
1 
 

MENGOPTIMALKAN BUDAYA MEMBACA SISWA SEKOLAH DASAR MELALUI PROGAM LITERASI 

SEKOLAH 

Dewi Mustika, S.Pd 

SD Negeri 154/IV Kota Jambi, Provinsi Jambi 

dewimustika247@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Gerakan Literasi Sekolah merupakan program baru yang diusung pemerintah. Program 

literasi lahir dilandasi kondisi pendidikan yang belum membudaya di sekolah. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah, 

guru dan siswa kelas 6 SD Negeri 154/IV Kota Jambi. Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara dan observasi. Teknik analisi data meliputi pengumpulan data (data collection), 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan simpulan (conclution). 

Berdasarkan data yang terkumpul, kemudian didiskripsikan dan dianalisis. Usaha yang 

dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah 

guna mengoptimalkan budaya membaca siswa, yang pertama yaitu menambah sarana 

prasaraana berupa pengadaan buku – buku yang menarik minat membaca siswa. Langkah 

kedua yang dilakukan pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada 

semua siswa tentang adanya kegiatan literasi terutama tahap pembiasaan membaca 15 menit 

sebelum pembelajaran dimulai. Langkah ketiga yaitu secara berkala menghadirkan 

perpustakaan keliling untuk datang ke sekolah.  

 

Kata Kunci : Gerakan Literasi Sekolah, Budaya Membaca  

 

ABSTRACT 

 

The School Literacy Movement is a new program carried out by the government. The literacy 

program was born based on educational conditions that have not been entrenched in schools. 

This research is a descriptive qualitative research with research subjects are principals, 

teachers and 6th grade students of SD Negeri 154/IV Jambi City. Data collection techniques 

through interviews and observation. Data analysis techniques are data collection (data 

collection), data reduction (data reduction), data presentation (data display), and 

conclusions (conclusions). Based on the data collected, then described and analyzed. Efforts 

made by the school in overcoming obstacles to the implementation of literacy activities in 

schools in order to optimize students' reading culture, the first is to add infrastructure in the 

form of procuring books that attract students' reading interest. The second step taken by the 

school was to conduct more intense socialization to all students about literacy activities, 

especially the reading habituation stage 15 minutes before learning began. The third step is 

to periodically bring a mobile library to come to school. 
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A. PENDAHULUAN 

Kemampuan membaca memiliki andil dan merupakan salah satu penentu sukses 

tidaknya seseorang, hal ini disebabkan karena semua akses informasi dan ilmu pengetahuan 

yang dimiliki selalu berkaitan dengan kegiatan membaca (Rohman, 2017). Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan pada abad 21 menuntut setiap siswa memiliki kemampuan baca 

dan tulis yang lebih, dengan tujuan agar siswa memiliki wawasan dan pengetahuan yang 

cukup untuk dapat bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Every body is genuis istilah 

ini ungkapan oleh Albert Einstein yang memberikan gambaran bahwa setiap manusia 

memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Kemampuan yang beragam dalam setiap anak 

membuat anak memiliki keistimewaan tersendiri. Dengan dasar bahwa setiap anak istimewa 

maka pendidikan sudah seharusnya mengcover seluruh potensi yang dimiliki mereka. Ki 

Hadjar mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh dan 

berkembangnya anak–anak, karena hakekat pendidikan adalah menuntun segala 

kodrat/potensi yang ada pada anak–anak, agar mereka dapat meraih kebahagiaan dan 

keselamatan dalam kehidupan sebagai manusia (individual) maupun kehidupan sosial sebagai 

anggota masyarakat.(Ki Hadjar Dewantara, 1977:20). 

Budaya membaca berbanding lurus dengan tingkat kemajuan pendidikan suatu 

bangsa. Kegiatan membaca merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh International Education Achievement (IEA) pada 

awal tahun 2000 menunjukkan bahwa kualitas membaca anak-anak Indonesia menduduki 

urutan ke 29 dari 31 negara yang diteliti di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika (Rohman, 

2017). Berdasarkan data tersebut, tidak dapat dipungkiri  bila Indeks kualitas sumber daya 

manusia indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti malaysia atau 

thailand serta singapura. 
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Budaya membaca siswa di sekolah dasar sedikit demi sedikit mulai hilang. 

Pemerintah telah menggalakkan program wajib belajar 12 tahun, namun hal itu tidak serta 

merta meningkatkan kualitas pendidikan karena walaupun setiap hari anak-anak sekolah 

namun mereka tidak pernah belajar terutama budaya membaca yang rendah. Sekolah seolah 

hanya rutinitas harian. Apa lagi Era modern yang menawarkan kemudahan dunia digital akan 

menjadi kendala tersendiri jika tidak bisa memanfaatkan dengan baik, budaya membaca buku 

sudah bergeser kepada budaya menonton dan jika tidak mempunyai filter atas apa yang 

ditonton tentulah menjadi pemicu berbagai masalah tersebut diatas. 

Dengan melihat kondisi tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan sebuah gerakan membaca dalam wadah Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

yang melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan. GLS yang ditetappkan 

melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 ini bertujuan agar membantu siswa dalam 

meningkatkan budaya membaca dan menulis di lingkungan sekolah maupun luar sekolah.  

Pelaksanaan gerakan literasi sekolah terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap pembiasaan, tahap 

pengembangan dan tahap pembelajaran (Dharma, 2013). Tahap pembiasaan, merupakan 

tahap penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Pada tahap ini sekolah 

dapat menyiapkan buku – buku dongeng atau cerita rakyat yang dapat meningkatkan minat 

baca siswa di sekolah. Tahap pengembangan, merupakan tahap peningkatan kemampuan 

literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Tahap ini bertujuan untuk 

mengembangkan proses kecakapan dalam literasi misalnya membaca buku bacaan dengan 

intonasi yang tepat, menulis cerita dan mendiskusikan suatu bahan cerita. Tahap 

pembelajaran yaitu tahap meningkatkan kemampuan literasi pada setiap mata pelajaran 

melalui penggunaan buku pengayaan dan strategi membaca untuk setiap mata pelajaran. Pada 

tahap ini, sekolah menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan serta mempertahankan minat baca siswa melalui buku-buku pelajaran 
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misalnya seperti mengadakan kegiatan permainan dalam pembelajaran yang kaya akan teks 

yang berguna agar siswa mampu mempertahankan minat bacannya. 

Hasil observasi penulis di sekolah dasar diperoleh fakta bahwa masih rendahnya 

minat baca siswa dipengaruhi oleh rendahnya minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. 

Hal ini disebabkan karena kurang nya  waktu untuk sekedar membaca di perpustakaan. Saat 

istirahat, siswa lebih memilih bermain di kelas bersama teman – temannya dibandingkan 

meluangkan waktu untuk pergi ke perpustakaan atau bahkan siswa lebih memilih untuk jajan 

di kantin sekolah. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka muncul upaya mengoptimalkan minat membaca 

bagi siswa sekolah dasar melalui program gerakan literasi sekolah. Oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui peran literasi, hambatan serta usaha yang dilakukan sekolah 

dalam peningkatan minat baca siswa sekolah dasar. 

B. PEMBAHASAN 

1. Mengoptimalkan Budaya Membaca Siswa 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti bahwa kewajiban seorang anak dalam pembelajaran adalah: 

Menggunakan 15 menit sebelum jam pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata 

pelajaran (setiap hari). (Permendikbud No.23 tahun 2015). 

Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menjadikan kebiasaan membaca sebagai 

kegiatan wajib bagi setiap anak dengan harapan kelak menjadi budaya dalam kehidupan 

mereka. Untuk itu pemerintah mengajak seluruh aspek pendidik ikut andil dalam kegiatan 

tersebut, mulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat.  

Keterlibatan sekolah sangatlah penting dalam pelaksanan suatu program dalam 

mengembangkan budaya berkualitas di sekolah. Budaya literasi sekolah sangatkah 

diperlukan, selain untuk meningkatkan mutu pembelajaran, literasi sekolah juga bertujuan 
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untuk memfasilistasi dan mengembangkan kemampuan siswa, membiasakan membaca serta 

mengelola informasi yang mereka peroleh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, 

bermutu dan menyenangkan seperti yang tertera dalam Tujuan Literasi Sekolah (2016), yaitu 

meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah 

sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak, agar warga sekolah mampu 

mengelola pengetahuan, serta menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan 

beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. 

2. Gerakan Literasi Sekolah 

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan. Selain 

membudayakan membaca. Pemikiran abad 21 yang menuntut peserta didik untuk berfikir 

kritis, kreatif, inovatif, serta kolaboratif. Pengembangan budaya berfikir abad 21 

menghendaki proses pendidikan tidak hanya menghasilkan winner and losser, pemenang dan 

pecundang namun diharapkan seluruh peserta didik dapat berhasil dalam mengembangkan 

potensi dalam diri mereka. Tidak ada lagi istilah peringkat satu dan peringkat terakhir, namun 

semua anak dianggap sama yaitu sama – sama memiliki potensi sesuai kemampuan dirinya. 

Oleh karena itu dalam pembelajaran yang dikehendaki bukanlah tuntasnya materi namun 

tuntasnya kompetensi yang dikuasai setiap peserta didik. 

Gerakan Literasi Sekolah merupakan program baru yang diusung pemerintah. 

Program literasi lahir dilandasi kondisi pendidikan yang belum membudaya di sekolah. 

Panduan Gerakan Literasi Sekolah Dasar, bahwa data penelitian dalam Progress 

International Reading Literacy Study (PIRLS) tahun 2011 menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa Indonesia dalam memahami bacaan berada di bawah rata-rata internasional.  

Pelaksanaan literasi sekolah berdasarkan pada prinsip sebagai berikut (Budiharto et 

al., 2018). 

a Pengembangan literasi dilakukan sesuai tahap perkembangan anak  
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Dengan memahami tahap perkembangan peserta didik, dapat memudahkan dalam 

pemilihan strategi melaksanakan kegiatan literasi yang baik mulai dari tahap 

pembiasaan, pengembangan maupun pembelajaran sesuai kebutuhan. 

b Program literasi yang baik bersifat berimbang  

Dengan penerapan program literasi berimbang dapat dikatakan bahwa sekolah telah 

menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Sehingga strategi 

membaca dapat disesuiakan dengan jenjang masing – masing. Program literasi dapat 

dilaksanakan dengan pemanfaatan buku bacaan yang banyak teksnya seperti buku karya 

sastra atau dongeng untuk anak – anak. 

c Terintegrasi dengan kurikulum 

Pelaksanaan setiap program literasi di sekolah menjadi tanggung jawab guru karena 

setiap mata pelajaran membutuhkan membaca dan menulis. Sehingga guru juga perlu 

meningkatkan kemampuan literasi agar dapat mengintegrasikan program kegiatan literasi 

dengan kurikulum di setiap mata pelajaran.  

d Kapanpun melakukan kegiatan membaca dan menulis  

Kegiatan membaca dan menulis dapat dilakukan dalam bentuk apapun dan kapanpun 

dapat dilakukan oleh siswa. Bentuk tulisan dapat berupa puisi, cerita pendek atau komik 

sesuai dengan imajinasi masing – masing siswa. Buku bacaan tidak hanya berupa buku 

pelajaran melainkan dapat berupa buku dongeng atau jenis lain yang dapat dibaca 

sewaktu – waktu jika ada waktu luang. 

e Literasi mengembangkan budaya lisan  

Kegiatan iterasi yang terlaksana dengan baik diharapkan dapat menumbuhkan 

perkembangan lisan yang tepat. Kegiatan lisan ini misalnya diskusi, keterampilan 

membaca pusi atau keterampilaan bercerita. Peserta didik dilatih untuk dapat berbicara 
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dan menyampaikan gagasan serta menghargai adanya perbedaan pendapat. Keterampilan 

ini dapat  digunakan untuk merangsang keterampilan berfikir kritis siswa. 

f Literasi perlu mengembangkan kesadaran keberagaman 

Melalui literasi, siswa dan semua warga sekolah berlatih untuk menghargai perbedaaan. 

Buku – buku tentang keberagaman budaya juga dapat ditambahkan sebagai bahan bacaan 

agar dapat mengetahui pentingnya menghargai keberagaman. 

C. METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kegiatan literasi dalam 

mengoptimalkan budaya membaca serta hambatan dan usaha yang dilakukan sekolah dalam 

peningkatan minat membaca siswa sekolah dasar. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa kelas 6 

SD Negeri 154/IV Kota Jambi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan  observai. 

Teknik analisi data meliputi pengumpulan data (data collection), reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan simpulan (conclution). Berdasarkan data yang 

terkumpul, kemudian didiskripsikan dan dianalisis. 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Peran Kegiatan Literasi di SD Negeri 154/IV Kota Jambi 

Observasi dilakukan pada siswa kelas VI SD Negeri 154/IV Kota Jambi Tahun Ajaran 

2020/2021 yang terdiri dari 41 siswa. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa 

kegiatan literasi yang dilaksanakan di SD Negeri 154/IV Kota Jambi masih pada tahap 

pembiasaan yaitu kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jenis buku 

yang dibaca adalah buku cerita, buku pengetahuan dan ada pula yang membaca buku 

pelajaran. Pada awal pelaksanaan kegiatan ini banyak siswa yang tidak terrtarik karena 

mereka terbiasa bermain dengan temannya dibandingkan membaca buku. Butuh watu yang 

cukup lama bagi guru untuk membiasakan siswa melaksanakan kegiatan tersebut.  
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Diawali dengan guru menugaskan setiap siswa membawa buku bacaan yang mereka 

suka, boleh buku comik, cerpen, maupun buku lain yang memiliki unsur membaca. Dari buku 

yang dibawa siswa tersebut, kemudian dikumpulkan dengan rapi dalam suatu tempat di 

dalam kelas yang sering disebut pojok baca. Pojok baca didesain rapi dan menarik sehingga 

siswa tertarik untuk membaca buku di pojok baca tersebut.  Selain kegiatan tersebut, 

perpustakaan juga menjadi alternatif lain dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan literasi di 

sekolah. 

Kegiatan literasi di SD Negeri 154/IV Kota Jambi ini telah terlaksana dengan baik dan 

memiliki peran dalam meningkatkan minat membaca siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

semangat dan antusias siswa dalam membaca buku serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

literasi dengan mendatanggi perpustakaan. Semangat membaca siswa, ketertarikan untuk 

membaca dan keinginan mencari sumber bacaan lebih baik. Hanya saja kesadaran siswa dan 

kemauan memanfaatkan waktu luang untuk membaca masih dalam kategori cukup. Namun 

demikian, secara keseluruhan dengan adanya kegiatan literasi ini dapat dikatakan bahwa 

minat membaca siswa masih dalam kategori baik. Bahkan bisa dikatakan lebih baik sebelum 

adanya kegiatan literasi.  Literasi mampu memberi manfaat bagi siswa misalnya menambah 

wawasan, memudahkan dalam membaca dan memahami materi yang sedang dipelajari. 

2. Hambatan Pelaksanaan Kegitan Literasi 

Hambatan yang dialami pihak sekolah dalam melaksanakan kegiatan literasi adalah 

hambatan yang masih bisa diperbaiki yaitu proses pembiasaan membaca siswa yang masih 

perlu diperbanyak, siswa cenderung kurang disiplin pada kegiatan pembiasaan membaca 15 

menit sebelum pembelajaran dimulai kaarena mereka terbiasa bermain dengan teman - 

temannya. Selain itu juga penerapan metode yang digunakan guru dalam melaksanakan 

kegiatan literasi agar lebih variatif sehingga siswa tertarik untuk melakukan kegiatan 
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membaca. Kurangnya sarana prasarana berupa ketersediaan buku – buku yang menarik juga 

menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan literasi. 

3. Usaha untuk Mengatasi Hambatan Kegiatan Literasi 

Ada beberapa usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi hambatan 

pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah. Yang pertama yaitu menambah sarana prasaraana 

berupa pengadaan buku – buku yang menarik minat membaca siswa. Buku yang disediakan 

di perpustakaan bias berupa buku dongeng atau cerita rakyat dan bukan hanya buku 

pelajaran. Dengan demikian motivasi siswa untuk membaca dapat meningkat. Pengadaan 

buku ini dapat dilakukan sekolah melalu alokasi dari dana bantuan operasional sekolah 

(BOS) ataupun melalui kerjasama dengan orang tua siswa. 

Langkah kedua yang dilakukan pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi yang lebih 

intens kepada semua siswa tentang adanya kegiatan literasi terutama tahap pembiasaan 

membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Setelah sarana terpenuhi, maka kegiatan 

pembiasaan membaca ini perlu dilaksanakan dengan disiplin agar mampu menumbuhkan 

motivasi dan minat siswa dalam membaca. Dengan metode yang menarik, siswa diajak untuk 

menceritakan kembali isi bacaan dan pesan apa yang terkandung di dalamnya, guru dapat 

memberikan stimulus berupa pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang 

mereka baca. Sekolah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan 

literasi dengan menyediakan jurnal membaca. Jurnal membaca ini dibuat untuk mengawasi 

dan mengetahui buku apa yang dibaca siswa. 

Langkah ketiga yaitu secara berkala menghadirkan perpustakaan keliling untuk datang 

ke sekolah. Dengan adanya perpustakaan keliling membuat banyak siswa berbondong – 

bondong untuk membaca buku bacaan yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa minat 

baca anak sangat tinggi.  
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E. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:  

1) Kegiatan literasi Sekolah di SD Negeri 154/IV Kota Jambi berperan dalam meningkatkan 

minat membaca siswa, 

2) Hambatan pihak sekolah dalam melaksanakan kegiatan literasi di sekolah yaitu kurangnya 

saranaa prasarana, metode yang diterapkan kurang variatif serta rendahnya kedisiplinan 

siswa dalam proses pembiasaan kegiatan literasi, dan 

3) Usaha yang dilakukan pihak sekolah adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai 

kegiatan literasi, menambah sarana seperti pengadaan buku – buku yang menarik minat 

serta menghadirkan perpustakaan keliling di sekolah. 

Saran agar kegiatan literasi dapat berperan dalam meningkatkan minat baca siswa 

adalah guru sebaiknya menggunakan metode yang variatif dalam pelaksanaan literasi. metode 

ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam melaksanakan kegiatan literasi. selain itu 

pemanfaatan buku – buku yang menarik seperti buku dongeng atau cerita rakyat bisa 

dimanfaatkan untuk membantu merangsang pembiasaan siswa dalam melaksanakan kegiatan 

literasi. siswa agar lebih disiplin selama proses kegiatan berlangsung sehingga proses 

pembiasaan kegigatan literasi dapat berjalan dengan baik. Jika tahap pembiasaan berjalan 

dengan baik harapannya akan memberikan dampak positif pada tahap pengembangan dan 

tahap pembelajaran sehingga minat membaca siswa dapat meningkat. 
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