tanggal 
Kegiatan 

Judul/Pengarang Buku yang 
dibaca 

Halaman 
buku yang 

dibaca 

 
 

  

 
 

  

 

(2) Kegiatan membaca nyaring 
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Tabel 4.3 
Kegiatan Membaca Nyaring 

 

Tahap Membaca Kegiatan 

Sebelum 
membaca 
 
Tahap sebelum 
membaca 
penting dilakukan 
untuk; mengenal 
teks yang akan 
dibaca, 
membangun 
makna, menggali 
informasi tersirat, 
dan untuk 
menebak isi. 

1) Guru memilih buku/cerita yang bermanfaat 
dan menarik untuk dibacakannya yang 
mengandung nilai moral, sastra, keindahan, 
relevansi dengan kondisi anak. 

2) Guru membuka bahan percakapan tentang 
bahan bacaan yang akan dibaca dengan 
menyebutkan penulis dan judul buku yang 
dibaca. 
 

 

b) Membangun lingkungan yang literat 

Salah satu aspek penting dalam membangun literasi dan 

keberhasilan program membaca secara lebih khusus adalah 

tersedianya sudut baca di kelas dan menciptakan lingkungan yang kaya 

teks. 

c) Memilih buku bacaan  sesuai dengan tingkat intelegensi siswa atau 

berdasarkan umur siswa. 

d) Adanya pelibatan publik yakni masyarakat, pemerintah setempat 

serta komite sekolah. 
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b. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan sama dengan tahap pembiasaan, 

perbedaannya yakni adanya tindak lanjut dari kegiatan pembiasaan 

membaca selama 15 menit sebelum pembelajan dimulai. Sebagai 

tindak lanjut pada tahap pengembangan diperkuat oleh berbagai 

kegiatan yang bertujuan sebagai berikut: (1) mengasah kemampuan 

siswa dalam menanggapi buku pengayaan secara lisan dan tulisan, 

berpikir kritis dalam menanggapi buku serta kreatif dan inovatif dalam 

menceritakan buku yang telah dibaca; dan (2) membangun interaksi 

siswa dengan guru tentang buku yang dibaca. 

 Kegiatan tindak lanjut tahap pengembangan, yang perlu 

dipertimbangakan adalah: 

1) Kegiatan membaca bukan hanya membaca buku pelajaran saja 

tetapi membaca buku non pelajaran juga berdasarkan minat dan 

kesenangan siswa. 

2) Kegiatan membaca/membacakan buku diikuti oleh tugas-tugas 

presentasi singkat, menulis sederhana, kriya atau seni peran untuk 

menanggapi bacaan disesuaikan dengan jenjang dan kemampuan 

siswa. 

3) Tugas-tugas siswa dapat dinilai secara nonakademik dengan focus 

terhadap sikap siswa selama kegiatan 
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4) Kegiatan membaca/membacakan buku berlangsung dalam suasana 

yang menyenangkan untuk memberikan motivasi siswa. 

Berikut jenis kegiatan pada tahap pengembangan sebagai tindak 

lanjut yang dilakukan guru sebagai berikut: 

a) Menulis komentar singkat terhadap buku yang dibaca di jurnal 

membaca harian. 

Jurnal membaca harian membantu siswa dan guru untuk memantau 

jenis dan jumlah buku yang dibaca untuk kegiatan 15 menit 

terutama membaca dalam hati. Berikut beberapa contohnya : 

 

Contoh 1 
Tabel 4.4 Format Membaca 1 

Judul 
Buku 

Pengarang 
Buku 

Tipe Komentar 
Pembaca 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Contoh 2 
Tabel 4.5 Format Membaca 2 

Judul Pengarang Genre 
Jumlah 

Halaman 

Lama 
Menyelesaikan 

Buku 
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Contoh 3 

Tabel 4.6 Format Membaca 3 
 

Hari/Tanggal 
Judul dan 
Pengarang 

Komentar Saya 
Hari ke 
berapa 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
b) Menanggapi isi buku secara lisan maupun tulisan 

Kegiatan ini memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan 

pikiran dan perasaannya tentang buku yang dibaca. 

c) Membuat jurnal tanggapan terhadap buku 

Jurnal ini berisi catatan pikiran dan perasaan siswa tentang buku 

yang dibaca dan proses membacanya. Kegiatan ini memungkinkan 

siswa mengeksplorasi idenya lebih dalam pada pemberian 

tanggapan atau menceritakan kembali isi buku secara lisan. Berikut 

contoh format jurnal yang dapat diisi oleh siswa: 
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Gambar 1.1. 
Format Tanggapan Isi Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d) Dalam memberikan tanggapan juga biasa menggunakan grafik 

e) Mengembangkan iklim literasi sekolah 

Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mengembangkan lingkungan 

social dan afektif dengan cara memberikan pengahargaan, dan 

kunjungan perpustakaan di luar sekolah serta pameran buku. 

 

c. Tahap Pembelajaran 

Tahap pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam memahami bacaan dengan mengaikan 

pengalaman pribadi pembelajaran sepanjang hayat, Kegiatan pada 

 

Judul Buku         : ………………………….  

Hari/Tanggal      : …………………………. 

Pengarang Buku: …………………………. 

Jumlah Halaman: …………………………. 

Apa yang kamu menyukai buku yang kalian baca? Apa 

yang tidak kamu sukai dari buku yang kalian baca? Adakah hal 

yang menarik yang membuat kalian senang membaca buku 

yang kalian baca? 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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tahap pembelajaran ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan 

kurikulum 2013 yang mensyaratkan siswa membaca buku nonteks 

pelajaran. Beberapa prinsip dalam tahap pembelajaran, antara lain: 

1) Buku yang dibaca berupa buku tentang pengetahuan umum, 

kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat 

dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak 12 buku untuk 

SMP. 

2) Ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata 

pelajaran). 

 

2. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Melalui Pembiasaan 

Membaca Siswa SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo 

Program literasi di sekolah yang telah diterapkan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca siswa di SMP Negeri 3 Bola. Kegiatan literasi ini 

mengupayakan siswa membiasakan membaca buku sesuai dengan program 

sekolah yang dicanangkan. Berbagai sarana dan prasara yang disediakan 

sekolah demi kelancaran dan berlangsungnya kegiatan literasi tersebut, 

bahkan membuatkan sudut baca disetiap kelas.  

Berikut pernyataan kepala urusan kurikulum di SMP Negeri 3 Bola, 

menyatakan bahwa : 

Karena bermacam-macam buku yang dibaca sangat variatif. Beragam 

buku bacaan yang disediakan akan menambah pengetahuan bagi 
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siswa, selain itu siswa juga diperbolehkan membawa buku sendiri dari 

rumah asal buku berisi hal positif, maka siswa akan termotivasi untuk 

terus/suka membaca. Dan juga dalam literasi dikelas siswa tidak hanya 

membaca saja namun juga dalam waktu yang ditentukan siswa mampu 

memahami isi bacaan yang mana disesuaikan dengan tingkatan kelas 

yang telah ditentukan materi yang dibuat sebelumnya, misalnya guru 

menunjuk untuk 5 menit membaca dan 5 menit memahami bacaan. 

Sehingga kemampuan membaca anak meningkat seiring dengan 

kebiasaan membaca setiap hari. 

 

Adanya sarana dan prasarana yang disiapkan pihak sekolah beragam 

buku jenis bacaan yang dapat dibaca membuat siswa bersemangat dan 

termotivasi saat membaca buku dan ini akan menambah pengetahuannya.  

Kemudian salah satu guru memberikan penjelasan kegiatan literasi 

yang sedang berlangsun, berikut pemaparannya : 

Ya ada, siswa menjadi semangat membaca diluar buku pelajaraan. 

Siswa menjadi gemar membaca karena menurut mereka kosa kata 

menjadi bertambah dan menambah pengetahuan. 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan menunjukkan bahwa dari 

pengamatan yang dilakukan terdapat peningkatan membaca saat 

dilaksanakan kegiatan literasi. Berikut hasil observasi peneliti lakukan 

sebagai berikut: 

1) Senin, 16 Maret 2020 

Terlihat siswa melaksanakan kegiatan literasi selama 15 menit yakni 

tepatnya pukul 07.45 – 08.00, siswa kelas VII B terlihat aktif membaca 
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buku dengan lancar tanpa memperdulikan tanda baca pada buku bacaan 

tersebut.  

2) Selasa, 17 Maret 2020 

Pukul 07.45 – 08.00 pelaksanaan kegiatan literasi berlangsung dengan 

khidmat, terlihat siswa dengan perasaan senang membaca buku cerita 

yang mereka pilih sendiri. Salah seorang siswa kelas VIII A sedang 

membaca buku cerita yang isinya menggunakan dwi bahasa. Dalam 

kegiatan tersebut terlihat anak tersebut dapat membacanya walaupun 

tidak tahu apa arti kata yang terdapat buku cerita tersebut. 

3) Kamis, 19 Maret 2020 

Pukul 07.45 – 08.00 kegiatan literasi berlangsung nampak siswa kelas IX 

A  secara bergantian membacakan buku cerita yang mereka pilih. Salah 

satu siswa membaca dan siswa yang lain mendengarkan cerita yang 

dibacakan. Setelah pembacaan buku dibacakan siswa dan guru mereviu 

hasil bacaan yang telah dibacakan oleh salah satu siswa yang ditunjuk. 

Setelah itu siswa menuliskannya kedalam buku jurnal kegiatan literasi 

yang dimiliki siswa. Dari hasil reviu salah seorang siswa menceritakan 

kembali cerita yang telah dibacakan dengan bahasa mereka sendiri. 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Gerakan 

Literasi Sekolah 
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Penerapan GLS terdiri atas fator pendukung dan faktor penghambat 

pelaksanaan kegiatan literasi, sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung 

Dari hasil wawancara informan dalam pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah di SMP Negeri 3 Bola, bahwa ada beberapa factor 

yang mendukung keberhasilan implementasi kegiatan literasi di 

sekolah.  

Menurut kepala urusan kurikulum menyatakan bahwa: 

Selalu ada pengadaan buku bacaan baru untuk siswa yang 
disimpan dalam perpustakaan. Siswa dengan mudah 
mendapatkan buku yang ingin mereka baca sesuai dengan 
minat meraka. Juga beberapa dukungan dari wali kelas 
kepada siswa membawa buku sendiri dari rumah mereka 
tetapi dengan hasil tahap penyeleksian dari pihak guru. 
Dengan banyaknya referensi perpustakaan membuat siswa 
antusias membaca buku yang di sediakan. Dan ini akan 
menambah wawasan siswa terhadap keterampilan membaca, 
berpikir kritis terhadap buku yang dibacanya.  
 

Wali kelas VII A menambahkan karena adanya dukungan dari pihak 

sekolah kegiatan ini dapat berhasil : 

Adanya kerjasama dengan wali kelas dan guru untuk 
pelaksanaannya dan dilengkapi dengan jurnal GLS untuk 
pelaksanaannya. Selain itu perpustakaan juga 
mendistribusikan beberapa buku bacaan untuk diletakkan di 
sudut baca kelas. 

Terkait faktor keberhasilan kegiatan literasi wali kelas IX B 

mengatakan : 
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Keberhasilan kegiatan ini karena adanya disediakannya pojok 
baca di setiap ruangan kelas, hal ini memudahkan siswa 
melaksanakan kegiatan literasi membaca tanpa ada gangguan 
dari luar. Buku yang dibagikan sesuai dengan tingkatan kelas 
dan buku tersebut digilir agar siswa tidak merasa bosan saat 
membaca buku. 

Selain itu hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa 

tersedianya sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti 

adanya perpustakaan sekolah, perpustakaan mini (sudut baca 

kelas), serta taman bacaan yang disediakan menunjang 

keberhasilan kegiatan literasi yang dilaksanakan.  

b. Faktor Penghambat 

Kegiatan yang diprogramkan tidak selamanya berhasil 100%, 

pernyataan tersebut di ungkapkan oleh kepala sekolah selaku 

penanggung jawab pelaksanaan gerakan literasi. Kegiatan literasi 

tidak berhasil di sebabkan karena adanya program lain selain 

program gerakan literasi, atau ada salah satu guru mengambil jam 

literasi berlangsung. Berikut pernyataan dari kepala sekolah : 

Kegiatan literasi yang diterapkan sebenarnya tidak ada, tapi 
biasanya ada kegiatan lain yang menghambat kegiatan literasi 
dilaksanakan atau ada salah satu guru menggunakan waktu 
kegiatan literasi. Seharusnya setelah guru mengambil waktu 
kegiatan dilaksanakan bisa mengambil waktu lain terhadap 
kegiatan tersebut. Contohnya guru membacakan sebuah buku 
cerita inspiratif dan siswa menyimak buku yang dibacakan dan 
siswa diberi tugas mencatat hal-hal penting isi buku yang 
dibacakan.  
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B. Pembahasan 

Implementasi  Gerakan Literasi di SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo 

melalui pembiasaan membaca. 

Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam proses pendidikan di 

Indonesia telah menampakkan perubahan yang positif. Sebagian sekolah 

telah menerapkan dan menunjukkan peningkatan mutu akademik dan non-

akademik.  Program yang di canangkan oleh pemerintah juga diterapkan di 

SMP Negeri 3 Bola. Betapa pentingnya kegiatan literasi tersebut, karena 

dengan kegiatan ini akan menambah pengetahuan serta wawasan siswa. 

Dalam agamapun diajarkan bahwa ilmu sangat penting untuk 

kelangsungan hidup manusia dewasa ini. Karena ilmu berbagai macam 

teknologi dapat dipergunakan dengan baik. Begitu pula membaca, Allah pun 

menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan tak lepas dari membaca, seperti 

yang tersurat dalam Al-Qur’an surah Al Baqarah Ayat 121, yang berbunyi :  

ئَِك ُهُم اْلَخاِسرُ آتَْينَاالَِّذيَن  ئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه ۗ َوَمْن َيْكفُْر بِِه فَأُولََٰ ونَ ُهُم اْلِكتَاَب يَتْلُونَهُ َحقَّ ِتََلَوتِِه أُولََٰ  

 

Terjemahannya: 

“Orang-orang yang telah Kami beri Kitab, mereka membacanya 
sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadaNya, 
mereka itulah orang-orang yang rugi.” (Tim Pelaksana, Al-Quran Al-
Karim dan Terjemahannya, 2006) 

Manusia memperoleh ilmu dengan belajar dan secara langsung ilmu 

yang didapat dari Allah swt., Hal ni tercermin dalam surah Al Imran Ayat 164, 

yang berbunyi : 
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ْؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرس وًلا ِمْن أَْنف ِسِهْم  م  اْلِكتَاَب  يَتْلُولَقَْد َمنَّ َّللاَّ  َعلَى اْلم  ه  يِهْم َوي عَلِِّم  َعلَْيِهْم آيَاتِِه َوي َزكِِّ

بِينٍ   َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكان وا ِمْن قَْبل  لَِفي َضََلٍل م 

Terjemahannya :  

Sungguh, Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman 
ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) ditengah-tengah 
mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada 
mereka ayat-ayatNya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan 
kepada mereka kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunnah), meskipun 
sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Tim 
Pelaksana, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, 2006) 

Pendidikan yang diperoleh secara mandiri tidak terlepas dari keluarga 

dan masyarakat sekitar.  Bukan hanya pendidikan di dapat melalui sekitar 

mereka, tapi juga dapat di peroleh dari sekolah yang bersifat formal. Hal ini 

akan menambah wawasan pengetahuan dan mengubah perilaku menjadi 

lebih baik.  

Inovasi pendidikan telah diterapkan oleh pemerintah adalah 

implementasi gerakan literasi di sekolah. Ini akan meningkatkan kualitas anak 

bangsa. Yang penerapannya berdasarkan budaya membaca dan budi pekerti 

yang luhur. Melalu pembiasaan tersebut memberikan kebiasaan membaca 

dan menambagkan wawasan anak bangsa. 

Hasil survey literasi membaca dalam PISA 2009 menunjukkan peserta 

didik Indonesia berada pada peringkat ke- 64 sebanyak 65 negara yang ikut 

berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012, membuktikan bahwa kemampuan 

siswa dalam literasi sangat memperhatinkan.  
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Dalam mengembangkan sekolah dalam suatu organisasi pembelajar, 

lewat pemerintah khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS), kegiatan GLS adalah 

upaya pemerintah secara keseluruhan yang ingin melibatkan warga sekolah, 

dan publik. 

Pendidikan di SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo telah menerapkan 

program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yakni tahap pembiasaan, tahap 

pengembangan dan tahap pembelajaran membaca. Program ini selaras 

dengan pemerintah tentang literasi. Dengan adanya program tersebut akan 

menumbuhkan minat baca siswa lebih baik. Kaur Kurikulum SMP Negeri 3 

Bola mengemukakan: 

Tujuan gerakan literasi sekolah ini di terapkan yaitu untuk pembiasakan 

dan pengembangan terhadap anak untuk gemar membaca dan terbiasa 

membaca. 

 

Ungkapan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang GLS. Salah satu 

kegiatan didalamnya tersebut adalah “kegiatan 15 menit membaca buku 

nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Program Gerakan Literasi di 

SMP Negeri 3 Bola ini dilaksanakan berdasarkan program pemerintah. 

Berikut penuturannya : 

Literasi di SMP Negeri 3 Bola telah sejak awal telah menerapkan 

budaya membaca dengan adanya sudut baca di setiap kelas, adanya 

pustaka-pustaka mini dikelas. Hal ini untuk menanamkan diri anak untuk 



57 
 

cita membaca. Kemudian ketika pemerintah mencanangkan gerakan 

literasi sekolah, sekolah tinggal menyingkronkan saja apa yang 

dicanangkan pemerintah. 

Gerakan literasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk 

menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang literat sepanjang 

hayat melalui pelibatan publik dengan tujuan menumbuh kembangkan budi 

pekerti siswa melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang 

diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. 

Pembiasaan adalah program popular yang ada dimasyarakat untuk 

menumbuhkan semangat sejak dini dan berkesinambungan. Saat anak 

diajari membaca maka disitulah anak memulai kebiasaan membaca. 

Kebiasaan membaca ini akan mengubah siswa menjadi lebih baik dan mutu 

pendidikan akan lebih meningkat. 

Pengembangan, peningkatan membaca siswa dipengaruhi oleh 

beberapa factor yaitu keluarga, masyarakat, motivasi, minat, dan pendidikan 

yang diberikan guru di sekolah. Solusi yang efektif untuk mengatasi 

kurangnya minat baca khususnya di SMP Negeri 3 Bola, yaitu : 

1) Menciptakan kondisi cinta ilmu pengetahuan, belajar hingga kondisi 

cinta baca 

2) Penyediaan bahan bacaan yang lengkap diperpustakaan 
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3) Memilih bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

siswa 

4) Membiasakan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran di 

mulai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil pembahasan diatas tentang implementasi gerakan literasi 

membaca di smp negeri 3 bola melalui pembiasaan membaca , maka dapat 

di simpulkan sebagai berikut: 

1. Pada pertengahan semester genap implementasi Gerakan Literasi 

Sekolah di mulai pada tahap pembiasaan. Pada tahap pembiasaan 

membaca siswa dilaksanakan untuk mengupayakan lingkungan yang 

akademik, sosial dan afektif sehingga menjadikan program literasi 

menjadi efektif melalui pengadaan perpustakaan mini atau pojok baca di 

kelas. Pelaksanaan kegiatan literasi membaca dalam waktu 15 menit 

dilaksanakan di sudut baca kelas masing-masing dan ini akan 

meningkatkan minat baca siswa sehingga menumbuhkan budi pekerti 

yang luhur. 

2. Faktor pendukung dan penghambat  implementasi Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) 

a. Faktor Pendukung 

Berbagai cara dilakukan pihak sekolah guna menupayakan gerakan 

literasi sekolah berjalan dengan baik. Diantaranya peranan guru dan 
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wali kelas dalam memotivasi siswa untuk membaca, serta adanya 

sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut (adanya 

buku-buka bacaan yang banyak tersedia) hal ini akan menumbuhkan 

minat membaca siswa meningkat. 

b. Faktor Penghambat  

Faktor penghambatnya dalam pelaksanaan Gerakan Literasi di SMP 

Negeri 3 Bola sebenarnya tidak ada, namun hal lain yang 

mempengaruhi keterlaksanaan Gerakan Literasi Sekolah yaitu faktor 

kegiatan akademik sekolah yang kadang-kadang diadakan mendadak 

oleh pihak sekolah, sehingga hal ini mengganggu keefektifan 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah terutama pada pelaksanaan 

membaca 15 menit di kelas. 

B. Saran  

Implementasi gerakan literasi di SMP Negeri 3 Bola melalui pembiasaan 

membaca dilaksanakan berdasarkan program Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan. Kegiatan ini mengupayakan penumbuhan budi pekerti dan 

pembiasaan membaca baik di lingkungan akademik maupun diluar 

lingkungan akademik. Dalam pelaksanaan kegiatan ini beberapa faktor yang 

mendukung terlaksananya program ini dengan baik, yaitu adanya sarana dan 

prasarana, lingkungan sekitar, lingkungan akademik, serta guru yang 

memiliki peran besar dalam kelancaran program tersebut.  
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Sebagaimana pengamatan penelitian yang peneliti lakukan,  terlihat ada 

beberapa guru belum memberikan contoh yang baik dalam kegiatan tersebut. 

Siswa tidak diberi penguatan melalui tindak lanjut dari  kegiatan membaca, 

seperti siswa tidak menuliskan pendapatnya setelah membaca buku di jurnal 

membaca. Hal ini akan membuat siswa malas dalam melakukan kegiatan 

membaca karena tidak adanya respon dari guru. Dengan kebiasaan menulis 

membuat siswa akan sering membaca dan itu dapat mengubah kebiasaan 

siswa saat membaca. 

Semoga pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah lebih baik lagi, agar 

mutu pendidikan di Indonesia lebih meningkat dan ini akan mengubah 

peringkat kemampuan membaca siswa di dunia menjadi meningkat.  
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LAMPIRAN 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 

 

PEDOMAN OBSERVASI 
 

Pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi 

warga sekolah dalam implementasi Gerakan Literasi Sekolah melalui 

pembiasaan membaca pada siswa di SMP Negeri 3 Bola meliputi: 

1. Alamat/ lokasi sekolah 
 

2. Lingkungan sekolah pada umumnya 
 

3. Ruang kelas 
 

4. Suasana/iklim kehidupan sehari-hari baik secara akademik maupun 

sosial 

5. Proses kegiatan Gerakan Literasi Sekolah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI 

SEKOLAH PADA TAHAP PEMBIASAAN 

Kelas  : VII, VIII, dan IX  
Observasi ke : 4 

Hari/tanggal  : Selasa, 17 Maret 2020 

Waktu  : 07.45-08.00 

 
No Indikator Belum Sudah Keterangan 

1 Ada kegiatan 15 menit membaca: 
a. Membaca nyaring 
b. Membaca dalam hati 

 
 
 

 
√ 
√ 

 

2 Kegiatan 15 menit,membaca 
dilakukan setiap hari. 

 √  

3 Buku yang dibacakan kepada 
atau dibaca oleh peserta didik 
dicatat judul dan nama 
pengarangnya dalam catatan 
harian. 

 √  

4 Guru, kepala sekolah,dan tenaga 
kependidikan lain terlibat dalam 
kegiatan 15 menit dengan 
membacakan buku atau ikut 
membaca dalam hati. 

 √  

5 Ada,perpustakaan sekolah atau 
ruangan khusus untuk 
menyimpan buku non-pelajaran. 

 √  

6 Ada Sudut Baca Kelas di tiap kelas 
dengan koleksi buku non-
pelajaran. 

 √  

7 Ada poster-poster kampanye 
membaca di kelas,koridor, dan 
area lain di sekolah. 

√   

8 Ada bahan karya teks di tiap kelas √   

9 Kebun sekolah, kantin, dan UKS 
menjadi lingkungan yang kaya 
literasi. Terdapat poster-poster 
tentang pembiasaan hidup sehat, 
kebersihan, dan keindahan di 
kebun sekolah, kantin, dan UKS. 
Makanan di kantin sekolah diolah 
dengan bersih dan sehat. 

 √  

10 Sekolah berupaya untuk 
melibatkan publik (orang tua, 
alumni, dan elemen masyarakat 
lain) untuk mengembangkan 
kegiatan literasi sekolah. 

√   

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

KEPALA SEKOLAH DAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN DI SMP 

NEGERI 3 BOLA 

 
 

 
Pertanyaan Panduan 
 

1. IdentitasDiri 

Tempat : 
Hari/tanggal : 

 

a. Nama  : 
 

b. Jabatan  : 
 

c. Pendidikan terakhir               : 
 

2. Pertanyaan Penelitian 
 
a. Sejak kapankah SMP Negeri 3 Bola mulai mengimplementasikan Gerakan 

Literasi Sekolah? 

b. Bagaimanakah proses sosialisasi implementasi Gerakan Literasi Sekolah di 

SMP Negeri 3 Bola? 

c. Apa, dimana, siapa saja ruang lingkup Implementasi Gerakan Literasi Sekolah 

di SMP Negeri 3 Bola? 

d. Siapa sajakah yang menjadi sasaran dari implementasi Gerakan Literasi 

Sekolah? 

e. Bagaimana strategi implementasi Gerakan Literasi Sekolah melalui 

pembiasaan membaca di SMP Negeri 3 Bola? 

f. Siapa sajakah pemangku kepentingan Gerakan Literasi Sekolah di SMP Negeri 

3 Bola dan perannya? 



 

 

g. Apa peran pemangku kepentingan Gerakan Literasi Sekolah di SMP Negeri 3 

Bola dalam Implementasi Gerakan ini? 

h. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Gerakan 

Literasi sekolah melalui pembiasaan membaca pada siswa di SMP Negeri 3 

Bola? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

 

CATATAN LAPANGAN 1 
 

Hari, Tanggal : Senin, 03 Februari 2020 

Waktu : 10.30 -Selesai 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Perpustakaan 

Kegiatan : Pra Penelitian 

Hasil 
 

Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 pukul 10.30, peneliti tiba di 

SMP Negeri 3 Bola Kabupaten Wajo yang beralamat di Jl. H.A.Bintang 

Desa Pattangnga Kecamatan Bola, dan bertemu dengan Ibu Andi Aliati, 

S.Pd. selaku Kepala Sekolah. Ibu Andi Aliati, S.Pd. menyambut 

kedatangan peneliti dengan senyum, mempersilakan duduk serta 

menanyakan apa kepentingan peneliti di SMP Negeri 3 Bola. Peneliti 

kemudian menyatakan maksud kedatangan peneliti, yaitu untuk mencari 

tahu serta pra penelitian penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah di 

SMP Negeri 3 Bola. Kemudian, kepala sekolah memberikan gambaran 

dan penjelasan secara singkat tentang penyelenggaraan Gerakan Literasi 

Sekolah di SMP Negeri 3 Bola. 

Beliau menjelaskan bahwa Gerakan Literasi di SMP ini memang sudah 

dilaksanakan. Untuk penerapannya gerakan ini dipadukan dengan 

program sekolah dan kelas, seperti jam kunjung perpustakaan, 

perpustakaan mini, dan lain- lain. Gerakan ini juga sesuai dengan visi 

sekolah yang berusaha mewujudkan karakter positif siswa. Walaupun 

capaian ini tidaklah instan, akan tetapi gerakan ini masih berlangsung 

terus dan akan dievaluasi (dipantau 3-5 tahun kedepan). Ibu Andi Aliati, 

S.Pd. juga menjelaskan bagaimana alur untuk melakukan ijin penelitian 

lebih lanjut di SMP Negeri 3 Bola. 

Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, Ibu Andi Aliati, S.Pd. 

Kemudian menyarankan kepada peneliti untuk melakukan wawancara 

dengan Pengelola Perpustakaan, dikarenakan Gerakan Literasi di SMP 



 

 

Negeri 3 Bola ini merupakan program kerja dari perpustakaan dan 

pemerintah. Peneliti kemudian menuju perpustakaan dan disambut 

dengan senyum ramah dari penjaga perpustakaan, yakni Ibu Andi 

Windasari. Peneliti kemudian melakukan wawancara dan konfirmasi 

informasi dari Kepala Sekolah dan pengelola Perpustkaan. Dari 

wawancara tersebut, apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tidak jauh 

berbeda dengan informasi dari Pengelola Perpustakaan.  

Interpretasi: 
 

SMP Negeri 3 Bola telah mengimplementasikan Gerakan Literasi Sekolah. 

Gerakan tersebut dipadukan dengan program kelas dan program sekolahan, 

kunjungan perpustakaan, perpustakaan mini, dan lain- lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CATATAN LAPANGAN 2 
 

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Maret 2020 

Waktu : 07.30 –selesai 

Tempat : Lingkungan sekolah dan ruang kelas-kelas  

Kegiatan  :Penelitian 

Hasil 
 

Pada hari ini peneliti sampai di lokasi pada pukul 07.30.Peneliti 

kemudian menuju ruang-ruang kelas untuk observasi kegiatan membaca 

15 menit sebelum pelajaran siswa. Terdengar suara lantunan ayat suci Al-

Qur’an di setiap masing- masing kelas. Melalui observasi, peneliti melihat 

dari sejumlah 20-an siswa dalam satu kelas di kelas IXA, hanya ada satu 

anak yang  melakukan kegiatan membaca sebelum pembelajaran, 

sedangkan siswa yang lain mengerjakan tugas ataupun mengobrol 

bersama temannya. Kondisi ini juga terjadi di kelas lain. Peneliti juga 

mengobservasi keadaan perpustakaan mini di kelas. Perpustakaan mini 

tersebut kurang terawat. Buku non pelajaran, raport siswa, buku pelajaran, 

bahkan kardus bekas kertas HVS, pilok, kabel juga ada di dalam lemari. 

Perpustakaan mini ini, juga mempunyai peraturan layaknya perpustakaan 

sekolah. Namun di kelas VII B, kondisi perpustakaan agak berbeda. Buku-

buku koleksinya banyak dan ditaruh di rak, bukan di lemari. Buku-buku 

juga disusun dengan rapi. Saat bel berbunyi, anak-anak masuk ke kelas 

dan kemudian  terdengar suara tadarus bersama. 

Selanjutnya peneliti ke perpustakaan untuk menunggu waktu istirahat 

dan mengobservasi pengunjung perpustakaan. Dari pengamatan 

ditemukan bahwa siswa sudah memanfaatkan perpustakaan cukup baik. 

Ada yang sekedar membaca, pinjam buku, mengembalikan buku, bahkan 

beberapa siswa ada yang melakukan ulangan susulan di kelas. Bapak 

atau ibu guru juga ada yang memanfaatkan saat istirahat tersebut. 

 

 

 



 

 

 

Interpretasi: 

 
Kegiatan membaca 15 menit melalui perpustakaan mini belum 

berjalan maksimal. Kondisi perpustakaan mini juga kurang terawat. 

Perpustakaan sudah dikelola dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 
 

KEPALA SMP NEGERI 3 BOLA 

 
 

 
 
 
Pertanyaan 
Panduan 

 
1. IdentitasDiri 

Tempat : Ruang KepalaSekolah 
Hari/tanggal : Senin, 16 Maret 2020 

 

d. Nama : Andi Aliati, S.Pd 
 

e. Jabatan : KepalaSekolah 
 

f. Pendidikan terakhir : S1 (Strata Satu) 
 

2. Pertanyaan Penelitian 
 

a. Sejak kapankah SMP Negeri 3 Bola mulai mengimplementasikan 

Gerakan Literasi Sekolah? 

Jawab:“ Sejak tahun 2015/2016 Gerakan Literasi Sekolah ini 

sudah mulai berjalan sesuai program pemerintah.” 

b. Mengapa Gerakan Literasi diimplementasikan di SMP Negeri 3 

Bola? 

Jawab: “Saya melihat memang dari program yang dicanangkan, baik 

yang sifatnya dasar, dapat menumbuhkan nilai-nilai kepada anak. 

Misalnya, literasi dengan membaca, bisa menumbuhkan nilai karakter 

yang dimiliki anak kita, seperti tanggung jawab dan menghargai 

waktu.” 

 



 

 

 

c. Bagaimanakah sosialisasi implementasi Gerakan Literasi Sekolah di 

SMP Negeri 3 Bola? 

Jawab: “Ya, saya kira untuk gerakan ini sudah disosialisasikan sejak 

dulu, karena saya temukan gerakan ini sudah dalam keadaan 

berjalan di SMP ini. Akan tetapi, karena gerakan ini 

menanamkan nilai-nilai kebiasaan, maka harus kita ingatkan 

terus dengan program-program yang sudah kita canangkan, 

termasuk bapak ibu guru memberikan himbauan kepada 

siswa untuk gemar membaca dan literasi lainnya.” 

d. Apa, dimana, dan siapa saja ruang lingkup Implementasi Gerakan 

Literasi Sekolah di SMP Negeri 3 Bola? 

Jawab:”Jadi ruang lingkup program Gerakan Literasi ini seluruh warga 

sekolah. Memang streching kita kepada anak-anak, tetapi 

harus diawali dari seluruh stakeholder yang ada, baik guru, dan 

karyawan, sehingga tercipta suasana yang kondusif. Kemudian 

untuk area, sarana dan prasarana seterusnya saya kira tidak 

ada tempat yang tidak bisa digunakan untuk menyukseskan 

gerakan ini. Semua sudut ruangan mestinya bisa dimanfaatkan 

sebaik- baiknya. Mungkin, ke depan yang akan kita setting 

bagaimana nanti ketika mengantri di depan kamar mandi pun 

terdapat ruang- ruang atau tempat untuk membaca.” 

e. Siapa sajakah yang menjadi sasaran dari implementasi Gerakan 

Literasi Sekolah? 

Jawab: “Sasaran utamanya adalah anak-anak. Kemudian bapak  

 



 

 

 

dan ibu serta karyawan selain menjadi subjek juga 

menjadi objek.” 

f. Bagaimana strategi implementasi Gerakan Literasi Sekolah 

melalui pembiasaan membaca di SMP Negeri 3 Bola? 

Jawab:“Ya, kalau kita punya beberapa program, ini merupakan 

salah satunya merupakan strategi kita. Bagaiaman anak 

terbiasa membaca. Itu berawal dari kelas. Hal ini 

dikarenakan tidak mungkin kita pegang anak dari luar kelas, 

paling banter yang bisa kita lakukan mengarahkan jadwal 

kunjung wajib perpustakaan. Selain program perpustakaan, 

juga ada program kelas. Jadi, nanti ada penghargaan 

terhadap kelas literasi, yaitu kelas yang melaksanakan 

kegiatan literasi dengan baik.” 

g. Sejauh manakah implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SMP 

Negeri 3 Bola? 

Jawab: “Kalau kita target sasarannya bagaimana budaya membaca 

dimiliki anak, walaupun tahapan pembiasaan ini juga belum 

maksimal. Karena kebiasaan membaca ini tidaklah mudah. 

Maka ketercapaian sekolah ini tidak langsung 100%, tapi tahun 

pertama mungkin baru 10% atau 20%, tahun kedua 30 %, 

tahun ketiga 50%, meningkat terus pada tahun selanjutnya. 

Capaian sekarang saya rasa juga belum maksimal. Misalnya 

anak yang sudah dating di kelas, sudah ada yang membaca. 

Jadi misalnya nanti ada 5  anak yang datang awal, salah satu  

 



 

 

 

diantaranya sudah membaca di kelas. Namun ada juga anak 

yang datangnya lambat sehingga tidak bisa membaca. Ya, ini 

kita lihat masih dalam tataran usaha” 

h. Siapa sajakah pemangku kepentingan Gerakan Literasi Sekolah di 

SMP Negeri 3 Bola danperannya? 

Jawab: “Ada kepala sekolah, pengelola perpustakaan dan wali kelas.” 
 

i. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

Gerakan Literasi sekolah melalui pembiasaan membaca pada siswa di 

SMP Negeri 3 Bola? 

Jawab:”Faktor pendukung yang paling utama adalah motivasi dari 

guru. Kedua, adanya kebijakkan program. Ketiga, sarana dan 

prasarana. Jika, ketiga ini berjalan beriringan bisa mendukung 

kegiatan anak dalam pembiasaan membaca. Guru menjadi yang 

utama karena walaupun tidak ada sarana dan prasarana, maupun 

kebijakan, namun dengan kreativitas guru kegiatan dapat berjalan. 

Faktor penghambatnya, masih banyak bapak ibu guru yang belum 

maksimal dalam mendampingi siswa dalam kegiatan Gerakan 

Literasi Sekolah ataupun mereka tidak stabil semangatnya.” 
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Literasi Membaca di Taman 
Baca 

 Literasi Membaca di Taman 
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Literasi Membaca di depan 
Perpustakaan 
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Literasi Perpustakaan  Literasi Perpustakaan 

 

 

 

Kerja Kelompok di Perpustakaan  Literasi Membaca di Taman 
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Salah satu siswa membacakan 
buku cerita didepan teman 

sekelasnya 

 Membaca buku kisah nabi dan 
rasul 



 

 

 

 

 

Bimbingan siswa dalam 
pembelajaran literasi 
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Sosialisasi Tentang Literasi  Zikir Bersama (Pembiasaan) 

 

 

 

Penerimaan Hadiah Siswa 
Berprestasi 

 Kegiatan Apel Pagi 



 

 

 

 

 

Kegiatan Porseni  Kegiatan Sumpah Pemuda 

 

 

Wawancara Kepala SMPN 3 Bola 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Bola 

 



 

 

Profil SMP Negeri 3 Bola 
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