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ABSTRAK 

 

KEGIATAN LITERASI DI SD FRANSISKUS 1 

TANJUNGKARANG 

 

Oleh 

 

MG.ANGGITA LARAS TRI KAWURI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keegiatan literasi di SD 

Fransiskus 1 Tanjungkarang dengan fokus penelitian (1) perencanaan  (2) 

pelaksanaan  (3) evaluasi  (4) faktor penghambat (5) faktor pendukung dan 

(6) solusi untuk kegiatan literasi. Metode penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data 

penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik dan 

peserta didik. Teknik Analisa data yaitu Pengumpulan data; Reduksi data; 

Penyajian data; Proses penarik kesimpulan. Hasil penelitian: tingkat 

efektiftas kegiatan literasi terhadap peningkatan minat baca dan 

keterampilan membaca di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang.  

Kata Kunci: evaluasi, faktor pendukung, faktor penghambat literasi, 

pelaksanaan, perencanaan, solusi.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

LITERACY ACTIVITIES AT FRANSISKUS 1 TANJUNGKARANG 

ELEMENTARY SCHOOL 

 

BY 

MG.ANGGITA LARAS TRI KAWURI 

 

This study aims to describe literacy activities in Fransiskus 1 

Tanjungkarang Elementary School with a focus on research (1) planning 

(2) implementation (3) evaluation (4) inhibiting factors (5) supporting 

factors and (6) solutions for literacy activities. The research method is a 

qualitative approach with a case study design. Techniques for collecting 

data are interviews, observation, and documentation. Sources of research 

data are principals, vice principals, educators and students. Data analysis 

technique is data collection; data reduction; presentation of data; the 

process of drawing conclusions. The results of the study is the 

effectiveness of literacy activities on increasing reading interest and 

reading skills in Fransiskus 1 Tanjungkarang Elementary School. 

 

Keywords: evaluation, implementation, inhibiting factors, literacy, 

planning, solution, supporting factors.  
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MOTTO 

 

“Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak 

menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi 

makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-

burung itu?” 

(Matius 6; 26) 

“Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia 

berkelimpahan; tetapi siapa tidak mempunyai, apapun yang juga ada 

padanya akan diambil dari padanya.” 

(Matius 13; 13) 

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 

permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui 

segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.” 

(Filipi 4:6-7) 

“Setiap kali aku memiliki rasa syukur maka aku akan memperoleh berkat 

yang melimpah, tetapi apabila aku tidak memiliki rasa syukur maka apa 

yang kumiliki akan diambil olehNya. Hidup bersyukur !” 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang  

Revolusi industri 4.0 sudah di depan mata. Siap ataupun tidak siap Indonesaia akan 

tetap menghadapi hal terseebut. Berbagai aspek kehidpan akan berubah yang 

merupakan dampak dari revolusi industri tersebut. Dalam era ini keterampilan daya 

saing juga perlu ditingkatkan. Tatangan era revolusi industri akan dihadapi oleh 

semua kalanagn, termasuk didalamnya generasi muda yang harus mampu 

menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan tersebut. Bagaimana cara 

mengatasainya? Dunia pendidikan yang notabena adalah lemabag formal yang 

diharapkan mampu untuk melahirkan generasi-generasi  emas yang diharaokan pada 

nantinya mampu untuk bersaing di masa revolusi industri 4.0. untuk menjawab 

tantangan yang ada  pada era revolusi industri maka dunia pendidikan tak henti-

hrntia mencanangkan kegiatan membaca sebagai sarana  untuk menambah wawasan 

dalam menghadapi revolusi Industri.  

 

Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0. Fase 

industri merupakan real change dari perubahan yang ada. Industri 1.0 ditandai 
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dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas 

manusia, industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu, industri 

3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis 

otomasi dan robot. Industri 4.0 selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0 yang 

ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Istilah industri 4.0 berasal 

dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan 

komputerisasi manufaktur. (Yahya,2018; 2).  

 

Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktifitas manusia 

dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup 

sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian (uncertainty) global, 

oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan 

yang berubah sangat cepat. Tiap negara harus merespon perubahan tersebut secara 

terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga 

masyarakat sipil sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang. 

 

Ketika di hadapkan dengan tantangan revolusi indrustri 4.0 maka pendidikan di 

Indonesia yang merupakan lembaga formal diharapkan mampu untuk melahirkan 

generasi milineal yang siap untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan 

zaman termasuk tuntutan dari revolusi indrustri 4.0. sebenarnya untuk menjawa dan 

menghadapi tuntutan dari revolusi indrustri 4.0 merupakan hal cukup mudah. 

Mengapa ? sebenarnya kita hanya perlu mengubah kebiasaan diri kita yang belum 

menjadikan budaya membaca sebagai suatu hal yang dilakukan untuk mengisi waktu 
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luang. Apabila kita menjadikan suatu kegiatan membaca sebagai aktifitas pengisi 

waktu luang maka banyak hal yang apat kita ambil dari kegiatan membaca tersebut. 

Berdasarkan hasil survei lembaga   internasional   yang   bergerak   dalam bidang 

pendidikan, United Nation Education Society and Cultural Organization 

(UNESCO), minat baca penduduk Indonesia jauh di bawah negara-negara Asia. 

Indonesia tampaknya harus banyak belajar dari negara-negara maju yang memiliki 

tradisi membaca cukup tinggi. Jepang, Amerika, Jerman, dan negara maju lainnya 

yang masyarakatnya punya tradisi membaca buku, begitu pesat peradabannya. 

Masyarakat negara. ( Saepudin,2015; 274) 

 

Laporan Bank Dunia No. 16369-IND, dan Studi IEA (International Association for 

the Evalution of Education Achievermen) di Asia Timur, menunjukkan bahwa 

tingkat terendah membaca anak-anak dipegang oleh negara Indonesia. Kajian PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) yaitu studi internasional dalam 

bidang membaca pada anak-anak di seluruh dunia yang disponsori oleh IEA ini 

menunjukkan bahwa rata-rata anak Indonesia berada pada urutan keempat dari 

bawah dari 45 negara di dunia. Kajian PIRLS ini menempatkan siswa Indonesia 

kelas IV Sekolah Dasar pada tingkat terendah di kawasan Asia. Indonesia mendapat 

skor  51.7,  di  bawah  Filipina  (skor  52.6). (Wahyuni,2010; 180) 

 

Berdasarkan laporan UNDP tahun 2003 dalam “Human   Development   Report   

2003” bahwa Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks – HDI) 

berdasarkan angka buta huruf menunjukkan bahwa “pembangunan manusia  di  

Indonesia“  menempati  urutan  yang ke 112 dari 174 negara di dunia yang 
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dievaluasi. Sedangkan Vietnam menempati urutan ke 109. Namun negara mereka 

lebih yakin bahwa dengan “membangun    manusianya“ sebagai prioritas terdepan,   

akan   mampu   mengejar   ketinggalan yang selama ini mereka alami.  

 

Hal tersebut sejalan dengan data yang dikeluarkan  Badan Pusat Statistik  (BPS) pada 

2003 dapat dijadikan gambaran bagaimana minat baca bangsa Indonesia. Data itu 

menggambarkan bahwa penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun  yang  

membaca  koran pada  minggu  hanya 55,11 %. Sedangkan yang membaca majalah  

atau  tabloid hanya 29,22 %, buku  cerita  16,72  %,  buku  pelajaran  sekolah 

44.28 %, dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07 %. Data 

BPS lainnya juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia belum menjadikan 

membaca sebagai informasi.  Orang   lebih   memilih   televisi dan mendengarkan 

radio. Hanya naik sekitar 0,2 %. Jauh jika dibandingkan dengan menonton televisi 

yang kenaikan  persentasenya   mencapai   211,1 %. Data 2006 menunjukkan bahwa 

orang Indonesia yang  membaca  untuk  mendapatkan  informasi baru 23,5 % dari 

total penduduk. Sedangkan, dengan menonton televisi sebanyak 85,9 % dan 

mendengarkan radio sebesar 40,3 %. Angka- angka tersebut menggambarkan bahwa 

minat penduduk Indonesia masih rendah. (saepudin, 2014; 273).  

 

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa minat baca di kalangan masyarakat 

termasuk peserta didik  kita memang masih rendah. Apakah budaya membaca, 

sebagai wujud komitmen terhadap proses pendidikan sudah sedemikian dipandang 

tidak penting oleh sebagian besar masyarakat kita? Padahal, minat membaca yang 

tinggi sangat penting. Kesuksesan pendidikan anak sangat bergantung pada 



5 

 

kemampuan membaca. Minat baca yang rendah mempengaruhi kemampuan anak 

dan secara tidak langsung berakibat pada rendahnya daya saing mereka dalam 

percaturan nasional dan internasional. Sejarah belum mencatat ada orang pintar dan 

hebat yang tidak banyak membaca. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan program 

pendidikan yang diberi nama Gerakan Literasi Sekolah. Program ini dilatarbelakangi 

oleh fenomena rendahnya keterampilan literasi yang membuktikan bahwa proses 

pendidikan belum mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap 

pengetahuan. Mendikbud memiliki alasan kuat dalam meneluarkan program ini. 

 

Penerapan kurikulum 2013 yang mewajibkan sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran dilakukan terlebih dahulu kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini 

merupakan upaya agar peserta didik maupun tenaga pendidik menjadikan budaya 

membaca sebagai kegiatan yang penting bagi kehidupan. SD Fransiskus 1 yang 

sudah merapkan kegiatan literasi pada saat sebelum memulai kegiatan pembelajaran, 

memiliki pengaruh yang positif bagi peserta didik maupun pendidik  dalam 

menjadikan kegiatan membaca sebagai hal yang penting dalam kehidupan. Pendidik 

dan peserta didik menyadari bahwa membaca adalah cara untuk menambah wawasan 

ketika menghadapi revolusi industri 4.0 berdasarkan hal tesebut maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat keigatan lietrasi ini dalam penelitian yang nantinya akan 

dijadiakan dasar penelitian.  
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Kegiatan literasi yang berlangsung setiap harinya di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang, 

memberikan pengaruh yang sangat baik bagi perkembangan minat baca dan 

keterampilan membaca. Hal tersebut terbukti ketika jam istirhat ataupun waktu luang 

yang dimiliki oleh peserta didik, mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk 

membaca buku di pojok bacaan kelas, perpustakaan ataupun di teras depan kelas.  

Mereka lebih memilih untuk membaca dibandingkan untuk bermain lari-larian atau 

menggunakan waktu luang mereka untuk hal yang tidak berguna.peningkatan 

signifikan dirasakan ketika proses pembelajaran mereka lebih memiliki wawasan 

yang lebih luas ketika pendidik melontarkan pertanyaan- pertanyaan untuk memicu 

atau mengantar proses pembelajaran. Hal lain dibuktikan pula dalam proses 

pembelajaran mereka lebih antusias untuk belajar di ruang perpustakaan untuk 

memeproleh gambaran pengetahuan yang lebih detail dari buku-buku penunjang 

yang ada diperpustakaan.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penelitian 

ini berjudul “ Kegiatan Literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang. “ .  

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat fokus  penelitian adalah Kegiatan 

literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang. Adapun sub fokus pada penelitian dapat 

diturunkan sebagai berikut :  

1. Perencanaan Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1  

2. Pelaksaan Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 

3. Evaluasi Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1  
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4. Factor penghambat kegiatan literasi di SD Fransiskus 1  

5. Factor pendukung kegiatan literasi di SD Fransiskus 1  

6. Solusi Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 

.  

C. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Perencanaan Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 ? 

2. Bagaimana Pelaksaan Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 ? 

3. Bagaimana Evaluasi Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 ? 

4. Apa saja yang menjadi factor penghambat kegiatan literasi di SD 

Fransiskus 1 ? 

5. Apa saja yang menjadi factor Factor pendukung kegiatan literasi di SD 

Fransiskus 1 ? 

6. Bagaimana solusi kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 ?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini berdasarkan sub pokok pada fous penelitian antara lain 

sebagai berikut :  

1. Mengetahui perencanaan Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1  

2. Mengetahui Pelaksaan Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 

3. Mengetahui Evaluasi Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1  

4. Mengetahui Factor penghambat kegiatan literasi di SD Fransiskus 1  

5. Mengetahui Factor pendukung kegiatan literasi di SD Fransiskus 1  
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6. Mengetahui Solusi Kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 

. 

E. Manfaat Penelitian  

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi semua 

pihak yang dikaji secara :  

1. Manfaat teoristis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi pemdidik dan calon pendidik dalam mengetahui keadaan 

peserta didik dalam kegiatan literasi.  

2. Manfaat Praktis   

a. peserta didik  

Diharapkan dapat Memberikan pengalaman bagi peserta didik dengan 

melalui kegiatan literasi dapat meningkatkan keterampilan membaca 

bagi peserta didik dalam mencari informasi, pengetahuan dan 

sebagainya.  

b. Pendidik  

Diharapkan dapat Meningkatkan kegiatan literasi dalam meningkatkan 

keterampilan bagi peserta didik.  
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c. kepala sekolah  

Diharapkan dapat Memberikan masukan guna meningkatkan kualitas 

pendidik dalam kegiatan literasi untuk peningkatan fasilitas sebagai 

sarana dan prasarana untuk kegiatan literasi.   

d. Peneliti lainnya  

Diharapkan dapat meberikan ambahan referansi bagi peneliti lain yang 

ingin mengkaji lebih dalam mengenai kegiatan literasi di sekolah.  

F. Definisi Istilah  

Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep penelitian yang ada dalam judul 

penelitian.Definisi istilah sangat berguna memberikan pemahaman dan batasan 

yang jelas agar penelitian ini tetap terfokus pada kajian yang diinginkan. Adapun 

istilah - istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitan ini adalah: 

1. Literasi adalah tidak hanya sekadar kemampuan seorang dalam membaca dan 

menulis, tetapi telah berevolusi sesuai perkembangan zaman, yakni kemampuan 

seseorang dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi kode atau simbol huruf 

(tulisan), angka, grafik, tampilan visual lainnya, bahkan praktik kultural yang 

mencakup dan berkaitan dengan berbagai persoalan manusia dan kemanusiaan. 

2. Gerakan Literasi Sekolah adalah  kegiatan membaca  yang dilakukan 15 menit 

sebelum memulai pembelajaran dengan tujuan untuk pembiasaan budaya 

membaca dikalangan peserta didik maupun di lingkungan masyarakat luas.  

3. Perencanaan adalah cara membuat suatu kegiatan untuk lebih fokus dan terarah. 
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4. Pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

5. Evaluasi adalah menilaai suatu kegiatan yang terlah di rencanakan dan 

dilaksanakan  

6. Membaca merupakan sebuah proses mengolah informasi berdasarkan media 

kata atau bahasa tulis yang melewati proses penyandian.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Literasi 

 

1. Pengertian Literasi 

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami 

informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi memiliki 

banyak sekali keuntungan yakni dapat melatih diri untuk lebih terbiasa 

dalam membaca dan juga dapat membiasakan seseorang peserta didik 

untuk menyerap informasi yang dibaca dan dirangkum dengan bahasa 

yang di pahaminya. Berikut ini pengertian menurut para ahli 

 

Literasi di Indonesia, begitu mengemuka di berbagai domain kehidupan. 

Salah satu domain yang terkonsentrasi penuh untuk pengembangan literasi 

yakni pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan usia dini 

hingga perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan literasi yang pesat 

tentu diperlukan pemahaman yang mendalam terkait dengan literasi itu 

sendiri. Menurut Unesco (dalam Ibadullah dkk, 2017: 6).“Menyatakan 

bahwa secara etimologis, literasi berasal dari bahasa latin littera yang 

memiliki pengertian sistem tulisan yang menyertainya. Literasi adalah hak 

asasi manusia yang fundamental dan pondasi untuk belajar sepanjang 

hayat. Hal ini penting sepenuhnya untuk pembangunan sosial dan manusia 

dalam kemampuannya untuk mengubah kehidupan.” 
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Literasi saat ini memiliki banyak variasi, seperti literasi media, literasi 

komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat ber-

literasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam lima 

verba: memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan 

mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau 

kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. 

Menurut Mills (dalamYunus dkk, 2017:03). “Menyatakan bahwa kita telah 

mengalami pergeseran sejarah budaya teks yang lebih luas, menuju satu 

titik dimana modus visual lebih menonjol atas bantuan teknologi baru”. 

 

Konsep pengajaran literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan 

menulis. Seseorang dapat disebut literate apabila telah 

memilikipengetahuan yang hakiki untuk digunakan dalam setiap aktivitas 

yangmenuntut fungsi literasi secara efektif dalam masyarakat dan 

pengetahuanyang dicapainya dengan membaca, menulis, dan 

arithmeticmemungkinkanuntuk dimanfaatkan bagi dirinya sendiri dan 

perkembangan masyarakat. 

 

National Institute for Literacy mendefinisikan bahwa literasi adalah 

kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, 

dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan. Definisi 

ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Pendapat 

tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh tim Education 

Development Center (EDC) yang menyatakan bahwa literasi lebih dari 

sekadar kemampuan baca-tulis. Menurut EDC literasimerupakan 
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kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang 

dimiliki dalam hidupnya. Maka seseorang dikaitkan dengan pengalaman 

akademiknya. 

 

Literasi tidak selalu hanya membaca dan menulis. Terlebih hampir semua 

komponen pendidikan saat ini tidak terlepas daripenggunaan teknologi 

informasi. Maka, literasi merupakan kemapuan untuk memaknai berbagai 

macam bentuk informasi yang terkandung dalam bentuk apapun, baik 

lukisan, tarian, bacaan, ataupun kemampuan untuk menciptakan tulisan 

bacaan atau lukisan baik dalam bentuk cetak ataupun digital. Menurut 

Cordon (dalam Ibadullah dkk, 2017:8). “Menyatakan bahwa literasi adalah 

ilmu yang menyenangkan, yang mampu membangun imajinasi para 

peserta didik untuk menjelajah dunia dan ilmu pengetahuan. Pendapat 

tersebut dilengkapi oleh pendapat Irene dan Gay (dalam Ibadullah, 2017:9) 

yang menyatakan bahwa dalam nilai-nilai literasi yang berkualitas 

tergambar dari ketika peserta didik berhasil menerapkan apa yang telah 

mereka pelajari dan tuangkan ke dalam tulisan mereka sendiri. 

 

Literasi melibatkan penguasaan sitem-sistem tulisan dan konvensi-

konvensi yang menyertainya. Namun demikian, literasi utamanya 

berhubungan dengan bahasa (baik lisan maupun tulis) dan bagaimana 

bahasa itu digunakan baik secara personal, komunal, maupun sosial. 

Sistem bahasa lisan lebih bersifat primer karena telah lebih dulu digunakan 

daripada bahasa tulis dan tumbuh berkembang seiring dalam peradaban 

manusia. Penggunaannya pun manusiawi karena diujarkan oleh manusia 
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sebagai cara termudah dan tertua untuk berkomunikasi dan menunjukkan 

eksistensi. Sedangkan sistem bahasa tulis bersifat sekunder. 

 

Berbicara tentang bahasa, tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai 

budaya. Bahasa merupakan salah satu bagian produk budaya. 

Pendefinisian istilah literasi tentunya harus mencakup unsur yang 

melingkupi bahasa itu sendiri. Yakni situasi sosial budayanya.  

 

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas dapat dipahami bahwa 

pengertian literasi tidak hanya sekadar kemampuan seorang dalam 

membaca dan menulis, tetapi telah berevolusi sesuai perkembangan 

zaman, yakni kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan 

menginterpretasi kode atau simbol huruf (tulisan), angka, grafik, tampilan 

visual lainnya, bahkan praktik kultural yang mencakup dan berkaitan 

dengan berbagai persoalan manusia dan kemanusiaan. Terlebih lagi, kini 

kata literasi makna rujukannya telah meluas dan semakin kompleks. 

 

Literasi dapat diperoleh melalui proses pembelajaran. Melalui 

tigakemampuan literasi peserta didik secara bertahap yaitu membaca, 

menulis dan menalar. Salah satu tujuan utama daripembelajaran literasi 

adalah membantu peserta didik dalam memahami danmenemukan strategi 

yang efektif untuk kemampuan membaca dan menulis,termasuk 

didalamnya kemampuan menginterpretasi makna dari teks yangkompleks 

dalam struktur tata bahasa. 
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2. Prinsip Literasi 

Kemampuan literasi menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang 

peserta didik sebagai subjek pendidikan. Hal ini merupakan kosekuensi 

atas semakin tingginyatingkat kompetisi dalam segala bidang kehidupan. 

Peserta didik yang menjadi subjek pembelajar memerlukan kompetensi 

untuk dapat menguasai berbagai bidang ilmu. Senada dengan definisi Kern 

mengenai literasi,bahwa kemampuan literasi mencakup kemampuan 

seseorang untukmembaca, memaknai, merefleksikan, dan 

menginterpretasikan berbagaijenis teks secara kritis. 

 

Kern (dalam Ibadullah dkk, 2017:10-14). Menyatakan, literasi memiliki 

tujuh prinsip dasar : 

a. Prinsip interpretasi 

b. Prinsip kolaborasi 

c. Prinsip konvensi 

d. Prinsip pengetahuan kultural 

e. Prinsip pemecahan masalah 

f. Prinsip penggunaan bahasa 

g. Prinsip refleksi 

 

Adapun masing-masing penjelasan ketujuh prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Prinsip Interpretasi 

Interpretasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pemikiran 

dan pemahaman manusia atas segala sesuatu. Dalam hal ini, 

interpretasi tidak hanya bekerja secara rasional dan logis, tetapi juga 

memerlukan kinerja daya intuisi. Oleh sebab itu, apabila seorang 

pembaca menginterpretasikan objek yang dibacanya baik berupa 
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tulisan maupun fenomena (gambar), penulis juga akan melakukan 

proses interpretasi atas pengalaman sesuai dengan kekayaan 

intelektual, peristiwa yang dialaminya atau hasil pengamatan, 

gagasan, ide dan lain-lain. Kesemuanya itu akan dijewantahkan ke 

dalam sebuah tulisan, Apabila dikaitkan dengan kompetensi berbahasa 

yang lain, prinsip interpretasi ini juga berlaku dalam bentuk 

komunikasi verbal antara pembicara lisan dengan pendengar. 

b. Prinsip Kolaborasi 

Prinsip kolaborasi atau kerjasama menjadi sarana kepahaman yang 

harus terjadi antara penulis dengan pembaca. Dalam hal ini, seorang 

penulis harus paham siapa pembaca yang akan “mengonsumsi” 

tulisan-tulisannya, sehingga para pembaca akan dengan mudah 

menangkap maksud yang ingin disampaikan penulis dalam karya 

tulisnya. Dengan kata lain, dalam berinteraksi terdapat kerjasama 

antara dua pihak yakni penulis/pembicara dan pembaca/pendengar. 

Kerjasama yang dimaksud itu dalam upaya mencapai suatu 

pemahaman bersama. Penulis/pembicara memutuskan apa yang harus 

ditulis/ dikatakan atau yang tidak perlu ditulis/dikatakan berdasarkan 

pemahaman mereka terhadap pembaca/pendengarnya. Sementara 

pembaca/pendengar mencurahkan motivasi, pengetahuan, dan 

pengalaman mereka agar dapat membuat teks penullis lebih 

bermakna. 
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c. Prinsip Konvensi 

Antara pembaca dan penullis harus terdapat sebuah konversi. Maksud 

dari konversi disini meliputi aturan-aturan mengenai tata bahasa 

dalam bentuk lisan maupun tertulis, Orang-orang yang membaca dan 

menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan oleh 

konvensi/kesepakatan kultural (tidak universal) yang berkembang 

melalui penggunaan dan dimodifikasi untuk tujuan-tujuan individual, 

Konvensi disini mencakup aturan-aturan bahasa baik lisan maupun 

tertulis. 

d. Prinsip Pengetahuan Kultural 

Literasi melibatkan berbagai fungsi seperti sistem keyakinan, sikap, 

adat istiadat, cita-cita dan nilai-nilai. Dengan kata lain, perbedaan 

keyakinan, nilai, budaya, dan ideologi antara pembaca dan penulis, 

berpotensi memunculkan kesalah pahaman/misinterpretasi di antara 

keduanya. Agar seorang pembaca terhindar dari kesalahpahaman 

terhadap sebuah tulisan yang ditulis oleh orang yang berbeda secara 

kultural, maka pembaca harus memiliki pengetahuan yang mendallam 

mengenai budaya, cita-cita, nilai, termasuk ideologi si penulis. 

Membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara berfungsi dalam 

sistem-sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita. Dan nilai 

tertentu.sehingga orang-orang yang berada diluar suatu sistem budaya 

itu rentan salah dipahami oleh orang-orang yang berada dalam sistem 

budaya tersebut. 
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e. Prinsip pemecahan masalah 

Tulisan selalu terkait dengan konteks linguistik dan setting sosial yang 

melingkupinya, Dalam prinsip pemecahan masalah, baik pembaca 

maupun penulis harus mampu mencari titik temu antara teks dan 

konteks, kata-kata selalu melekatantara teks dan konteks. Kata-kata 

selalu melekat pada konteks linguistik dan situasi yang 

melingkupinya, maka tindak menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis itu melibatkan upaya membayangkan hubungan-hubungan 

diantara kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, unit-unit makna, teks-

teks dan dunia-dunia. Upaya membayangkan/ memikirkan/ 

mempertimbangkan ini merupakan suatu bentuk pemechan masalah. 

f. Prinsip Penggunaan Bahasa 

Literasi melibatkan penggunaan bahasa. Literasi tidaklah sebatas pada 

sistem-sistem bahasa (lisan/tulisan) melainkan mensyaratkan 

pengetahuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan baik dalam 

konteks lisan maupun tertulis untuk menciptakan sebuah 

wacana/diskursus. 

g. Prinsip Refleksi 

Penulis yang baik harus mampu menelaah merefleksikan apa yang 

ditulisnya dan mengapa hal itu perlu ditulis. Demikian pula pembaca 

yang baik harus mampu merefleksikan apa yang dibaca dan mengapa 

dia membaca suatu bahan. Dengan kata lain penulis dan pembaca 

yang baik harus mengidentifikasi arah dan tujuan menulis maupun 
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membaca dengan baik serta menetapkan target dari menulis dan 

membaca pada sebuah konteks. 

 

3. Tahap Literasi 

Kemampuan literasi yang harus dicapai pada setiap tingkatan usia sekolah 

tidaklah seragam. Hal ini disebabkan setiap jenjang usia sekolah tingkat 

perkembangan siswa baik secara fisik maupun mental juga tidak seragam. 

Tuntutan literasi di setiap jenjang tentu berbeda sesuai dengan 

karakteristik belajar siswa yang berada pada tahapan operasional konkret 

akan berbeda tuntutan kemampuan literasinya dengan siswa yang ada pada 

tahapan operasional abstrak. 

 

Kemampuan literasi individu seharusnya dicapai dengan melalui jenjang 

rendah sampai jenjang tertinggi. Kata lainnya, literasi memiliki tingkatan-

tingkatan yang menanjak. Jika seseorang sudah menguasai satu tahapan 

literasi maka ia memiliki pijakan untuk naik ke tingkatan literasi 

berikutnya. Menurut Wells (dalam Ibadullah dkk, 2017:15). Menyebutkan 

bahwa terdapat empat tingkatan literasi, yaitu: performative, functional, 

informational, dan epistemic. Orang yang tingkat literasinya berada pada 

tingkat performatif, ia mampu membaca dan menulis, serta berbicara 

dengan simbol-simbol yang digunakan (bahasa). Pada tingkat functional 

orang diharapkan dapat menggunakan bahasa untuk memenuhi kehidupan 

sehari-hari seperti membaca buku manual. Pada tingkat informational 

orang diharapkan dapat mengakses pengetahuan dengan bahasa. 

Sementara pada tingkat epistemic orang dapat mentransformasikan 
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pengetahuan dalam bahasa. Dengan demikian tingkatan literasi dimulai 

dari tingkatan paling bawah yaitu performative, functional, informational, 

dan epistemic. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, kemampuan literasi individu seharusnya 

dicapai dengan melalui jenjang rendah sampai jenjang tertinggi.Literasi 

terdapat empat tingkatan, yaitu: performative, functional, informational, 

dan epistemic. Namun, peneliti hanya membatasi pada tingkat 

functionalorang diharapkan dapat menggunakan bahasa untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari seperti membaca buku manual.  

 

B. Gerakan Literasi Sekolah  

1. Pengertian Gerakan Literasi Sekolah  

Gerakan literasi sekolah yang merupakan sebagai perwujudaan 

membiasakan diri untuk menjadikan kehiatan membaca dan menulis 

sebagai sebuah kegiatan rutin di sekolah maupun dimasyarakat.  

 

Literasi menurut Kemendikbud (2016:2)adalah kemampuan mengakses, 

memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai 

aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan 

berbicara.GLS merupakan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang 

bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik , 

pendidika, kepala sekolah, , pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua 

atau wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media masa, 

masyarakat dan pemangku  kepentingan di bawah koordinasi Direktorat 
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Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Gerakan literasi sekolah menurut Kemendikbud (2016:3) 

merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai 

elemen.Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan 

membaca siswa. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit 

membaca (guru membacakan buku dan warga sekolah membaca dalam 

hati, yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah). Ketika 

pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke tahap 

pengembangan, dan pembelajaran (disertai tagihan berdasarkan 

Kurikulum 2013). 

Kegiatan literasi ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat dan budaya 

membaca peserta didik. Ditjen Dikdasmen (2016:4) menyatakan bahwa 

kegiatan literasi dilaksanakan untuk 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 .Terobosan penting 

ini hendaknya melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang 

pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga satuan 

pendidikan. Pelibatan orang tua peserta didik dan masyarakat juga menjadi 

komponen penting dalam GLS. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gerakan 

literasi ssekolah merupakan kegiatan membaca  yang dilakukan 15 menit 

sebelum memulai pembelajaran dengan tujuan untuk pembiasaan budaya 

membaca dikalangan peserta didik maupun di lingkungan masyarakat luas.  
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2. Tahapan Gerakan Literasi Sekolah  

1. Pengertian perencanaan  

Perencanaan merupakan upaya membuat kegiatan agar lebih fokus dan 

terarah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sa‟ud & Makmun (2014: 

3-4) pada hakikatnya perencanaan adalah suatu rangkaian proses 

kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi 

(peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa yang akan 

dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, 

kreasi, dan sebagainya). Rangkaian proses kegiatan itu dilaksanakan 

agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan di masa yang 

akan datang. 

Selanjutnya, Kurniadin & Machali (2016: 139) menyatakan bahwa 

perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan yang 

menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai salah satu fungsi manajemen, 

perencanaan mempunyai peran sangat penting dan utama, bahkan yang 

pertama diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Begitu pentingnya 

sebauh perencanaan sehingga dikatakan “Apabila perencanaan telah 

selesai dan dilakukan dengan benar, sesungguhnya sebagian pekerjaan 

besar telah selesai dilaksanakan.” 

Perencanaan berarti menentukan apa yang akan dilaksanakan 

sebagaimana yang dipaparkan oleh Siagian (2015: 88) Planning dapat 

didefinisikan sebagai “keseluruhan proses pemikiran dan penentuan 
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secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan 

datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.” Untuk 

sekedar mempertegas perbedaan fungsi tersebut pada tingkat 

administrasi dan manajemen, dapat dikatakan bahwa administrative 

planning mencakup segala aspek kegiatan dan meliputi seluruh unit 

organisasi, sedangkan managerial planning bersifat departemental dan 

operasional. Administrative planning merupakan hasil pemikiran dan 

penentuan yang bersifat garis besar, sedangkan managerial 

planning bersifat lebih khusus dan rinci. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan adalah cara membuat suatu kegiatan untuk lebih fokus 

dan terarah. 

2. Pengertian Pelaksanaan  

Menurut Solichin Abdul Wahab Implementasi adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” 

(Wahab, 2001:65). 

Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk 

mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70). Pengertian implementasi 

yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah 
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bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu 

untuk mencapai tujuan kegiatan. 

3. Pengertian Evaluasi  

Cronbach dan Stufflebeam, definisi tersebut adalah bahwa proses 

evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi 

digunakan untuk membuat keputusan. Evaluasi berasal dari 

kata evaluation (bahasa inggris) kata tersebut diserap ke dalam 

perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan 

mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal 

Indonesia menjadi evaluasi. Istilah penilaian merupakan kata benda 

dari nilai. (Abdul Jabar, 2007: 1) 

Wiersma dan Jurs membedakan antara evaluasi, pengukuran, dan 

testing. Keduanya berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses 

yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing, yang juga berisi 

pengambilan keputusan tentang nilai. Pendapat ini sejalan dengan 

pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan 

kegiatan mengukur dan menilai. Kedua pendapat di atas secara implisit 

menyatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas 

daripada pengukuran dan testing. (Komsiyah, 2012: 105) 

Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. 

Pengukuran bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil suatu 

keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian 
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bersifat kualitatif. Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah di 

atas, yakni mengukur dan menilai. Di dalam istilah asingnya, 

pengukuran adalah measurement sedang penilaian adalah evaluation. 

Dari kata evaluation inilah diperoleh kata Indonesia evaluasi yang 

berarti menilai.(tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu). 

(Arikunto, 2010: 3) 

Berdasarkan pendsapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

adalah menilaai suatu kegiatan yang terlah di renssscanakan dan 

dilaksanakan.  

4. Tahapan Gerakan Literasi Sekolah  

Tahapan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah Menurut 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah(2016:28) adalah 

sebagai berikut : 

a. Tahap ke-1 

Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di bacaan dan 

terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah.Penumbuhan 

minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan 

kemampuan literasi siswa. 

b. Tahap ke-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. 

c. Tahap ke-3 

Pembelajaran berbasis literasi Kegiatan literasi pada tahap 

pembelajaran 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.Dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya 

akademis (terkait dengan mata pelajaran). 
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Kemendikbud (2016:27) Gerakan Literasi Sekolah mempunyai 3 (tiga) 

tahapan, antara lain : 

1. Pembiasaan, hal ini dilakukan dengan cara penumbuhan minat 

baca melalui kegiatan 15 menit membaca (Permendikbud No. 23 

Tahun 2015). 

2. Pengembangan merupakan tahapan yang kedua dimana hal yang 

   perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan literasi melalui  
   kegiatan menanggapi buku pengayaan 

3. Pembelajaran, pada tahapan ini yang dilakukan adalah  

meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran: 

menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua 

mata pelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dianalisis tahapan- tahapan 

gerakan literasi di sekolah merupakan tahapan pembiasaan kegiatan 

membaca sebagai tahap awal untuk membiasakan diri setiap hari 

membaca.  

5. Prinsip – Prinsip Gerakan Literasi Sekolah  

Menurut Beers yang dikutip oleh Teguh (2017; 24), 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 pembiasaan dan 

pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan 

mereka. 

2. Program literasi yang baik bersifat berimbang Sekolah yang 

menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap 

peserta didik 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 karya sastra untuk anak dan remaja. 

3. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum Pembiasaan dan 

pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru 
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di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran 

apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. 

Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal 

literasi perlu diberikan kepada guru semua mata pelajaran. 

4. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun Misalnya, 

„menulis surat kepada presiden‟ atau „membaca 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 di kelas. 

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 

merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat 

terpajan pada pengalaman multikultural. 

 

Kern dalam Hayat & Yusuf (2010:31-33). Maka, terdapat tujuh prinsip 

pendidikan berbasis literasi , yaitu  

1. Literasi berhubungan dengan kegiatan interpretasi.  

2. Literasi berarti juga kolaborasi.  

3. Literasi juga menggunaka konvensi.  

4. Literasi melibatkan pengetahuan budaya.  

5. Literasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah.  

6. Literasi adalah kegiatan refleksi.  

7. Literasi adalah kemampuan menggunakan bahasa lisan dan tulis 

untuk menciptakan wacana. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip 

gerakan lietrasi sekolah adalah sebagai berikut  

1. Kegitan literasi merupakan kegiatan kolaborasi  

2. Kegiatan literasi merupakan kegiatan yang berimbang  

3. Kegiatan literasi merupakan kegiatan yang terintegrasi  

4. Kegiatan literasi memerlukan kesadaran terhadap keberagaman 

perbedaan.  
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5. Kegiatan literasi merupakan kegiatan menulis dan membaca.  

 

C. Membaca  

 

1. Pengertian Membaca  

Membaca yang merupakan sebuah proses berpikir untuk memahami isi 

suatu bacaan, maka beberapa ahli meyimpulkan menganai pengeertian 

membaca adalah sebagai berikut.   

Menurut Tarigan  (dalam Dalman, 2014; 5) membaca merupakan suatu 

proses yang digunakan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata/ bahasa tulis. Pendapat lain mengartikan bahwa membaca 

menurut Harjasujana dan Mulyati dalam (Dalman, 2014; 6) merupakan 

perkemabangan keterampilan yang bermula dari kata dan  berlanjut ke 

mambaca kritis. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa membaca 

menurut Anderson dalam (Dalman, 2014; 6) merupakan suatu proses 

pemyandian kembali dan pembacaan sandi (a recording and decoding 

process).  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut maka dapat di simpulkan 

bahwa membaca merupakan sebuah proses mengolah informasi 

berdasarkan media kata atau bahasa tulis yang melewati proses 

penyandian.  

2. Tujuan Membaca 

Pada dasarnya kegiatan membaca memiliki tujuan untuk memahami pesan 

yang tersirat dari sebuah teks bacaan. Beberapa hali menyebutkan bahwa 

membaca memiliki  tujuan antara lain sebagai berikut.  
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Menurut Anderson (dalam Dalman,2014; 11), ada tujuh macam tujuan dari 

kegiatan membaca yaitu :  

1. Reading for detail or fact ( membaca untuk memperoleh fakta dan 

perincian)  

2. Reading for main ideas  ( membaca untuk memperoleh ide-ide 

utama). 

3. Reading for sequence or organization ( membaca untuk mengetahui 

urutan / susunan struktur karangan). 

4. Reading for inference ( membaca untuk menyimpulkan)  

5. Reading fot classify (membaca untuk mengelompokkan/ 

mengklasifikasikan)  

6. Reading for evaluate ( membaca untuk menilai, mengevaluasi)  

7. Reading for compare or comtrast ( membaca untuk 

membandingkan / mempertentangkan).  

 

Pendapat Nurhadi yang di kutip Dalman (2014; 12) mengemukakan bahwa 

tujuan membaca ada beberapa variasi antara lain sebagai berikut :  

1. Membaca untuk tujuan studi ( telaah ilmiah) 

2. Membaca untuk tujuan menangkap garis besar 

3. Membaca untuk menikmati karya sastra 

4. Membac untuk mengisi waktu luang  

5. Membaca untuk mencari keterangan suatu istilah ilmiah.  

 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

membaca adalah sebagai sarana untuk memperoleh informasi dari suatu 

teks yang kemudian dapat dinikmati sebagai salah satu karya sastra dan 

dapat mengisi waktu luang.  

 

3. Jenis- Jenis Membaca  

1. Membaca nyaring  

Membaca nyaring menurut Tarigan (dalam Dalman, 2014; 63) merupakan 

suatu aktifitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid ataupun 

pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk 

menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang 
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pengarang. Sejalan dengan pendapat tersebut maka Dalman (dalam 

Dalman 2014; 63) mengemukakan bahwa membca nyaring adalah 

kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan 

lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa membaca 

nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan bersama-sama untuk 

memperoleh informasi, pikiran seorang pengarang dengan melafalkan 

lambang-lambang bunyi bahasa dengan cukup keras.  

 

2. Membaca dalam hati ( senyap)  

Membaca senyap atau dalam hati menurut Dalman (2014; 67) merupakan 

mebaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa 

berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca dalam hati. Sejalan 

dengan pendapat Tarigan yang dikutip Dalman (2014; 67) menjelaskan 

bahwa membaca senyap mempergunakan ingatan visual yang melibatkan 

pengaktifan mata dan ingatan.  

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

membaca dalam hati adalah membaca tanpa mengeluarkan suara dan 

mengandalkan imgatan visual serta melibatkan ingatan.  
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4. Tahapan Membaca  

1. Membaca Permulaan  

Pendapat Tarigan (dalam Dalman, 2014;85) membaca permulaan 

mecakup pengenalan bentukhuruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, 

pengenalan hubungan / korespodensi pola ejaan dan bunyi 

(kemampuan menyuarakan bahan tertulis) dan kecepatan membaca 

bertaraf lambat. Sejalan dengan Pendapat Dalman (2014; 85) yang 

mengemukakan bahwa mebac pemahaman adalah keterampilan awal 

yang harus dikuasai atau dipelajari oleh seorang pembaca.  

 

Pendapat Dalman (2014; 86) mengemukakan bahwa membaca 

permulaan anak diperkenalkan cara  untuk membaca suku kata, kata 

dan kalimat, serta mengenal huruf Aa hingga Zz.  Dalam membaca 

permulaan anak  perlu dilatih untuk membaca dengan pelafalan yang 

benar serta intoneasi yang tepat.  

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut maka dpaat disimpulkan 

bahwa membaca pemahaman adalah tingkatan awal bagi seseorang 

ketika belajar membaca untuk menemukan unsur-unsur dan pola 

bunyi menyuarakan suatu bahan tertulis.  

 

2. Membaca Pemahaman  

Menurut Syamsi dan Kusmiyatun (2006:219-220), membaca 

komprehensif atau membaca pemahaman adalah membaca yang 
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ditujukan untuk memahami bacaan sesuai kebutuhan dan harapan 

penulisnya. Sejalan dengan pendapat Dalman (2014; 87), 

mengemukakan bahwa membaca pemahaman merupakan 

keterampilan membaca yang berada pada urutan yang lebih tinggi. 

Membaca pemahaman merupakan membaca secara kognitif 

(membaca untuk memahami).  

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

membaca pemahaman adalah membaca dengan tingkat kemampuan 

lebih tinggi serta pembacanya di tuntut untuk memahami isi bacaan 

sesuai dengan harapan penulisnya.  

 

Pendapat Dalman (2014; 86) Sehubungan dengan tingkat 

pemahaman, pada dasarnya kemampuan membaca terbagi menjadi 4 

kelompok tingkatan yaitu;  

1. Pemahaman literal  

2. Pemahaman interpretatif  

3. Pemahaman kritis  

4. Pemahaman kreatif.  

1. Pemahaman  literal merupakan pembaca hanya memahami 

makna  apa adanya, sesuai dengan makna simbol- simbol bahasa 

yang ada dalam bacaan.  

2. Pemahaman interpretatif, pada tahap ini oembaca sudah mampu 

menangkap pesan secara tersirat.  
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3. Pemahaman kritis, pada timgkatan ini pembaca dianggap mampu 

menangkap makna secara tersirat dan tersurat.  

4. Pemahaman kreatif, pemabca pada tingkat ini memiliki 

pemahamanlebih tinggi dari ketiga pemahaman sebelumnya.  

D. Teori Belajar  

1. Teori Belajar Kognitif. 

 

Teori belajar kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan suatu 

proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan 

informasi,emosi dan aspek-aspek kejiwaan lainya. Teori ini juga 

menyebutkan bahwa belajar merupakan aktivitas yang melibatkan 

proses berfikir yang sangat kompleks 

Menurut Thobroni (2015: 79) belajar adalah perubahan persepsi dan 

pemahaman. Menuurut teori ini belajar akan berjalan baik apabila 

struktur kognitif peserta didik mampu menerima materi pelajaran nya. 

Selanjutnya menurut Komalasari (2011: 32) teori belajar 

perkembangan kognitif berpandangan bahwa proses belajar seseorang 

akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan  sesuai dengan 

umurnya. 

Menurut Dalyono (2012: 34) Kognitif yaitu tingkah laku seseorang 

senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau 

memikirkan situasi dimana tingkah laku itu terjadi. 

Proses belajar seseorang mengikuti pola dan tahap tahap 

perkembangan sesuai dengan pola dan tahap-tahap perkembangan 

sesuai dengan umurnya. Tahapan umur yang dibagioleh piaget yaitu ; 

1. Tahap sensimotor ( umur 0- 2 tahun)  

2. Tahap preoperasional ( umur 2- 7/8 tahun) 
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3. Tahap operasional konkret (umur 7/8 – 11 atau 12 

tahun )  

4. Tahap operasional formal ( umur 11 / 12 – 18 tahun 

). Asri,(2012: 36-39) 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teori 

belajar kognitif merupakan suatu proses berfikir yang mengalami suatu 

perubahan melalui tahapan perkembangan sesui dengan umurnya 

E. Penelitian Yang Relevan  

Penelitian yang relevan merupakan salah satu referensi untuk 

menunjukkan bahwa topik penelitian ini menarik dijadikan sebagai 

penelitian, namun tidak memiliki kesamaan pada penelitian yang sudah 

dilakukan, sehingga dapat menambah pembahasan mengenai gerakan 

literasi sekolah, penelitian yang relevan dilakukan oleh: 

1. Penelitian di Agustin (2018)Yogyakarta yang menyimpulkan 

bahwa mendeskripsikan implementasi tiga tahap gerakan literasi 

sekolah di SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta. SD N 

Bhayangkara telah melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

dalam tiga tahapan yaitu: 1) tahap pembiasaan GLS berupa 

kegiatan adanya buku literasi, kegiatan 15 menit membaca yang 

rutin dilaksanakan setiap hari, adanya poster biografi pahlawan di 

masing-masing kelas, tersedia sarana prasarana literasi seperti 

perpustakaan, sudut baca, area baca sekolah, poster kampanye 

membaca yang mendukung kegiatan literasi.   

2. Fangestika (2018)  di Gebongan Sentolo Kulon Progo yang 

menyimpulkan memaparkan informasi terkait pelaksanaan, faktor 
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penghambat, serta faktor pendukung pelaksanaan Gerakan Literasi 

Sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis deskriptif dengan subjek penelitian peserta didik kelas V SD 

N Gebongan. 

3. Fajar (2018) di Ketelan Surakarta yang menyimpulkan bahwa 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pelaksanaan 

Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD Muhammadiyah 

1 Surakarta menggunakan model teori Edward III, 2) 

mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kebijakan, 3) 

mengetahui solusi penyelesaian masalahan. 

4. Santoso (2018) di Lampung yang menjelaskan dan menganalisis 

bagaimana pengaruh program literasi sekolah terhadap minat baca 

peserta didik di SMA Negeri 2 Gadingrejo tahun pelajaran 

2017/2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan sempel 65 

responden. 

5. Asih (2017) di Banjar mendeskripsikan kegiatan sabtu literasi di 

SD N 3 Banjar Jawa dan mengukur keefektifannya untuk 

meningkatkan kemampuan menulis siswa.  

Berdasarkan penelitian relevan teserbut maka kegiatan literasi merupakan 

kegiatan membaca, menulis, dan bernyanyi  yang dilakukan sebelum proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan judul penelitian yang diteliti 

yaitu Kegiatan Liteasi di SD Frabsiskus 1 Tanjungkarang. 
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F. Kerangka Pikir  

Program literasi bukan sekedar membaca dan menulis. Literasi juga 

mencangkup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi 

juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, 

bahasa, dan budaya.Harus diakui, salah satu kekeliruan besar dalam sistem 

pendidikan adalah sangat mengedepankan kecerdasan intelektual, namun 

mengenyampingkan pelajaran yang mengandung nilai- nilai. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 

2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan 

program pendidikan yang diberi nama Gerakan Literasi Sekolah. Program ini 

dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya keterampilan literasi yang 

membuktikan bahwa proses pendidikan belum mengembangkan kompetensi dan 

minat peserta didik terhadap pengetahuan. Mendikbud memiliki alasan kuat 

dalam meneluarkan program ini. 

 

Penerapan kurikulum 2013 yang mewajibkan sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran dilakukan terlebih dahulu kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini 

merupakan upaya agar peserta didik maupun tenaga pendidik menjadikan 

budaya membaca sebagai kegiatan yang penting bagi kehidupan. SD Fransiskus 

1 yang sudah merapkan kegiatan literasi pada saat sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran, memiliki pengaruh yang positif bagi peserta didik maupun 

pendidik  dalam menjadikan kegiatan membaca sebagai hal yang penting dalam 
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kehidupan. Pendidik dan peserta didik menyadari bahwa membaca adalah cara 

untuk menambah wawasan ketika menghadapi revolusi industri 4.0 

Gerakan literasi adalah salah satu cara untuk menanamkan budi pekerti luhur 

tersebut. pendidik memiliki peran penting dalam merangsang peserta didik untuk 

belajar, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik harus 

menggunakan pendekatan yang komprehensif serta progresif agar bisa 

memotivasi rasa ingin tahu peserta didik dan memicu mereka untuk berpikir 

kritis. SD Fransiskus 1 Tanjungkarang  sebagai salah satu tempat menimba ilmu 

berupaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis (literasi) sebagai bagian 

dari pengembangan diri siswa serta untuk meningkatkan keterampilan membaca. 

Hal ini akan berhasil jika pendidik  mampu mengembangkan pembelajaran yang 

tepat sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat meningkatkan 

kemampuan literasi dan potensi siswa seutuhnya. 

Pelaksaaan kegiatan literasi tentunya terlebih dahulu memiliki sebuah 

perencanaan. Setelah adanya perencanaan kegiatan lietrasi maka barulah 

diadakan kegiatan literasi. Ketika pelaksaan literasi pastinya dalam pelaksaanaan 

hal tersebut menghadapi hambatan – hambatan  yang berasal dari faktir internal 

maupun faktor eksternal. Kemudian setelah pelaksanaan maka dibuatlah evaluasi 

untuk mengevaluasi mengenai kegiatan literasi. Berdasarkan hal yang sudah 

dilakukan dapat ditemui hambatan-hambatannya setelah itu kemudian di cari 

solusinya utnuk mengatasi hambatan tersebut.  

Setelah diadakan evaluasi maka kembali lagi di lihat pengaruh yang diberikan 

terhadap peningkatan keterampilan membaca di SD Fransiskus 1 
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Tanjungkarang. Membaca merupakan salah satu fungsi yang penting dalam 

hidup. Semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Dengan 

kemampuan membaca yang membudaya dalam diri setiap anak, maka tingkat 

keberhasilan di sekolah maupun dalam kehidupan di masyarakat akan membuka 

peluang kesuksesan hidup yang lebih baik 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan dalam penelitian, penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan analisis pendekatan kualitatif. Hal ini berkenaan dengan 

mempertimbangkan data yang digambarkan berupa realita yang terjadi di tempat 

penelitian. 

Moleong (2013:6) mendefinisikan bahwa , Penelitian kualitatif dimaksudkan 

untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan menggunakan 

deskripsi yang disajikan dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan menggunakan berbagai metode alamiah.  

Sedangkan menurut Sugiyono (2016: 15), penelitian deskriptif yaitu penelitian 

yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

menyampaikan hasil dari suatu penelitian dari data-data ke dalam bentuk deskripsi 

atau kata-kata. 
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Penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan data dan informasi mengenai gambaran terhadap efejktiftas 

kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang dalam meningkatkan 

keterampilan membaca. Analisis data bersifat interaktif sehingga penelitian akan 

dilaksanakan mulai dari mencatat dan merangkum data yang didapat hingga 

menyimpulkan data tersebut secara terus menerus sampai menjadi hasil penelitian. 

Pengambilan sumber data dilakukan dengan cara purposive dan bersifat snowball 

sampling.  

Sugiyono (2016: 300) menyatakan bahwa: Purposive ialah teknik pengambilan 

sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap 

paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama- lama 

menjadi besar. Peneliti dapat menambah jumlah sumber data hingga dirasa cukup 

dan tidak menambah data baru lagi. 

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2016: 303) yang menyebutkan "penambahan 

sampel dihentikan manakala datanya sudah jenuh dan tidak menambah data baru 

lagi". Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sumber data yang menggunakan teknik snowball sampling yang 

merupakan pengambilan sumber data dari sedikit kemudian lama-lama menjadi 

banyak sampai diarasa cukup dan tidak perlu menambah data.  
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B. Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di SD Fransiskus 

1 Tanjungkarang. Peserta didik kelas tinggi kelas 4 yang berjumalah 15 orang, 

kelas 5 yang berjumlah 15 orang dan kelas 6 berjumlah 15 orang jadi, secara 

keseluruhan jumlah peserta didik yang dijadikan subjek penelitian sebanyak 45 

orang, serta tenaga pendidik yang berjumlah 15 orang dan wakil kepala sekolah 

2 orang.  

 2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Study Deskriptif  Kegiatan literasi di SD 

Fransiskus 1 Tanjungkarang.  

C. Setting Penelitian 

1.Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD fransiskus 1 tanjungkarang . Alasan peneliti 

melakukan penelitian di sekolah tersebut adalah karena karena di sekolah 

tersebut sudah menerapkan kegiatan literasi yang pada saat ini dalam 

penerapan kurikulum 2013 sekolah di wajibkan untuk mengadakan kegiatan 

literasi sebelum melaksanakan proses kegiatan pembelajaran 

2.Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019. 
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D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk menyusun laporan. 

Arikunto (2014: 172), menyatakan bahwa “Sumber data dalam penelitian 

merupakan subyek dari mana data diperoleh.Data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka".Bila dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan data-data berikut: 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari subjek 

penelitian.Sugiyono (2016: 193) menyatakan bahwa "sumber data primer 

merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

peneliti".Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti 

melalui kata-kata serta tindakan dengan melakukan pengamatan dan 

wawancara terhadap pihak pihak yang terkait meliputi kegiatan Literasi , 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui kata-kata serta 

tindakan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara terhadap 

pihak-pihak yang terkait meliputi kegiatan Literasi di SD Fransiskus 1 

tanjungkarang. Data utama dalam penelitian ini antara lain meliputi 

wawancara serta observasi dengan Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

pendidik serta peserta didik di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang.  
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2. Data Sekunder  

Data sekunder digunakan dalam rangka mendukung pembahasan yang 

terdapat dalam penelitian. Sugiyono (2016: 193) menyatakan bahwa "data 

sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen". Data 

sekunder meliputi dokumen profil sekolah, visi dan misi sekolah, tata 

tertib yang berlaku, kegiatan rutin sekolah dan foto-foto yang berkaitan 

dengan Kegiatan Literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang. Sehingga 

dapat ditentukan bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah,dan dewan pendidik, pendidk.   

Dipilihnya kepala sekolah serta dewan pendidik sebagai sumber data ialah 

karena yang mengerti kegiatan literasi  serta dibantu para dewan guru yang 

aktif mengarahkan dan memantau perkembangan yang terjadi disekolah, 

serta peserta didik yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan literasi di 

SD Fransiskus 1 Tanjungkarang.  

Sumber-sumber data tersebut akan diberikan pengkodean untuk 

mempermudah penyajian data. Tabel pengkodean dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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 Tabel 1  

 Tabel Pengkodean Penyajian Data  

 

Teknik  

Pengumpulan 

Kode Sumber Data Kode Jumlah 

sumber 

data  

Observasi O Peserta didik  PD 45  

Wawancara W Kepala sekolah  

WakilKepala 

Sekolah 

Pendidik 

Peserta Didik 

KS 

WKS 

 

P 

PD 

1 

2 

10 

15 

Dokumentasi D Data Pelengkap DPL 2 

Sumber :  Analisis Peneliti 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

,menggunakan 3 cara yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hal yang terpenting dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi 

ialah kehadiran peneliti dan keterlibatannya dalam penelitian. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2016:310) “dalam observasi ini peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian”. Peneliti mengamati secara langsung terhadap 

objek berupa kegiatan lietrasi dalam meningkatkan keterampilan membaca di SD 

Fransiskus 1 Tanjungkarang. 

Sugiyono (2016:311) juga mengemukakan “observasi ini dapat digolongkan 

menjadi empat, yaitu 1) Observasi yang pasif, 2) Observasi yang moderat, 3) 

Observasi yang aktif, dan 4) Observasi yang lengkap”. Melalui pendapat tersebut, 
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peneliti memilih Observasi yang pasif, di mana peneliti datang mengamati tetapi 

tidak ikut terlibat kegiatan yang diamati. 

1. Observasi dimulai dari observasi deskripsi secara luas dengan melakukan 

secara umum situasi sosial yang terjadi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang. 

Tahap berikutnya yaitu melakukan observasi terfokus untuk menemukan 

kategori-kategori sesuai dengan subfokus penelitian. Semua hasil 

pengamatan dicatat sebagai rekaman pengamatan, yang selanjutnya 

dilakukan sebagai refleksi. 

Tabel 2. Tabel Kisi-Kisi Observasi Kegiatan Literasi di SD Fransiskus 

1  Tanjungkarang.  

No Sub Pokok 

Penelitian 

Indikator Sumber 

data 
Jumlah 

sumber 

data 

1.  Perencanaa

n Kegiatan 

Literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

tanjungkara

ng 

Sekolah memiliki sumber belajar 

(buku bacaan, pojok membaca, 

perpustakaan)  

Sekolah memiliki sumbersdaya 

manusia untuk ( kepala sekolah, 

tenaga pendidik, masyarakat )  

Sekolah mengindentifikasi 

pengadaaan dana untuk kegiatan 

literasi ( sumbangan alumni, dana 

khusus)  

Perumusan kegiatan literasi 

KS 

WKS 

P 

1  

2 

10 

2.  Pelaksanaan 

kegiatan 

literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

Tanjungkar

ang 

Sekolah membentuk Tim Pelaksana 

Peraturan sekolah mengenai 

pelaksanaan kegiatan  

Pengembangan kegiatan literasi 

disekolah  

Pelaksaan kegiatan literasi di 

sekolah  

Pemanfaatan fasilitas sebagai 

KS 

WKS 

P 

1  

2 

15 
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sarana untuk kegiatan literasi  

Mengimplementasikan isi bahan 

bacaan literasi  dalam kegiatan 

pembelajaran secara kontekstual  

 

3. Evaluasi 

Kegiatan 

Literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

Tanjungkar

ang 

Pengembangan budaya literasi ( 

pembiasaan diri, peningkatan  

budaya literasi )  

Warga sekolah mencerminkan 

budaya literasi  

Dukungan dari berbagai pihak ( 

pendidik, peserta didik)  

Memiliki instrumen penilaian yang 

jelas mengenai kegiatan literasi ( 

pedoman penilaian)  

Memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

literasi  

KS 

WKS 

P 

1  

2 

10 

4. Faktor 

penghambat 

kegiatan 

literasi  

Kendala dalam pelaksaan kegiatan 

literasi  

 

KS 

WKS 

P 

1  

2 

10 

5.  Faktor 

pendukung 

kegitan 

literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

Tanjungkar

ang  

Pendukung kegiatan literasi  

 

KS 

WKS 

P 

1  

2 

10 

6.  Solusi 

kegiatan 

literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

Tanjungkar

ang 

Upaya untuk mengatasi kendala  

Upaya untuk meningkatkan 

kegiatan literasi  

KS 

WK

S 

P 

1  

2 

15 

10 
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2.Wawancara 

Kegiatan wawancara dalam penelitian berguna untuk mengetahui hal yang 

tidak tersirat saat observasi. Melalui wawancara, peneliti dapat bertanya 

langsung kepada narasumber dan akan mendapat data berupa kata-kata. 

Menurut Sugiyono (2016:317), “wawancara adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. 

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dalam artian peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

untuk pengumpulan datanya. Wawancara yang dilakukan berdasarkan 

perjanjian agar tidak mengganggu kegiatan rutin informan. 

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, pendidik dan murid dengan 

pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi atau pendapat pendidik tentang kegiatan lietrasi  

sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan-kegiatan yang mampu 

menunjang Peneliti menggunakan buku catatan, alat perekam, dan kamera 

agar wawancara dapat terekam dengan baik. 

Hal-hal yang diwawancarai oleh peneliti yaitu tingkat efektifitas kegoatan 

literasi, bagaimana prosuder kegiatan literasi, hambatan apa saja yang di 

temui . Hal-hal yang diwawancarai tersebut sesuai dengan sub fokus 

penelitian. 
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Tabel 3 Kisi- Kisi Wawancara Kegiatan Literasi di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang. 

No Sub 

Pokok 

Penelitian 

Indikator Sumber data Jumlah 

sumber 

data 

1.  Perencana

an 

Kegiatan 

Literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

tanjungkar

ang 

1. Pengertian literasi  

2. Tanggapan mengenai 

kegiatan literasi  

3. Alasan mengadakan 

kegiatan literasi  

4. Rancanngan kegiatan 

literasi  

5. Buku-buku 

penunjang kegiatan 

literasi  

6. Strategi pelaksaanaan  

7. Indikator percapaian 

kegiatan literasi 

8. Dukungan sekolah 

mengenai kegiatan 

literasi  
 

1. KP 

2. WKS 

3. P 

1 

2 

10  

2.  Pelaksana

an 

kegiatan 

literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

Tanjungka

rang 

1. Unsur - unsur dalam 

pelaksanaan kegiatan 

literasi  

2. Proses terbentuknya 

kegiatan literasi 

3. Langkah konkret 

dalam pelaksanaan 

kegiatan literasi  

4. Waktu pelaksanaan  

5. Cara pelaksanaan 

kegiatan literasi  

6. Tim redaksi kegiatan 

literasi  

7. Buku pegangan  

8. Peran dan tugas 

dalam kegiatan 

literasi  

9. Yang ikut terlibat 

dalam kegiatan 

literasi   

 

1. KS 

2. WKS 

3. P 

4. PD 

1. 1  

2. 2 

3. 10 

4. 15 
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3. Evaluasi 

Kegiatan 

Literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

Tanjungka

rang 

1. Nilai/ pendidikan 

karakter yang 

diperoleh dalam 

kegiatan  

2. Sistem penilaian 

kegiatan literasi  

3. Manfaat yang di 

dapat  

4. Respon dari pihak 

yang terlibat  

5. Tingkat efektiftas 

kegiatan literasi  

6. Harapan yang 

diinginkan dari 

kegiatan literasi  

 

1. KS 

2. WKS 

3. P 

4. PD 

1. 1  

2. 1 

3. 10 

4. 15 

 

4

. 

Faktor 

penghamb

at 

kegiatan 

literasi  

1. Faktor yang 

menyebabkan  

kegiatan literasi 

menjadi terhambat  

 

1. KS 

2. WKS 

3. P 

4. PD 

1. 1  

2. 2 

3. 10 

4. 15 

 

5.  Faktor 

pendukun

g kegitan 

literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

Tanjungka

rang  

1. Faktor- faktor 

pendukung kegiatan 

literasi  

 

1. KS 

2. WKS 

3. P 

4. PD 

1. 1  

2. 1 

3. 10 

4. 15 

 

6.  Solusi 

kegiatan 

literasi di 

SD 

Fransiskus 

1 

Tanjungka

rang 

1. Solusi untuk 

mengatasi faktor 

penghambat kegiatan 

literasi  

2. Solusi untuk 

meningkatkan faktor 

pengdukung keiatan 

lietrasi  

1. KS 

2. WKS 

3. P 

 

1. 1 

2. 2 

3. 10 
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3.Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara, sehingga data yang didapat akan lebih dipercaya jika didukung 

oleh foto-foto serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan efektifitas 

kegiata literasi dalam meingkatkan keterampilan membaca di SD Fransiskus 

1 Tanjungkarang.. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku- 

buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian, 

dan sebagainya.  

 

Arikunto (2014:201) sehingga dari metode dokumentasi akan didapatkan 

data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan jumlah 

peserta didik, visi dan misi sekolah, kegiatan-kegiatan rutin sekolah dan 

foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan literasi  di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau anggota 

tim peneliti. Sugiyono (2016:400). Peneliti membutuhkan alat bantu guna 

menyimpan data dan informan yang didapat dari sumber data dalam penelitian. 

Alat bantu tersebut juga dapat digunakan sebagai bukti telah dilakukannya 

penelitian dan pengambilan data. 

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Pedoman Wawancara : sebagai pedoman untuk melakukan wawancara 

dengan narasumber mengenai kegiatan literasi dalam meingkatkan 

keterampilan membaca di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang.  

2. Lembar Observasi : untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai 

kegiatan literasi dalam meingkatkan keterampilan membaca di SD 

Fransiskus 1 Tanjungkarang.  

3. Dokumentasi : unruk memperoleh data dan informasi mengenai  

pelaksanaan kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang.    

G. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Sehingga, pengumpulan data penelitian kualitatif 

disertai dengan menulis, mengedit, mereduksi dan menyajikan hasil pengamatan 

dan wawancara. Menurut Sugiyono (2016: 335), "analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan 

lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain".  

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Teknik analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data secara 

mendalam melalui (observasi, wawancara dan dokumentasi) menganalisis data 

tersebut hingga menyusun laporan.PadaSaat melakukan wawancara, peneliti 

sudah mulai menganalisis jawaban dari informan. Peneliti akan terus mengajukan 

pertanyaan hingga peneliti merasa telah mendapatkan data yang cukup dan 

kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018: 243), mengemukakan 
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bahwa "aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh". 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018: 243), "terdapat beberapa 

aktivitas yang dapat dilakukan dalam analisis data secara interaktif yang dimulai 

dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan menarik 

kesimpulan/verifikasi (clonclusions drawing/verifying)". 

 

 

  Gambar.2. Diagram Komponen dalam Analisis Data 

  Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:247) 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Data yang 

diperoleh dapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

Display 

Data 

Reduksi Data 

Pengumpulan 

Data 

Kesimpulan dan Verifikasi 
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2. Reduksi Data(Data Reduction) 

Reduksi data merupakan mutu proses pemilihan, pemusatan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilokasi penelitian. Reduksi data dilakukan 

dengan cara membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data ini 

berlangsung secra terus menerus selama kegiatan penelitian yang 

berorientasi kualitatif berlangsung. 

3. Penyajian Data(Display Data) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

keputusan. Penyajian data, peneliti dapat memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman peneliti dari 

penyajian data tersebut. 

4. Pemeriksaan Kesimpulan(verification) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah berupa temuan yang 

penelitiannya sesuai fakta dilapangan menggunakan analisis, temuan 

tersebut dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya belum jelas sehingga setelah diselidiki menjadi jelas, dapat 

berupa kausal atau hubungan interaktif, hipotesis atau teori.Penarikan 

kesimpulan dimulai dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-

akibat dan proposisi. 



54 

 

H. Keabsahan Data 

Data hasil penelitian akan lebih baik dicek kembali kebenarannya. Menurut 

Moleong (2013: 326), "agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan maka 

diperlukan pengecekan data, apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka 

diperlukan teknik keabsahan data". Sehingga apabila peneliti sudah memastikan 

keabsahan data tersebut, peneliti dapat memiliki kepercayaan diri untuk 

mempcrtanggungjawabkan data hasil penelitiannya. 

Peneliti menggunakan uji credibility untuk menguji keabsahan data. Menurut 

Sugiyono (2016: 366), "uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan congirmability (obyektivitas)". Uji credibilitymerupakan 

kepercayaan pada kebenaran data hasil penelitian.Uji credibility dapat dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman, analisis kasus negatif, dan member check, sehingga tingkat 

kepercayaan penemuan dapat dicapai, Sugiyono (2016: 368).Peneliti akan 

menguji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi.  

Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2016: 372) menjelaskan bahwa "triangulasi 

merupakan cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu". Triangulasi terbagi menjadi beberapa macam, antara lain 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waklu. Penelitian ini 

menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber. 
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1. Triangulasi Teknik 

Menurut Sugiyono (2016:330), triangulasi teknik berarti peneliti 

menggunakan eknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber data yang sama. Data yang diperoleh dari 

hasil observasi, dokumentasi.Triangulasi teknik yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah antara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Uraian triangulasi  teknik dapat diilustrasikan seperti gambar dibawah ini: 

  

 Gambar.3. Skema Tringulasi Teknik .  

 

2. Tringulasi Sumber 

Menurut sugiyono (2016:330), tringulasi sumber berarti untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Observasi 

Partisipatif 

Wawancara 

Mendalam 

Dokumentasi 

Sumber 

Data Sama 
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   Gambar 4. Tringulasi sumber 

    

L. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap: pra penelitian, tahap penelitian dan tahap 

analisis data. Langkah-langkah dari setiap tahap tersebut sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

Tahap pra penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 dan 

memiliki 5 langkah yakni : 

1. Menyusun rancangan penelitian.  

2. Mempelajari serta mendalami sub fokus dan pertanyaan penelitian. 

3. Mengurus perizinan secara formal dalam hal ini peneliti meminta 

izin melalui kunjungan dan surat resmi kepada kepala SD 

Fransiskus 1 Tanjungkarang.  

4. Peneliti melakukan orientasi lapangan 

5. Memilih dan memanfaatkan informan yang berguna sebagai 

pemberi informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian 

 

 

Wawancara 

A 

B 

C 
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2. Tahap Penelitian 

1. Tahap ini terbagi atas tiga langkah yaitu:  

2. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. Pada tahap ini peneliti 

melihat dan memahami subjek yang ada pada latar penelitian untuk 

mengetahui data yang harus dikumpulkan sehingga peneliti dapat 

mempersiapkan diri dalam menyediakan alat pengumpulan data. 

3. Memasuki lapangan. Peneliti mengawalinya dengan membuat 

permohonan izin kepada kepala sekolah dan dewan pendidik untuk 

melakukan pengumpulan data. 

4. Berpartisipasi secara pasif dalam kegiatan literasi . Peneliti akan 

berpartisipasi secara pasif untuk mengetahui efektiftas kegiatan 

literasi dalam ,memingkatkan keterampilan membaca di SD 

Fransiskus 1 Tanjungkarang. Selain itu, peneliti juga melakukan 

pengumpulan data. Tahap ini merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

memperoleh data utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah memperoleh data.  

3.Tahap Analisis Data  

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah tahap analisis data. Pada 

tahapan ini, peneliti akan melakukan serangkaian proses analisis data 

kualitatif sampai interpretasi data-data yang telah diperoleh. Peneliti 

melakukan analisis data dengan langkah reduksi data, data display, dan 

kesimpulan/verifikasi.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang, maka disimpulkan sebagai berikut ;  

1. Perencanaan Kegiatan Literasi Di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang 

Perencanaan kegiatan lietrasi di SD Fransiksus 1 Tanjungkarang 

terdiri ata beberapa tahap yaitu,  

1. Pemahaman mengenai pengertian literasi  

Literasi adalah kegiatan membaca, menulis, 

berbicara,mengarang,menyanyi untuk meningkatkan 

kemampuan seseorang. Dalam hal ini berarti literasi 

adalah kegiatan seseorang untuk melakukan aktivitas 

membaca, menulis, berbicara serta menyanyi dalam 

meningkatkan kemampuan.  

2. Tanggapan mengenai program  Kemendikbud yang 

mencanangkan Gerakan Literasi Sekolah 

 Memberikan tanggapan yang positif antara lain seperti, 

sangat mendukung kegiatan literasi untuk 

meningkatkan motivasi minat membaca peserta didik 
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serta warga sekolah. Sejalan dengan program 

Pemerintah untuk mengatasi fenomena rendahnya minat 

baca, maka di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang sangat 

mendukung kegiatan literasi.  

 

3. Dukungan terhadap gerakan lietrasi di SD Fransiksu 1 

Tanjungkarang  

Memberikan dukungan terhadap program pemerintah 

maka SD Fransiskus menyediakan buku-buku 

penunjang untuk kegiatan literasi. Buku-buku yang 

disediakan oleh pihak sekolah untuk pelaksanaan 

kegiatan literasi sangatlah banyak jumlahnya. Jumlah 

buku yang ada diperpustakaan cukup banyak yang 

kemudian dibagi sebanyak jumlah peserta didik dikelas 

sebagai  buku penunjang untuk kegiatan literasi. Buku-

buku penunjang untuk  kegiatan literasi antara lain 

seperti, buku dongeng, cerita rakyat, buku-buku 

pengetahuan atau ensiklopedia, majalah, koran dan 

sebagainya serta pemberian waktu khusus untuk 

kegiatan literasi.  

4. Strategi Penerapan kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang 

Setelah menerapkan strategi pelaksanaan langkah 

dengan memberikan jam khusus untuk kegiatan literasi 
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yang dilaksanakan pada jam ke 0 atau setelah doa pagi 

pada saat sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

Selain memberikan jam khhusus untuk kegiatan literasi 

sekolah juga memberikan fasilitas berupa buku-buku 

penunjang untuk terlaksananya kegiatan literasi. 

2. Pelaksanaan Kegiatan Literasi di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang 

Pelaksanaan kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang 

terdiri atas beberapa tahapan yaitu menetapkan unsur-unsur yang 

terlibat dalam kegiatan literasi, (2) pembagian peran dalam 

kegiatan literasi dan (3) penetapan langkah konkret dalam 

pelaksanaan kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang.  

 

1. Unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan lietrasi 

adalah semua warga sekolah yaotu, kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, pendidik serta peserta didik.  

2. Pembagian peran dalam kegiatan literasi adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah dan pendidik menjadi 

motivator dalam pelaksanaan kegiatan literasi. Peserta 

didik bertugas untuk pembaca dan pembuatat sinopsis 

cerita dari bahan literasi dan menjadi pendengar ketika 

temannya membacakan sinopsisnya. Petuga 

perpustakaan menyiapkan buku-buku penunjang dalam 

lekgaitan literasi.  
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3. Langkah konkret yang diterapakan adalah setelah doa 

pagi langsung melaksanaakan kegiatan literasi.  

 

3. Evaluasi Kegiatan Literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang  

Evaluasi kegiatan literasi di SD Fransiksus terdiri atas 4 hal yaitu (1) 

nilai yang diperoleh, (2) manfaaat yang diperoleh, (3) tingkat 

efektifitas terhadap peningkatan minat baca dan keterampilan 

membaca dan (4) sistem penilaian di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang.  

1. nilai yang diperolah dari kegiatan literasi adalah menghargai, 

menghormati, kedisplinan, tanggungjawab, ketekunan.  

2. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan literasi adalah dapat 

menambah wawasan peserta didik, menambah pengetahuan baru 

bagi peserta didik, pikiran menjadi lebih berkembang, 

memperoleh motivasi dari bahan bacaan yang dibaca, peserta 

didik menjadi lebih mandiri 

3.  Tingakt efektifitas terhadap peningkatan minat baca dan 

keterampilan membaca di SD Fransiskus 1 ditemukan 4 hal yaitu 

sangat efektif, efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. 

4. Sistem penilaian literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang wali 

kelas diberikan wewenang untuk memberikan penilaian terhadap 

berjalannya kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 Tanjungkarang.  
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4. Hambatan Dalam Kegiatan Literasi Di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang  

Faktor penghambat dalam kegiatan lietrasi di SD Fransiksu 1 

Tanjungkarang adalah kegiatan yang  bersamaan dengan kegiatan lietrasi 

dan kurangnya konsentrasi peserta didik.  

5. Faktor Pendukung Dalam Kegiatan Literasi Di SD Fransisksus 1 

 Tanjungkarang 

1. Faktor pendukung kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang adalah Waktu khusus untuk kegiatan literasi  

dukungan dari pihak sekolah yang memberikan waktu khusus 

untuk kegiatan literasi pada jam ke 0 setelah doa pagi pada saat 

sebelum memulai kegiatan pembelajaran.  

2. Fasilitas buku penunjang dan fasilitas pojok baca.  

Faktor pendukung lain yang mendukung kegiatan literasi 

adalah sekolah menyediakan buku penunjang untuk kegiatan 

literasi, kemudian nenberikan  fasilitas pojok baca disetiap 

kelas masing-masing untuk pelaksanaan legiatan literasi  

6. Solusi Untuk Kegiatan Literasi di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang  

Solusi untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan 

menambah jumlah buku yang disediakan sehingga peeserta didik 

tidak merasa bosan dengan bahan bcaan literasi yang hanya itu 

saja. Selain itu dengan membimbing peserta didik yang belum 

lancar dalam membaca khususnya untuk peserta didik kelas I.  
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Solusi untuk mempertahankan faktor pendukung kegiatan literasi 

adalah dengan memberikan semangat atau yel-yel agar peserta 

didik semangat untuk melaksanakan kegiatan literasi serta 

menambah jumlah buku.  

Harapan dengan adanya kegiatan literasi di SD Fransiskus 1 

Tanjungkarang adalah peserta didik menjadi lebih gemar membaca 

serta menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan yang wajib 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti 

memberikan saran kepada :  

1. Peserta didik  

Peserta didik selalu meningkatkan semangat dan motivasi dalam 

kegiatan literasi sehingga dapat memperoleh waawasan 

pengetahuan yang lebih luas.  

2. Pendidik  

Pengawasan dan penilaian pendidik sangat dibutuhkan untuk 

melihat perkembangan peserta didik dalam kegiatan literasi. 

Pendidik diharapkan lebih terfokus dalam membimbing peserta 

didik serta memotivasi untuk lebih giat dalam kegiatan literasi.  

 Pendidik diharapkan lebih tanggap dalam melihat faktor 

penghambat dan faktor pendukung, sehingga dengan cepat dapat 

mencari solusi untuk mengatasi faktor penghambat dan tetap 
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mempertahankan faktor pendukung serta menambah kuanitas 

faktor pendukung untuk kegiatan literasi.  

3. Wakil Kepala Sekolah  

Pengawasan dan penilaian wakil kepla sekolah sangat 

dibutuhkan untuk melihat perkembangan peserta didik dalam 

kegiatan literasi. Pendidik diharapkan lebih terfokus dalam 

membimbing peserta didik serta memotivasi untuk lebih giat 

dalam kegiatan literasi.  

 

   Wakil kepala sekolah  diharapkan lebih tanggap dalam melihat 

faktor penghambat dan faktor pendukung, sehingga dengan cepat 

dapat mencari solusi untuk mengatasi faktor penghambat dan 

tetap mempertahankan faktor pendukung serta menambah 

kuanitas faktor pendukung untuk kegiatan literasi.  

4. Kepala Sekolah  

Pengawasan dan penilaian kepala sekolah sangat dibutuhkan 

untuk melihat perkembangan peserta didik dalam kegiatan 

literasi. Pendidik diharapkan lebih terfokus dalam membimbing 

peserta didik serta memotivasi untuk lebih giat dalam kegiatan 

literasi.  

 

   Kepala sekolah  diharapkan lebih tanggap dalam melihat faktor 

penghambat dan faktor pendukung, sehingga dengan cepat dapat 

mencari solusi untuk mengatasi faktor penghambat dan tetap 



141 
 

mempertahankan faktor pendukung serta menambah kuanitas 

faktor pendukung untuk kegiatan literasi.  

5. Peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian 

yang selanjutnya, dan diharapkan untuk mencari inovasi lain 

untuk kegiatan literasi.  
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