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Ringkasan 

 

 

Bahan ajar dan pembelajaran membaca dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia belum  

memfokuskan pada kemampuan literasi media. Padahal pada era informasi ini siswa  hidup 

dengan paparan informasi yang luar biasa banyak dan akan berdampak pada perilaku 

mereka.  Apalagi tahap perkembangan siswa sekolah dasar yang cenderung masih bersikap 

imitatif (meniru) apa yang dilihatnya. Dari hasil penelitian terdahulu juga ditemukan bahwa 

guru kesulitan merangsang siswa untuk  menyusun kegiatan menganalisis, mempertanyakan, 

mengevaluasi, dan merefleksikan informasi yang diterima. Di samping itu, belum tersedia 

bahan ajar dan RPP membaca yang membelajarkan kemampuan menganalisis, mengkritisi,  

menilai, dan mengkritisi informasi. Berdasarkan hasil- hasil  penelitian tersebut diajukan 

penelitian pengembangan model pembelajaran literasi media  tahun di SD dengan 

optimalisasi  kerjasama orangtua dan guru. Pada tahun pertama dilakukan eksplorasi  pola 

pembelajaran membaca di SD, bahan ajar, media, dan  RPP pembelajaran membaca. Pada 

tahun pertama  juga dikembangkan prototipe model-model literasi dengan optimalisasi 

kerjasama orang tua dan guru. Prototipe model literasi yang dikembangkan berupa RPP dan 

bahan ajar  (Rencana pelaksanaan pembelajaran  tematik )  dengan fokus kegiatan membaca 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Subjek penelitian yang dilibatkan meliputi kepala sekolah, guru, orang tua 

dan siswa SD di kabupaten Malang dan kabupaten Kediri. Instrumen penelitian 

menggunakan panduan FGD dan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan secara FGD. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif. 

Dari hasil sementara penelitian pengembangan prototipe model kegiatan literasi di SD 

dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa SD, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1) 

Pola pemahaman siswa terhadap berita yang didengar dari media massa didominasi oleh pola 

pemahaman literal. 2)Pola pemahaman siswa terhadap cerita yang dilihat dari media massa 

didominasi oleh pola pemahaman literal. 3) Pemahaman guru terhadap gerakan literasi di 

sekolah masih tergolong rendah, khususnya dalam hal pemahaman konsep literasi dan cara 

mengimplementasikan program literasi pada tingkat pembelajaran dan pengembangan. 4) 

Pemahaman orang tua terhadap gerakan literasi di sekolah masih tergolong rendah. 5) 

Indikator implementasi gerakan literasi di sekolah pada tahap pembiasaan, tahap 

pengembangan dan tahap pembelajaran masih belum diimplementasikan. Saran-saran 

diajukan sebagai berikut. 1) Gerakan literasi di sekolah hendaknya perlu disosialisasikan 

secara massif agar semua pihak yang terkait yaitu mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua 

dan siswa dapat menjadi agen literasi. 2) Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan guru 

dalam membiasakan, mengembangkan dan menerapkan literasi di dalam pembelajaran agar 

kemampuan literasi siswa SD meningkat. 
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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan perbaikan sistem 

pendidikan. Pemerintah dan sekolah  memiliki peran yang sangat penting. Berkaitan 

dengan peningkatan mutu pendidikan terdapat faktor yang tidak bisa dikontrol 

langsung  yaitu banjir informasi dari berbagai media. Perkembangan media informasi 

tidak dapat dibendung  menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. 

Tantangan itu berupa kemampuan menganalisis, mengevaluasi, merefleksi isi media 

untuk pencapaian generasi tangguh di era informasi (George, 2013).  

Era teknologi dan informasi meniscayakan adanya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya publik yang tak saja melek media, tapi ia juga memahami, 

menyikapi, dan memihak pada tayangan media yang benar. Spirit itulah yang 

digelorakan gerakan literasi media. Literasi media adalah upaya mendidik generasi  

agar tidak terpengaruh oleh isi media yang bersifat negatif terhadap kejiwaan dan 

aksi atau tindakan  penerimaan isi media  satu kebijakan yang bisa dikendalikan  

pemerintah adalah lewat kurikulum. Kurikulum merupakan alat mencapai suatu 

tujuan dan membutuhkan keandalan penggunanya. Dalam perspektif kepentingan 

bangsa dan negara, kendaraan kurikulum ini akan berfungsi dan berperan baik jika 

para pelaku dan pemerhati memiliki kejelasan tujuan dan visi bersama, peta jalan 

yang benar, serta keandalan dalam pemanfaatan kendaraan. Jadi kurikulum 

mencakup tujuan, cara, dan  fasilitas pendukung optimalisasi pembelajaran (Lie, 

2013). Di tingkat SD pendidikan menekankan pada implementasi pendekatan tematik 

dengan mengintegrasikan karakter.  

            Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, 

menulis, dan menghitung  (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk 

memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), 

mengkomunikasikan, serta menggambarkan  informasi (drawing) berdasarkan 
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pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. kemampuan untuk mengetahui 

berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak,  media elektronik (media 

radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami  tujuan 

penggunaannya.  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembelajaran sikap kritis 

para siswa terhadap tayangan/ media, dan skill dalam memilih tayangan yang baik 

dan tidak baik belum diintegrasikan dalam pembelajaran. Kekritisan  siswa  belum 

muncul berkaitan dengan kemampuan berpendapat bahwa tayangan tertentu 

mengandung unsur rekayasa, iklan mengandung unsur persuasif,  dan televisi 

membawa dampak tertentu terhadap anak-anak. Di samping itu,  kemampuan  

memberikan memberikan pendapat tentang tayangan yang ditonton atau informasi 

yang dibaca dari media belum dimiliki siswa. Dengan demikian, berarti siswa masih 

menerima begitu saja apa yang disajikan  media. Sampel yang rata-rata berusia  12 – 

15 (akhir pendidikan dasar)  belum mampu mengomunikasikan hasil evaluasinya 

dari  berbagai informasi yang diterimanya. Dalam mengevaluasi program TV, 

informasi di media sosial para siswa  juga belum terbiasa mengklasifikasi tayangan 

menjadi tiga macam, yaitu tayangan baik untuk anak-anak, tayangan tidak baik, dan 

tayangan bersyarat. Pada umumnya, evaluasi yang disampaikan oleh para siswa 

adalah seputar  isi media secara umum.  

Penelitian lain menemukan bahwa  keluarga  masih  belum diajak kerja sama 

dalam meningkatkan kemampuan literasi media. Hal ini nampak dari tugas-tugas 

pada pembelajaran membaca atau menggali informasi yang tidak mengikutkan peran 

orangtua (Harsiati, 2013). Padahal seharusnya orangtua ikut berperan dalam 

menanamkan melekmedia pada anak-anak. Latar belakang keluarga yang beragam 

menyebabkan perilaku anak-anaknya juga beragam pada kemampuan literasi 

medianya. Peran orangtua yang jelas terlihat adalah dalam pemberian kesempatan 

untuk mengakses  media dan mendampingi penggalian informasi pada media.  Peran 

orangtua juga mempengaruhi jumlah jam menonton/ menggunakan media sosial  

para siswa. Dalam keluarga para siswa belum dimaksimalkan mediasi orangtua pada 

saat anak-anaknya menonton TV/ menggali informasi pada media. Mediasi 

coviewing (orangtua ikut menonton bersama anak-anak) dilakukan oleh semua belum 

terbiasa di kalangan keluarga siswa . 
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Dari hasil penelitian  pendekatan literasi ditemukan  bahwa guru masih belum 

membelajarkan kemampuan berpikir kritis terhadap  banjir informasi  dari berbagai 

media massa (Harsiati, 2013). Kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan 

merefleksikan  sejumlah informasi yang diterima dari berbagai sumber belum 

dirancang guru dengan baik. Bahan ajar pembelajaran membaca juga belum 

memfokuskan pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan isi 

media. Padahal hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang digunakan siswa 

dalam berinteraksi dengan media cukup tinggi (Harsiati, 2006) 

Dari uraian di atas nampak bahwa  bahan ajar dan pembelajaran membaca 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia belum  memfokuskan pada kemampuan 

literasi media. Padahal pada era informasi ini siswa  hidup dengan paparan informasi 

yang luar biasa banyak dan akan berdampak pada perilaku mereka.  Apalagi tahap 

perkembangan siswa sekolah dasar yang cenderung masih bersikap imitatif (meniru) 

apa yang dilihatnya. Dari hasil penelitian terdahulu juga ditemukan bahwa guru 

kesulitan merangsang siswa untuk  menyusun kegiatan menganalisis, 

mempertanyakan, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi yang diterima. Di 

samping itu, belum tersedia bahan ajar dan RPP membaca yang membelajarkan 

kemampuan menganalisis, mengkritisi,  menilai, dan mengkritisi informasi. 

Berdasarkan hasil- hasil  penelitian tersebut diajukan penelitian pengembangan 

model pembelajaran literasi media  tahun di SD dengan optimalisasi  kerjasama 

orangtua dan guru. Pada tahun pertama dilakukan eksplorasi  pola pembelajaran 

membaca di SD, bahan ajar, media, dan  RPP pembelajaran membaca. Pada tahun 

pertama  juga dikembangkan RPP dan bahan ajar  (Rencana pelaksanaan 

pembelajaran  tematik )  dengan fokus kegiatan membaca pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Tetapi, pada tahun pertama baru dilakukan uji pakar dan uji 

terbatas. Pada tahun berikutnya akan dikembangkan media pembelajaran dan uji 

lapangan berkaitan dengan  pengembangan model pembelajaran literasi media  tahun 

di SD dengan optimalisasi  kerjasama orangtua dan guru.  

 

B.  Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan  latar belakang tersebut penelitian pada tahun pertama 

difokuskan pada masalah berikut. 
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1. Bagaimanakah pola literasi siswa dalam kaitannya dengan penggambaran  

informasi  berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi 

berkaitan dengan informasi yang dibaca/ didengar? 

2. Bagaimanakah  kondisi  kegiatan literasi di SD?  

3. Bagaimanakah kondisi dukungan dan respon orangtua terhadap kegiatan literasi? 

4. Bagaimanakah  model panduan  kegiatan literasi di SD dengan optimalisasi 

pelibatan  orang tua?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tahun I 

1. Memetakan kondisi dan kemampuan literasi siswa SD, kondisi literasi di SD, 

dan kondisi orangtua dalam mendukung literasi di SD  Malang Raya  

2. Mengembangkan prototipe model literasi di SD dengan optimalisasi pelibatan   

orang tua  

  

Tahun II 

1. Mengujicobakan model prototipe literasi media di SD dengan pelibatan orang 

tua 

2. Mendeseminasikan model prototipe literasi media di SD dengan pelibatan orang 

tua 

 

 

D.  Urgensi Penelitian 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal dasar yang harus diperhatikan 

dalam pendidikan. Mutu pendidikan suatu tingkat pendidikan khususnya di tingkat 

SD dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satu faktor penting adalah orangtua sebagai 

aktor utama pendidik anaknya. Faktor guru juga penting sebagai agen perubahan 

menghadapi era informasi dan membekali siswanya untuk memiliki kemampuan 

literasi media. Dalam era banjir informasi dan kepungan media massa seperti saat ini, 

sudah selayaknya dipikirkan model pembelajaran, model bahan ajar, dan media  

dengan mengoptimalkan kerjasama orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

belum ada bahan ajar membaca dan model pembelajaran dalam upaya peningkatan 
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literasi media dengan memberdayakan orang tua (Harsiati, 2013). Padahal waktu 

siswa rata-rata hampir 46  persen dihabiskan bersama media. Dengan kondisi seperti 

itulah diperlukan bekal bagi guru dan orangtua untuk mengintegrasikan pendidikan 

literasi media dalam pembelajaran yang relevan.  

Penelitian ini urgen dilakukan karena dengan adanya literasi media yang baik, 

dan masyarakat mulai mengerti akan bagaimana media bergerak, maka demokrasi 

yang baik akan tercipta. Selain itu, dengan literasi media yang tinggi efek negatif 

banjir informasi bisa dikritisi dan direfleksikan sehingga bermanfaat bagi siswa. Hal 

ini disebabkan ketika masyarakat sadar,  monopoli informasi akan bisa diminimalisir, 

dan masyarakat tidak mentah-mentah mempercayai semua.  

Penelitian ini urgen untuk dilakukan karena berkaitan dengan pemetaan  

permasalahan yang sebenarnya berkaitan dengan kemampuan literasi media siswa 

SD dan fasilitas pembelajaran literasi media. Secara khusus, hasil-hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan untuk banyak hal, antara lain: (1) sebagai data base 

berbagai kepentingan terkait bidang pendidikan, (2) informasi untuk penyusunan 

kebijakan terkait bidang pendidikan, (3) memberikan solusi untuk mengatasi masalah 

era informasi, (4) menemukan modelpemecahan masalah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan SD di Jawa Timur, (5) Secara jangka panjang, kebijakan yang dihasilkan 

ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, relevansi, 

kesetaraan, dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan di wilayah Jawa 

Timur pada jenjang sekolah dasar.  

Hasil penelitian ini  bermanfaat bagi guru dan pengambil kebijakan dalam 

peningkatan pendidikan. Dengan mutu pendidikan yang selalu terjaga, siswa tidak 

akan menjadi korban dari era informasi. Siswa disiapkan menghadapi banjir 

informasi dengan sikap dan respon yang benar. Hasil-hasil penelitian direncanakan 

akan dipublikasikan ke jurnal ilmiah nasional terakreditasi Jurnal Ilmu Pendidikan 

atau Jurnal Pendidikan Dasar, dan seminar nasional pendidikan di Malang, 

Yogyakarta, atau kota pendidikan lainnya.  

Sudah saatnya berbagai instansi pemerintah terutama lembaga pendidikan 

melakukan langkah nyata bagi perlindungan kepada peserta didik dari dampak 

media, mengoptimalkan media sebagai salah satu sumber belajar, dan berupaya 

mengurangi ekses negatif dengan memberikan bekal keterampilan menganalisis, 
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mengevaluasi,  merefleksikan informasi. Tidak cukup hanya dengan memblokir 

informasi yang tidak mendidik. Jauh lebih penting adalah menyiapkan generasi muda 

yang memiliki kemampuan literasi media tinggi sehingga bisa hidup di zaman 

informasi dengan selamat dan sukses. Karena tidaklah mungkin kita mengisolasi 

generasi muda dari berbagai informasi yang membanjiri dunia.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

 Siswa Sekolah Dasar adalah siswa yang berusia antara 7-11 tahun. Piaget 

dalam Santrock (1997:42) menyatakan bahwa periode ini disebut periode operasional 

konkrit. Periode praoperasional ini sebetulnya disiapkan untuk menghadapi puncak 

perkembangan kognisi (yaitu operasi). Peraturan-peraturan, fungsi-fungsi, dan 

identitas-identitas berubah menjadi berbagai operasi karena mereka menjadi lebih 

lengkap, berdiferensi, kuantitatif, dan stabil. Operasi adalah suatu tindakan yang di 

internalisasikan yang menjadi bagian dari struktur yang terorganisasi. Kemampuan 

menggunakan operasi-operasi atau konsep-konsep ini dapat merepresentasi anak 

tidak terisolasi (diajarkan secara sederhana), seperti halnya pada periode 

praoperasional. Pada saat ini mereka menjadi berkembang karena telah mampu 

melakukan tugas-tugas konservasi, relasi, representasi waktu dan tempat, dan 

lainnya. Pada saat inilah juga logika yang sebenarnya mulai digunakan anak, 

walaupun mereka telah menguasai fungsi simbolik (mereka dapat menggunakan 

representasi mental untuk suatu objek). Oleh karena itu, pembelajaran terhadap 

mereka terikat erat dengan pengalaman yang bersifat fisik. Siswa yang telah sampai 

pada tahap operasional akan jauh lebih baik dan lebih mampu untuk melakukan 

klasifikasi, memainkan angka-angka, menghadapi konsep waktu dan tempat, dan 

dapat memisahkan realitas dari khayalan. Pada periode berpikir ini pula, anak-anak 

mulai mampu melakukan pemisahan, memperhitungkan berbagai aspek yang ada 

sebelum mengambil suatu kesimpulan, dan tidak lagi hanya terpukau kepada satu 

aspek saja seperti pada pemikiran yang bersifat praoperasional. Mereka 

meningkatkan pengertian bahwa adanya sudut pandangan orang lain memungkinkan 

mereka untuk berkomunikasi secara efektif dan memungkinkan mereka untuk 

bersikap lebih luwes dalam sikap moral mereka. Cara berpikir anak usia sekolah 

seperti ini sudah lebih logis dibandingkan dengan anak usia prasekolah, namun cara 

berpikir mereka tetap saja masih berakar kepada kekinian. Nanti pada masa remaja ia 
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dapat  benar-benar berpikir abstrak, membuktikan hipotesisnya, dan melihat berbagai 

kemungkinan (yaitu jika ia telah mencapai tingkat operasional formal). 

 Vigotsky dalam Akhadiah (1991:7) percaya bahwa fungsi-fungsi mental 

dipelajari melalui hubungan sosial. Anak belajar dengan cara menghayati apa yang 

terjadi di sekitarnya. Anak-anak mengolah dan  meresapi apa yang terjadi di 

sekitarnya. Anak-anak mengolah dan meresapi segala sesuatu yang dialaminya dan 

memadukannya dengan struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Dengan cara 

demikian pengetahuan dan kemampuan mereka berkembang.  

 Dalam perkembangan sosialnya, di dalam diri anak telah terjadi kemajuan 

dalam interaksi sosialnya. Bentuk persahabatan dimulai dengan berteman yang akrab 

dan pada akhir periode masa perkumpulan yang kuat dalam kelompok seusianya 

telah terbentuk yang dicirikan antara lain dengan membuat mode baju, berjalan dan 

berbicara seperti kebiasaan kelompoknya.  

 Perkembangan emosi pada anak usia ini sudah mulai memisahkan dengan 

keluarganya dan mulai membuat persahabatan yang baru serta membentuk kelompok 

yang baru. Mereka mengembangkan kemampuan melihat sesuatu, perspektif yang 

lain dapat lebih empatik, sensitif serta perasaanya mudah tersinggung, dan tidak mau 

dikeritik. Perkembangan kognitif pada masa ini merupakan masa konkrit. Mereka 

dapat menggunakan kemampuannya pada masa yang lebih awal dan 

mempraktikannya pada problema yang lain. Anak pada fase ini telah mampu 

mengembangkan eksplorasi lingkungannya melalui melihat, meraba, mengecap dan 

sebagainya. 

 Perkembangan sosial anak pada usia sekolah ini diwarnai dengan adanya 

hubungan dengan keluarga, teman sebaya dan dengan sekolah (Haryadi, 1996:384-

395). Di dalam keluarga peran orang tua yang perlu dilakukan pada anak usia 

sekolah di antaranya adalah memberi penekanan kemandirian pada anak agar tidak 

tergantung pada orang tua, merancang tugas-tugas rumah tangga yang dapat 

dilakukan anak. Sedangkan dengan teman sebaya akan berpengaruh baik dan buruk. 

Pengaruh baik teman sebaya dapat dalam bentuk pengembangan konsep diri dan 

pembentukan harga diri. Teman sebaya membantu anak membentuk opini tentang 

dirinya dengan melihat dirinya seperti apa yang dilihat orang lain. Hal ini merupakan 
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dasar untuk perbandingan kemampuan yang realistik. Pengaruh buruk teman sebaya 

antara lain dalam bentuk memaksakan nilai-nilai, ancaman, dan pemerasan. 

 Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkret. Pada rentang 

usia tersebut anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut: (1) mulai 

memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain 

secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak, (2) mulai berpikir 

secara operasional, (3) mempergunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda, (4) Membentuk dan mempergunakan 

keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan 

hubungan sebab akibat, dan (5) Memahami konsep substansi, volume zat cair, 

panjang, lebar, luas, dan berat. 

Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan 

belajar anak usia sekolah dasar memiliki tiga ciri yaitu belajar secara kongkrit, 

belajar secara integratif (memandang keutuhan), dan belajar secara bertahap mulai 

dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks (hirarkhis). 

  

B. Pendekatan Literasi dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Pengertian literasi membaca berkembang sesuai dengan perkembangan 

tuntutan zaman. Pada awalnya secara sederhana, literasi memiliki arti sebuah 

kemampuan membaca dan menulis atau melek aksara. Di era perkembangan 

informasi teknologi  dan globalisasi ini, literasi memiliki arti luas. Literasi bisa 

diartikan melek teknologi, berpikiran kritis, peka terhadap lingkungan sekitar, serta 

mampu mengaplikasikan apa yang dibaca. Kemampuan literasi membaca berkaitan 

dengan kemampuan memahami secara kritis-kreatif. Kemampuan literasi membaca  

jenis ini   yang harus dikembangkan karena kemampuan literasi membaca kritis-

kreatif   berkaitan erat dengan kemampuan berpikir, bernalar, dan kreativitas yang 

diperlukan seseorang untuk hidup di zaman informasi. Pada zaman serba modern  

seorang baru bisa dikatakan memiliki kemampuan literasi jika ia sudah bisa 

memahami sesuatu karena membaca dan melakukan sesuatu berdasarkan 

pemahaman bacaannya.  

Pengertian kemampuan literasi membaca   juga  telah didefinisikan secara  

rinci oleh Progress In International Reading Literacy Study (PIRLS). PIRLS adalah  
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studi internasional dalam bidang membaca pada anak-anak di seluruh dunia di bawah 

koordinasi The Internasional Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA). Jumlah Negara yang turut berpartisipasi dalam PIRLS 2006 

adalah 40 negara. Dalam survei  ini,  literasi membaca diartikan sebagai kemampuan 

untuk memahami dan menggunakan bentuk bahasa tulis yang diperlukan masyarakat 

dan atau nilai secara individual. Siswa dapat menyusun makna dari bermacam-

macam teks. Mereka membaca untuk belajar, berpartisipasi dalam berbagai bentuk 

komunikasi tulis.  

Dari hasil survei tersebut, siswa Indonesia dinilai hanya dapat membaca 

tanpa mampu mengaitkan hasil bacaannya dengan pengetahuan yang dimiliki. 

Kalaupun bisa, siswa hanya dapat menghubungkan satu informasi dari bahan bacaan. 

Kemampuan membaca dikelompokkan dalam enam tingkat, yaitu dari yang terendah 

di bawah tingkat 1, sampai tingkat lima sebagai tingkatan kemampuan tertinggi. 

Hasil penilaian menunjukkan sekitar 38% siswa memiliki kemampuan membaca di 

tingkat 1. Sedangkan, sebanyak 31% bahkan tergolong siswa dengan kemampuan 

membaca di bawah tingkat 1. Thailand sudah berada satu tahapan di atas kita. 

Sebagian besar kemampuan siswanya di tingkat dua. 

Dari survei yang berbeda ditemukan juga kemampuan  literasi  membaca 

siswa Indonesia tingkat SMP yang masih rendah. Siswa SMP  menduduki peringkat 

ke 39 dari 41 negara. Pada tingkat SD, studi  IEA (International  Association for the 

Evaluation of Educational  Achievement)   menunjukkan bahwa keterampilan 

membaca siswa kelas IV SD  berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes 

membaca  untuk  siswa SD 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), Thailand  (65,1), 

52,6 (Filipina),  dan 51,7 (Indonesia). Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu 

menguasai 30% dari materi bacaan dan belum mampu menjawab pertanyaan yang 

menuntut penalaran, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. 

Kemampuan literasi membaca adalah kemampuan seseorang untuk 

mengidentifikasi, memahami, menginterpretasikan, dan mengkreasikan wacana tulis 

yang dibacanya dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan literasi membaca 

berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk bahasa 

tulis yang diperlukan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan atau 

mendapatkan nilai secara individual. Literasi membaca berkaitan dengan 
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kemampuan siswa  menyusun makna dari bermacam-macam teks  untuk belajar, 

berpartisipasi dalam komunikasi di sekolah, dan kehidupan sehari-hari serta untuk 

menemukan nilai secara individual Frank  mengungkapkan   cakupan  kemampuan 

literasi membaca  meliputi (1) pemahaman lieral (literal thinking operation), (2) 

pemahaman inferensial (inferencial  thinking operation),  (3) pemahaman kritis 

(cirtical  thinking operation), dan  (4) pemahaman kreatif (creative  thinking 

operation). Beyer mengungkapkan cakupan membaca pemahaman yang meliputi (1) 

keterampilan menangkap detail  isi ( keterampilan mengidentifikasi, 

membandingkan, dan mengklasifikasi),  (2) keterampilan  menangkap  urutan 

(sekuen), (3) keterampilan memahami hubungan sebab-akibat,  (4) keterampilan 

menangkap ide pokok, (5) keterampilan  memprediksi hasil, (6) keterampilan menilai 

maksud pengarang, dan (7) keterampilan memecahkan persoalan. Pada  

pengembangan instrumen PISA ( 2006) kemampuan literasi membaca setingkat akhir 

jenjang SMP mencakup  (1)  kemampuan  memahami, (2) kemampuan 

menggunakan, dan (3) kemampuan merefleksi apa yang telah dibaca. Atkinson  juga 

memberikan contoh empat  tipe  perkembangan literasi membaca. Tahap awal  

kemampuan literasi  membaca adalah kemampuan memahami secara komprehensif 

apa yang dibaca baik secara tersurat maupun tersirat. Tahap berikutnya, kemampuan 

literasi membaca dirahkan mencapai kemampuan  memahami  secara kritis (critical 

reading)  yaitu kemampuan menilai secara kritis  terhadap isi,  pendapat/ bias 

penulis, maksud penulis, bentuk, penggunaan bahasa, maupun kebermaknaan wacana 

tulis yang dibaca. Tahap selanjutnya  kemampuan literasi membaca berkaitan dengan  

kemampuan memahami secara kreatif (creative reading) yaitu kemampuan 

mmengaplikasikan apa yang dibaca untuk memecahkan masalah, memvariasikan  isi, 

bahasa, penyajian wacana tulis yang dibaca. Tahap berikutnya adalah pemahaman 

reflektif yaitu kemampuan merefleksikan apa yang dibaca sesuai dengan respon 

personal siswa.  

Dari uraian di atas nampak bahwa  literasi membaca merupakan kemampuan 

dasar yang menjadi sasaran  utama pendidikan. Pentingnya kemampuan literasi 

membaca nampak dari kegiatan secara internasional yang juga selalu melakukan  

program untuk menilai literasi membaca  seluruh siswa di dunia sebagai salah satu 

indikator keberhasilan pendidikan suatu bangsa. Dalam panduan pengembangan 
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Kurikulum 2013 disebutkan bahwa prinsip pelaksanaan kurikulum hendaknya 

mengarahkan semua pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membaca dan menulis. Secara tersurat dalam tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia 

mulai dari tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah disebutkan tujuan 

pembelajaran membaca untuk menumbuhkan pemahaman secara kritis kreatif. 

 

C. Gerakan Literasi Sekolah 

1. Hakikat Literasi  

Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. 

Namun, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga 

mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga 

bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan 

budaya (UNESCO, 2003). Deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi 

informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, 

menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, 

menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai 

persoalan. Kemampuan kemampuan itu perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat 

untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar 

manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat. 

Gerakan Literasi Sekolah merupakan merupakan suatu usaha atau kegiatan 

yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, 

kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang 

tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh 

masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll.), dan 

pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 

dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Gerakan Literasi Sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif 

berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan 

membaca peserta didik. 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). Variasi kegiatan dapat berupa 

perpaduan pengembangan keterampilan reseptif maupun produktif.  

 Dalam pelaksanaannya, pada periode tertentu yang terjadwal, dilakukan 

asesmen agar dampak keberadaan Gerakan Literasi Sekolah dapat diketahui dan 

terus-menerus dikembangkan. Gerakan Literasi Sekolah diharapkan mampu 

menggerakkan warga sekolah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk 
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bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian 

penting dalam kehidupan. 

Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup 

keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk 

cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad 21 ini, kemampuan ini disebut sebagai 

literasi informasi. Clay (2001) dan Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) 

menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi 

dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. 

Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan 

berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Literasi Dini [Early Literacy (Clay, 2001)], yaitu kemampuan untuk menyimak, 

memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang 

dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. 

Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi 

fondasi perkembangan literasi dasar.  

b. Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan 

kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan 

informasi (perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi 

(drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.  

c. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan pemahaman 

cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan 

periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan 

yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan 

katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami 

informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau 

mengatasi masalah.  

d. Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai 

bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, 

media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan 

penggunaannya.  

e. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami 

kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti 

lunak (software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. 

Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, 

mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam prak- tiknya, juga pemahaman 

menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di dalamnya mencakup 

menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta 

mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya 

informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang 

baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.  
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f. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi 

media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan 

belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan 

bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam 

bentuk cetak, auditori, maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks 

multimodal), perlu dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak 

manipulasi dan hiburan yang benarbenar perlu disaring berdasarkan etika dan 

kepatutan. 

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

sekolah menekankan prinsip-prinsip berikut.  

a. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. 

Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan 

antartahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik 

dapat membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran 

literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka. 

b. 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.  

c. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Pembiasaan dan pembelajaran 

literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru 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. 

d. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun Misalnya, „menulis surat 

kepada presiden‟ atau „membaca untuk ibu‟ merupakan contoh-contoh kegiatan 

literasi yang bermakna.  

e. 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. 

f. 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. 
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Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya 

literasi, Beers, dkk. (2009) dalam buku A Principal‟s Guide to Literacy Instruction, 

menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di 

sekolah.  

a. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi Lingkungan fisik adalah hal 

pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan 

fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang 

mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta 

didik dipajang di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah 

dan guru. Selain itu, karyakarya peserta didik diganti secara rutin untuk 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta didik 

dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di Sudut Baca di semua kelas, 

kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta 

didik akan memberikan kesan positif tentang komitmen sekolah terhadap 

pengembangan budaya literasi.  

b. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan 

interaksi yang literat Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model 

komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan 

dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian 

penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk 

menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan 

hanya akademik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, 

setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan 

sekolah. Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di 

sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, 

lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan 

sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain 

dengan membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. 

Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. 

Peran orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat 

komitmen sekolah dalam pengembangan budaya literasi.  

c. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat dalam 

lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademik. 

Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. 

Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk 

pembelajaran literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca 

dalam hati dan guru membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum 

pelajaran berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu 

diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan tenaga kependidikan 

untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan 

keterlaksanaannya. 
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Program Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan secara bertahap dengan 

mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup 

kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana 

literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi 

publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan). 

Berikut ini tahapan Gerakan Literasi Sekolah 

1. Tahap ke-1: Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem 

sekolah Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan 

dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat 

baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta 

didik.  

 

2. 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 pengayaan (Anderson & Krathwol, 2001).  

 

https://1.bp.blogspot.com/-jpVAuB6eKEU/Vu6i7dJvGvI/AAAAAAAAErU/gBWpj_VlH2shHEpuEUVNIzlGuqUKBJ8rA/s1600/tahap+1.png
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3. Tahap ke-3: Pelaksanaan 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 (cf. Anderson & Krathwol, 2001). Dalam 

tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata pelajaran). 

Kegiatan membaca pada tahap ini untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 

2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks pelajaran yang 

dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau 

teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu 

sebanyak 6 buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa 

https://1.bp.blogspot.com/-YWG5OdVu64Y/Vu6jAysdS-I/AAAAAAAAErY/mr_10dxKpjI0sap0ghult9Rz3KxNoKAAw/s1600/tahap+2.png
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SMA/SMK. Buku laporan kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini 

disediakan oleh wali kelas. 

 

 

C.  Literasi media bagian Gerakan Literasi di Sekolah  

Secara ringkas literasi media adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, 

dan membangun pesan dalam bentuk yang luas dan bervariasi. Konteks literasi 

media adalah suatu pengajaran pada anak-anak, remaja dan dewasa untuk kritis dan 

analitis terhadap isi media massa baik media massa cetak maupun elektronik. Di 

samping itu, dipahami literasi media sebagai penyusunan konsep literasi atau 

pembacaan terhadap isi media, dimana terjadi perubahan dari sikap mengkonsumsi 

pesan-pesan menjadi sikap yang aktif dan kritis terhadap isi media yang dirasakan 

berdampak buruk bagi keluarga/masyarakat sehingga anak-anak, remaja dan orang 

dewasa dapat mencegah dampak negatif. Salah satu definisi yang popular 

menyatakan bahwa literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media. Dari definisi 

itu dipahami bahwa fokus utamanya berkaitan dengan isi pesan media.   

https://3.bp.blogspot.com/-ORJBIXfhqwE/Vu6jKXtOpHI/AAAAAAAAErc/37SRPoxQvtoarkKRcytFbk__vkmX6_rew/s1600/tahap+3.png
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Jadi literasi media adalah upaya mendidik publik agar tidak terpengaruh oleh 

isi media yang bersifat negatif terhadap kejiwaan dan aksi atau tindakan publik 

penerimaan isi media tersebut. Dalam tulisan penelitian ini media massa yang diteliti 

adalah televisi Dalam Center for Media Literacy terdapat rumusan literasi media 

sebagai kemampuan berkomunikasi secara kompeten melalui semua media baik 

elektronik maupun cetak (Iriantara, 2009).Center for Media Literacy (CML, 2003) 

menyebutkan bahwa literasi media mencakup beberapa kemampuan berikut.  

a) Kemampuan mengkritik media dan dapat memahami secara tepat problematika 

proses-proses sosial dalam media dan mampu memberi alasan secara 

terorganisasi dan mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis. 

b) Kemampuan memproduksi media. Kemampuan dalam menciptakan media yang 

layak dilihat dan produk dapat dikomunikasikan secara total yaitu audio, visual, 

dan gerak. 

c) Kemampuan mengajarkan tentang media. Kemampuan memberikan cara-cara 

atau petunjuk tentang media kepada halayak agar halayak dapat kritis dalam 

memilih.  

d) Kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan media. Kemampuan identifikasi, 

pemanfaatan sistem untuk meraih keuntungan dalam produksi media. 

e) Kemampuan mengeksplorasi berbagai posisi Kemampuan identifikasi dampak 

positif dan dampak negatif dari media sehingga individu dapat mengambil 

keputusan secara tepat bahwa dampak dari media baik atau tidak untuk diri 

individu. 

f) Kemampuan berpikir kritis atas isi media. Kesadaran akan isi media sebagai 

„teks‟ yang memberikan wawasan dan pengetahuan ke dalam budaya 

kontemporer manusia dan diri manusia sendiri. 

 Sekolah juga berperanan merancang pembelajaran untuk menumbuhkan 

berbagai sikap kritis, kreatif, regulasi diri dalam menghadapi berbagai informasi 

pada media. Komponen- komponen yang bisa diitegrasikan pada pembelajaran 

dirinci berikut.   

a. Literasi media dipahami sebagai proses pembacaan isi media dengan 

kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan membangun pesan dalam bentuk 

yang luas dan bervariasi. Konteks literasi media adalah suatu pengajaran pada 
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anak-anak, remaja dan dewasa untuk kritis dan analitis terhadap isi media massa 

baik media massa cetak maupun elektronik. 

b. Kemampuan mengkritik media, dapat memahami secara tepat konteks 

problematika proses-proses sosial dalam media dan mampu memberi alasan 

secara terorganisasi dan mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis. 

c. Kemampuan mengajarkan tentang media. Kemampuan memberikan cara-cara 

atau petunjuk tentang media kepada siswa agar siswa dapat kritis dalam 

memilih.  

d. sikap yang aktif dan kritis terhadap isi media yang dirasakan berdampak buruk 

bagi keluarga/masyarakat sehingga anak-anak, remaja dan orang dewasa dapat 

mencegah dampak negatif 

e. Mendidik siswa mengaktifkan regulasi diri. Regulasi diri  adalah jenis meta-

kognitif (pengetahuan dan kesadaran dari proses kognitif secara pribadi dalam 

Mayer, 2003:100) atau strategi yang sesuai dan dipilih untuk membantu siswa 

sebagai individu maupun organisasi untuk merefleksikan pengalaman tindakan, 

dan keputusan yang diambil. Istilah regulasi diri digunakan dalam belajar dan 

dikenal sebagai Self  Regulated Learning, yakni belajar yang berpedoman pada 

matakognitif, tindakan strategik (perencanaan, monitoring, dan mengevaluasi 

kamajuan diridibandingkan dengan suatu standar yang telah ditetapkan, dan 

motivasi dalam belajar. 

 

D. Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Literasi Media 

Keluarga juga ikut berperan dalam menanamkan melekmedia pada anak-

anak. Latar belakang keluarga informan yang beragam menyebabkan perilaku anak-

anaknya juga beragam. Peran orangtua yang jelas terlihat adalah dalam pemberian 

kesempatan untuk mengakses TV atau menggunakan media sosial. Dalam keluarga 

seharusnya ada mediasi orangtua pada saat anak-anaknya menonton TV/ mengakses 

internet. Mediasi coviewing (orangtua ikut menonton bersama anak-anak) dilakukan 

oleh semua orangtua informan, namun intensitasnya berbeda-beda. Informan yang 

ibunya tidak bekerja di luar rumah (ibu rumah tangga) mendapat mediasi coviewing 

lebih sering dibanding informan yang ibunya bekerja di luar rumah. Era teknologi 

dan informasi meniscayakan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya publik 
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yang tak saja melek media, tapi ia juga memahami, menyikapi, dan memihak pada 

tayangan media yang benar. Spirit itulah yang digelorakan gerakan literasi media.  

Keluarga juga harus mengantisipasi karena film animasi yang dipertontonkan 

selama ini pun sebenarnya juga masih kurang layak untuk dikonsumsi anak-anak. 

Penelitian menunjukkan bahwa adegan kekerasan dan kekurangsantunan banyak 

terdapat pada film kartun/ animasi anak-anak (Harsiati, 2006).  Hal ini sangat 

berpengaruh  pada perilaku anak-anak. Sebenarnya tidak hanya  film, musik-musik 

yang sering kita dengar saat ini pun juga sangat amat minim edukasi untuk anak-

anak. Hampir semua musik yang kita dengarkan bertema cinta. Dan ironisnya, acara 

yang menyuguhkan musik tersebut dikonsumsi juga oleh anak-anak. Itu semua 

membuat anak-anak zaman sekarang menjadi “dewasa sejak dini”. Peran orangtua 

dalam mencegah terjadinya penurunan kualitas mental generasi muda  sangat 

diperlukan. Para orangtua harus memahami tentang betapa pentingnya literasi media.  

Jadi,  literasi media bagi orangtua adalah upaya mendidik orangtua agar  bisa 

membimbing anaknya tidak mudah terpengaruh oleh isi media yang bersifat negatif 

terhadap kejiwaan dan aksi  atau tindakan. Orang tua perlu dilibatkan dalam hal- hal 

berikut.  

a. sikap yang aktif dan kritis terhadap isi media yang dirasakan berdampak buruk 

bagi keluarga/masyarakat sehingga anak-anak, remaja dan orang dewasa dapat 

mencegah dampak negatif 

b. Mendidik siswa mengaktifkan regulasi diri. Regulasi diri  adalah jenis meta-

cognitif (pengetahuan dan kesadaran dari proses kognitif secara pribadi dalam 

Mayer, 2003:100) atau strategi yang sesuai dan dipilih untuk membantu siswa 

sebagai individu maupun organisasi untuk merefleksikan pengalaman tindakan, 

dan keputusan yang diambil. Istilah regulasi diri digunakan dalam belajar dan 

dikenal sebagai Self  Regulated Learning, yakni belajar yang berpedoman pada 

matakognitif, tindakan strategik (perencanaan, monitoring, dan mengevaluasi 

kamajuan diridibandingkan dengan suatu standar yang telah ditetapkan, dan 

motivasi dalam belajar. 

Sejauh ini, sangat sedikit acara yang mengatasnamakan edukasi anak. 

Sisanya, Anda bisa menilai bagaimana kualitas acara-acara televisi saat ini. Film 

animasi yang dipertontonkan selama ini pun sebenarnya juga masih kurang layak 
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untuk dikonsumsi anak-anak. Alasannya? Terlalu banyak adegan kekerasan di 

dalamnya dan hal ini bisa mempengaruhi perilaku anak-anak. Sebenarnya tidak 

hanya acara televis, musik-musik yang sering kita dengar saat ini pun juga sangat 

amat minim edukasi untuk anak-anak. Hampir semua musik yang kita dengarkan 

bertema cinta. Dan ironisnya, acara yang menyuguhkan musik tersebut dikonsumsi 

juga oleh anak-anak. Itu semua membuat anak-anak zaman sekarang menjadi 

“dewasa sejak dini”. Peran orangtua dalam mencegah terjadinya penurunan kualitas 

mental generasi muda  dilakukan dengan langkah berikut.  

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh orangtua adalah menganalisis. 

Orangtua harus menganalisis isi pesan yang terkandung dalam segala hal yang 

dipublikasikan melalui media massa. Seperti halnya film kartun yang menceritakan 

tentang perseteruan kucing dan tikus. Bagi kita orang dewasa memang lucu. Melihat 

kucing dan tikus berkelahi dengan saling pukul. Lalu terkadang mereka berdamai 

lagi karena suatu alasan. Namun nyatanya, adegan saling pukul tersebut sangat tidak 

pantas jika dikonsumsi anak-anak. Hal ini akan berdampak pada perilaku si anak 

yang menonton. Dalam musik juga demikian, orangtua juga harus menganalisis 

secara menyeluruh tentang musik-musik yang anak-anak konsumsi. Pesan cinta yang 

disampaikan lirik suatu lagu tersebut sejatinya memang kurang pantas jika didengar 

oleh anak-anak. Secara tidak langsung, anak-anak Anda dicekoki urusan orang 

dewasa yang tidak perlu mereka ketahui. 

Langkah kedua yang harus dilakukan orangtua adalah menilai. Orangtua yang 

mampu melakukan penilaian, maka orangtua tersebut mampu menghubungkan 

informasi atau pesan yang ada di media massa dengan kondisi anaknya sendiri. 

Orangtua harus pandai menilai acara televisi mana yang memang pantas untuk 

ditonton. Seperti yang kita ketahui, saat ini setiap malam banyak sekali sinetron yang 

menyuguhkan adegan percintaan. Tidak hanya itu, adegan saling fitnah dan 

menjatuhkan juga kerap mewarnai tiap episodenya. Jika orangtua kecolongan, maka 

akan sangat berpengaruh pada kebiasaan anak dalam berperilaku. Anak-anak akan 

lebih sering mengucapkan kata-kata yang mereka dengar dari sinetron tersebut, serta 

meniru adegan yang ditonton di sinetron tersebut. 

Langkah ketiga adalah pengelompokan, yaitu menentukan setiap unsur yang 

sama maupun yang berbeda dengan berbagai cara. Pada tahap ini orangtua harus 



27 
 

mengelompokkan tayangan, lagu, dan apa pun yang beredar di media massa agar 

anak-anaknya berada di jalur yang benar. Jika perlu, orangtua harus menonton secara 

utuh acara yang mereka tonton, dan mendengarkan secara menyeluruh musik-musik 

yang anak mereka dengarkan. Pakar psikologi  Piaget  (dalam Santrock, 2004) 

mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka 

sendiri. Dalam hal ini, Piaget memiliki suatu teori yang menggambarkan fase 

perkembangan anak usia 2-7 (tahap kedua perkembangan anak), yaitu tahap 

praoperasional (preoperational stage). Pada tahap ini, anak-anak mulai melukiskan 

dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Selain itu juga mulai muncul pemikiran 

egosentrisme, animisme, dan intuitif. Egosentrisme adalah suatu ketidakmampuan 

untuk membedakan antara perspektif seseorang dengan perspektif orang lain dengan 

kata lain anak melihat sesuatu hanya dari sisi dirinya. Animisme adalah keyakinan 

bahwa objek yang tidak bergerak memiliki kualiatas semacam kehidupan dan dapat 

bertindak. Sedangkan intuitif adalah segala sesuatu yang bersal dari bisikan hati. Dari 

apa yang mereka dapatkan melalui panca indra (sensasi), maka mereka yang berada 

pada fase praoperasional akan mencernanya menjadi sebuah persepsi. Ketika apa 

yang dilihat dianggap bagus, maka anak akan menirunya. Sangat sulit jika apa yang 

mereka tiru adalah sesuatu yang tidak pantas mereka lakukan. Akibatnya, mereka 

akan sulit sekali diberi tahu tentang nilai-nilai kebaikan yang seharusnya mereka 

anut.  

Memang, sangat  penting pengawasan media oleh orangtua yang akan 

dikonsumsi anak. Apalagi, kita hidup di tengah derasnya arus informasi. Jika kita 

tidak pintar melangkah di tengah arus deras tersebut, maka kita semua akan hanyut 

dan terbawa arus informasi tersebut. 

 

E. Peranan Literasi Media dalam Pembentukan Karakter  

Acara-acara televisi yang sering meresahkan masyarakan karena berdampak 

buruk bagi anak-anak atau audiens yang belum bisa memilih tayangan yang layak 

untuk di tonton, seperti kekerasan (violence), seks dan pornografi, perlindungan 

terhadap anak-anak dan remaja, gossip/infotainment , mistik, reality show yang 

terkesan lebay. Banyak pula persepsi yang salah berkembang karena media terus 

mengekspos pelanggaran etika, sebagai contoh, program berita kriminal yang terlalu 
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menonjolkan sensasionalisme dan sadisme, juga informasi tentang selebritis yang 

melanggar privasi. Yang lebih parah adalah banyak masyarakat yang belajar dari 

acara televisi seperti cara mencemooh orang, memaki, dan sejuta umpatan lainnya 

saat orang itu tidak ada di depannya. Apalagi banyaknya acara baru di televisi yang 

cenderung tidak memberi solusi, lebih banyak bergosip ria, memaki dan mengumpat. 

Literasi media selain berguna untuk kita menyaring informasi yang kita dapat 

dari media, membuat kita juga bisa sadar akan kepentingan-kepentingan apa yang 

ada didalam sebuah media, dan kita dapat kritis terhadap kepentingan 

tersebut.  Ditambah media massa besar sekarang ini dikuasai oleh segelintir orang 

saja. Bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa informasi akan dimonopoli media 

sehingga menguntungkan beberapa pihak, dan masyarakat hanya akan dijajah secara 

tidak sadar oleh media. Ada beberapa indikator yang membuktikan bahwa media 

massa Indonesia suudah menjadi tiran baru yang mengontrol informasi dan ruang 

publik. Pertama terpusatnya kepemilikan media pada sekolompok bisnis. Kedua, 

terpinggirkannya meedia yang tidak berada dalam ranah industri. Ketiga, telah terjadi 

transisi besar terhadap profesi jurnalis. Oleh karena hal ini lah literasi media sangat 

dibutuhkan, bukan hanya untuk meyaring informasi yang diberikan media, namun 

lebih jauh lagi, agar masyarakat tidak terhegemoni oleh media. 

Dengan adanya literasi media yang baik, dan masyarakat mulai mengerti akan 

bagaimana media bergerak, maka demokrasi yang baik akan tercipta, hal ini 

disebabkan karena media bukan hanya sarana informasi, namun bisa pula menjadi 

sarana mewujudkan demokrasi yang baik didalam masyarakat. Hal ini disebabkan 

karena ketika masyarakat sadar maka, monopoli informasi akan bisa diminimalisir, 

dan masyarakat tidak mentah-mentah mempercayai semua isi media tentang negara 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Model Pengembangan 

 Pengembangan ini mengembangkan model pemecahan masalah 

pembelajaran SDdalam implementasi Kurikulum 2013. Metode pengembangan yang 

digunakan dalam hal ini didasarkan pada model RDR (research, development, 

research) dipadu atau dikombinasikan dengan R2D2 [recursive, reflective design 

and development (Willis, 1996; 1999) dengan adaptasi, modifikasi dan atau 

transformasi tertentu demi arah, tujuan, kebutuhan, dan karakteristik pengembangan. 

Menurut Habermas (dalam Kleden, 1987; Budiman, 1990), adaptasi, modifikasi, dan 

atau transformasi itu diperbolehkan atau lumrah dilakukan karena merupakan 

perluasan empiris-metodologis model RDR dan R2D2; di sini dalam arti model RDR 

dan R2D2 yang biasa digunakan untuk mengembangkan suatu desain pembelajaran 

diubah-suaikan atau disesuaikan sedemikian rupa untuk mengembangkan sebuah 

model kewirausahaan kreatif berbasis bahasa dan seni [baca: mengalami perluasan 

penggunaan]. Berdasarkan pertimbangan ini dipakai tiga tahapan pengembangan 

menurut model RDR dan R2D2, yaitu (1) penelitian untuk pendefinsian produk 

(define/research) atau penelitian pendahuluan, (2) perancangan dan pengembangan 

produk awal atau prototipe produk [design and develop atau development], dan (3) 

ujicoba dan diseminasi produk [research/disseminate].  

Pengembangan dimulai dengan tahapan penelitian untuk pendefinisian 

produk menurut model R2D2 atau tahapan penelitian awal menurut model RDR. 

Oleh karena itu, pengembangan dimulai dengan penelitian pendahuluan dan 

pengumpulan  informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan model  

pembelajaran untuk peningkatan literasi media dengan mengoptimalkan peran orang 

tua siswa SD. Hasil penelitian pendahuluan ini selanjutnya digunakan untuk bahan 

merancang dan mengembangkan prototipe produk model  pembelajaran menurut 

model R2D2 atau tahapan pengembangan menurut model RDR. Di sinilah dirancang 

dan dikembangkan produk yang diharapkan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan itu 

diuji-coba yang meliputi uji pakar-ahli, uji pengguna, uji lapangan terbatas, dan uji 
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kelayakan produk pengembangan, yang menurut model RDR masuk ke tahapan 

penelitian akhir. Hasil uji coba ini digunakan untuk memperbaiki atau merevisi 

produk berupa model pembelajaran untuk peningkatan literasi media dengan 

mengoptimalkan peran orang tua siswa SD. Produk yang sudah direvisi ini kemudian 

diuji kelayakan dan kemantapannya melalui uji kelayakan produk, uji pakar-ahli, dan 

uji pengguna. Berdasarkan uji coba ini dilakukan revisi produk secara final sehingga 

diperoleh produk akhir berupa pembelajaran untuk peningkatan literasi media dengan 

mengoptimalkan peran orang tua siswa SD. Produk akhir ini disebarluaskan kepada 

khalayak luas melalui berbagai strategi atau media sebagai bentuk tahapan 

diseminasi produk menurut model R2D2. 

 

B. Prosedur Pengembangan 

 Selaras dengan model pengembangan di atas, prosedur pengembangan 

meliputi 3 (tiga) fokus, yaitu (1) fokus pendefinisian menurut model R2D2 atau 

tahapan penelitian awal menurut model RDR, yang dapat juga disebut pra-

pengembangan produk yang telah dilakukan pada tahun 2009 (2) fokus perancangan 

dan pengembangan produk awal [prototipe produk] menurut model R2D2 atau 

tahapan pengembangan menurut model RDR, yang juga disebut saat-pengembangan 

produk, dan (3) fokus uji coba produk yang sudah dikembangkan dan diseminasi 

produk akhir menurut model R2D2 atau penelitian kedua menurut model RDR, yang 

juga dapat disebut finalisasi dan diseminasi produk. Fokus-fokus pengembangan 

produk yang dimaksud terlihat dalam Bagan 3.1: Tahapan Penelitian dan 

Pengembangan di bawah ini. 
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TAHAP 

I 

 

 

FOKUS PRA-PENGEMBANGAN PRODUK 

 

PENELITIAN 

AWAL DAN 

PENGUMPULAN 

INFORMASI 

 

PENGIDENTIFIKASIAN  

DAN PERUMUSAN 

PRODUK 

 

PRODUK 

Mengeskplorasi dan 

mendeskripsikan  

model kegiatan 

literasi di SD dengan 

mengoptimalkan 

peran orang tua 

siswa SD 

Mendeskripsikan  

pola literasi siswa 

SD   

Mendefinisikan pemecahan 

masalah  kegiatan literasi di 

SD dengan 

mengoptimalkan peran 

orang tua siswa SD 

Kerangka 

pengembangan 

produk dan 

spesifikasi produk 

tentang  model 

kegiatan literasi 

di SD dengan 

mengoptimalkan 

peran orang tua 

siswa SD 

 

 

 

 

 

TAHAP 

II  

 

FOKUS SAAT-PENGEMBANGAN PRODUK 

 

Pengembangan 

prototipe model 

kegiatan literasi 

di SD dengan 

mengoptimalkan 

peran orang tua 

siswa SD   

Pengembangan 

prototipe model 

model kegiatan 

literasi di SD 

dengan 

mengoptimalkan 

peran orang tua 

siswa SD 

(pengembangan 

prototipe panduan 

KS, guru, 

orangtua dalam 

peningkatan 

kegiatan literasi 

siswa SD) 

UJI 

PRODUK/ 

VALIDASI: 

Pakar/Ahli,  

Praktisi, dan 

Konsumen 

REVISI 

PRODUK 

DAN 

PERANGKAT 

PRODUK 

UTAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALISASI DAN DISEMINASI PRODUK 

 

UJICOBA 

PRODUK AWAL 

 

REVISI MODEL DAN 

PRODUK 

 

DISEMINASI: 

Penyebarluasan 
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TAHAP 

III 

 

dengan uji pakar dan 

uji pengguna secara 

luas dan berulang di 

berbagai tempat 

dengan 

menggunakan desain 

desain kualitatif. 

 

PERANGKAT 

MODEL   

 

produk akhir dan 

implementasi produk 

pengembangan lebih 

jauh. 

Bagan 3.1: Tahapan Penelitian dan Pengembangan 

 

C. Metode Pengembangan 

 Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan [yang telah dilakukan pada tahun 

2009], kemudian dilakukan pengembangan prototipe produk yang berupa panduan 

kegiatan literasi di SD dengan pelibatan orangtua. Prototipe produk tersebut 

kemudian diujicobakan untuk melihat keberterimaan dan kelayakan produk dengan 

cara uji pakar dan uji pengguna atau praktisi. Uji coba produk ini menggunakan 

desain pengembangan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif secara serempak 

[simultan]. Penggunaan desain ini tampak pada paparan subjek uji coba, data dan 

sumber data, pengumpulan data, dan analisis data berikut ini. 

1. Subjek Uji Coba  

 Uji coba produk pengembangan model kegiatan literasi di SD dengan 

pelibatan orangtua memerlukan subjek uji coba yang dipilih secara purposif. Subjek 

uji coba produk pengembangan ini adalah 3 (tiga) pakar literasi, 10 kepala SD,  30 

guru SD,  30 orang tua dan 300 siswa SD dari 10 SD di Malang Raya. 

2. Data dan Pengumpulan Data Uji Coba 

 Data uji coba yang dijaring dari subjek uji coba digunakan untuk melihat 

keberterimaan dan kelayakan produk berupa model  pembelajaran untuk peningkatan 

literasi  dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa SD. Data uji coba ini bersifat 

kualitatif dan kuantitatif, dalam arti berupa paparan verbal subjek uji coba dan 

angka-angka informatif yang menggambarkan keberterimaan dan kelayakan model 

pembelajaran untuk peningkatan literasi media dengan mengoptimalkan peran orang 

tua siswa SD. Pengumpulan data uji coba ini dilakukan dengan Focus Group 

Discussion [FGD] atau diskusi secara terarah dengan subjek uji coba dan pengisian 

kuesioner. FGD dipimpin oleh peneliti dan diikuti oleh subjek uji coba dengan acara 
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utama mendiskusikan dan membahas model pembelajaran untuk peningkatan literasi 

media dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa SD yang telah berhasil 

dikembangkan. Pengisian kuesioner oleh subjek uji coba dilakukan dengan cara 

subjek uji coba atau responden memberikan suatu pernyataan dan komentar dalam 

kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti pada waktu mereka mengikuti FGD. 

Kuesioner yang disiapkan oleh peneliti ini memuat aspek-aspek penilaian terhadap 

keberterimaan dan kelayakan produk yang dikembangkan. Keberterimaan dan 

kelayakan produk pengembangan mengacu pada kesesuaian dan kecocokan produk 

pengembangan dengan tujuan pengembangan dan kegunaan produk pengembangan 

model pembelajaran untuk peningkatan literasi media dengan mengoptimalkan peran 

orang tua siswa SD. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Sesuai dengan teknik pengumpulan data uji coba, instrumen pengumpulan 

data uji coba terdiri atas dua macam, yaitu panduan FGD dan kuesioner. Panduan 

FGD ini berisi tata-cara melaksanakan FGD, proses pelaksanaan FGD terutama 

pelaksanaan dialog dan diskusi, pengembangan topik dialog dan diskusi atau 

pengembangan pertanyaan, dan pencatatan hasil FGD tentang model pembelajaran 

untuk peningkatan literasi media dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa SD 

di Malang Raya. Sementara itu, kuesioner dirancang sedemikian rupa yang isinya 

sejumlah pernyataan dan pertanyaan yang berkenaan dengan model pembelajaran 

untuk peningkatan literasi media dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa SD. 

Pernyataan dan pertanyaan dalam kuesioner mengukur keberterimaan dan kelayakan 

model yang telah dikembangkan. 

1. Instrumen Pola  Literasi Siswa SD 

Aspek  Deskripsi  Keterangan  

Buku/ koran/ majalah  yang  

dibaca/ didengar/ dilihat  siswa 

  

Kegiatan membaca buku   

Kegiatan bersama  di sekolah 

untuk merespon buku, berita, 

cerita dari TV  

  

Persepsi siswa tentang kegiatan 

literasi 
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Minat baca siswa    

Ragam buku yang diminat siswa   

 

Kemampuan Literasi 

Aspek Deskripsi Keterangan 

Kemampuan memahami 

berita  dari koran/ TV  

  

Kemampuan memahami 

iklan  dari koran/ TV 

  

Kemampuan memahami 

cerita  dari koran/ TV 

  

Kemampuan memahami 

buku yang dibaca 

  

Kemampuan merespon 

berita  dari koran/ TV 

  

Kemampuan merespon 

iklan  dari koran/ TV 

  

Kemampuan merespon 

cerita  dari koran/ TV 

  

Kemampuan merespon 

buku    yang dibaca 

  

 

A. Instrumen Kegiatan Literasi  di SD 

Kegiatan Pembiasaan 

No Indikator Belum Sudah 

Aspek Deskripsi 

1. Ada kegiatan 15 menit membaca (membaca dalam hati, 

membacakan nyaring) yang dilakukan setiap hari (di awal, tengah, 

atau menjelang akhir pelajaran). 

 

 

2. Kegiatan 15 menit membaca telah berjalan selama minimal 1 

semester. 

 

 

3. Peserta didik memiliki jurnal membaca 

harian. 

 

 

4. Guru, kepala sekolah, dan/atau tenaga 

kependidikan menjadi model dalam 

kegiatan 15 menit membaca dengan ikut 

membaca selama kegiatan berlangsung. 

 

 

5. Ada perpustakaan, sudut baca di tiap kelas, dan area baca yang  
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nyaman dengan koleksi buku nonpelajaran. 

 

6. Ada poster-poster kampanye membaca di 

kelas, koridor, dan/atau area lain di sekolah. 

 

 

7. Ada bahan kaya teks yang terpampang di 

tiap kelas. 

 

 

8. Kebun sekolah, kantin, dan UKS 

menjadi 

 

 

9. lingkungan yang bersih, sehat dan kaya 

teks. Terdapat poster-poster tentang 

pembiasaan hidup bersih, sehat, dan indah. 

 

 

10 Sekolah berupaya melibatkan publik (orang tua, alumni, dan 

elemen masyarakat) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah. 

 

 

11. Kepala sekolah dan jajarannya berkomitmen melaksanakan dan 

mendukung gerakan 

literasi sekolah. 

 

 

 

KEGIATAN PENGEMBANGAN LITERASI 

Aspek  Deskripsi 

1. Ada kegiatan 15 menit membaca: 

• Membaca dalam hati dan/atau 

• Membacakan nyaring, yang dilakukan 

setiap hari (di awal, tengah, atau menjelang 

akhir pelajaran). 

 

2. Ada berbagai kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk menghasilkan tanggapan secara lisan 

maupun tulisan 

 

3. Peserta didik memiliki portofolio yang 

berisi kumpulan jurnal tanggapan membaca. 

 

4. Guru menjadi model dalam kegiatan 15 

menit membaca dengan ikut membaca 

selama kegiatan berlangsung. 

 

5. Tagihan lisan dan tulisan digunakan 

sebagai penilaian nonakademik. 

 

6. Jurnal tanggapan membaca peserta didik 

dipajang di kelas dan/atau koridor sekolah. 

 

7. Perpustakaan, sudut baca di tiap kelas, dan 

area baca yang nyaman dengan koleksi buku 

non-pelajaran 
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dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan 

literasi. 

8. Ada penghargaan terhadap pencapaian 

peserta didik dalam kegiatan literasi secara 

berkala. 

 

9. Ada poster-poster kampanye membaca.  

10. Ada bahan kaya teks yang terpampang di 

tiap kelas, koridor, dan area lain di sekolah. 

 

11. Ada kegiatan akademik yang mendukung 

budaya literasi sekolah, misalnya: wisata ke 

perpustakaan atau kunjungan perpustakaan 

keliling ke sekolah 

 

12. Ada kegiatan perayaan hari-hari tertentu 

yang bertemakan literasi. 

 

13. Ada Tim Literasi Sekolah yang dibentuk 

oleh kepala sekolah dan terdiri atas guru 

bahasa, guru mata pelajaran lain, dan tenaga 

kependidikan. 

 

 

KEGIATAN  LITERASI  DALAM PEMBELAJARAN  

Aspek  Deskripsi 

.1.  Kegiatan membaca pada tempatnya 

(selain 15 menit sebelum pembelajaran) 

sudah membudaya dan menjadi 

kebutuhan warga sekolah (tampak 

dilakukan oleh semua warga sekolah). 

 

2. Kegiatan lima belas menit membaca 

setiap hari sebelum jam pelajaran diikuti 

kegiatan lain dengan tagihan non-

akademik atau akademik. 

 

3. Ada pengembangan berbagai strategi 

membaca.o Indikator Belum Sudah 

 

4. Kegiatan membaca buku nonpelajaran 

yang terkait dengan buku pelajaran 

dilakukan oleh peserta didik dan guru 

(ada tagihan akademik untuk peserta 

didik). 

 

5. Ada berbagai kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk menghasilkan tanggapan 

secara lisan maupun tulisan (tagihan 

akademik). 

 

6. Peserta didik memiliki portofolio yang 

berisi kumpulan jurnal tanggapan 

membaca minimal 12 (dua belas) buku 

nonpelajaran. 
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7. Melaksanakan berbagai strategi untuk 

memahami teks dalam semua mata 

pelajaran (misalnya, dengan 

menggunakan peta konsep secara 

optimal, misalnya tabel TIP (Tahu-Ingin- 

Pelajari), tabel Perbandingan, Tangga 

Proses/Kronologis. 

 

8. Guru menjadi model dalam kegiatan 

membaca buku nonpelajaran dengan ikut 

membaca bukubuku pilihan (non 

pelajaran) yang dibaca oleh siswa. 

 

9. Tagihan lisan dan tulisan digunakan 

sebagai penilaian akademik. 

 

10. Peserta didik menggunakan 

lingkungan fisik, sosial, afektif, dan 

akademik disertai beragam bacaan 

(cetak, visual, auditori, digital) yang kaya 

literasi –di luar buku teks pelajaran–

untuk memperkaya pengetahuan dalam 

mata pelajaran. 

 

11. Jurnal tanggapan peserta didik dari 

hasil membaca buku bacaan dan buku 

pelajaran (hasil tagihan akademik) 

dipajang di kelas dan/atau koridor 

sekolah. 

 

12. Ada penghargaan terhadap 

pencapaian peserta didik dalam kegiatan 

berliterasi (berdasarkan tagihan 

akademik). 

 

 

2. Instrumen untuk  Kondisi Kegiatan Literasi  Bersama Orangtua  

Aspek  Deskripsi  Keterangan  

Buku/ koran/ majalah  yang 

dimiliki orangtua 

  

Kegiatan bersama keluarga 

dalam membaca buku 

  

Kegiatan bersama keluarga 

dalam merespon buku, berita, 

cerita dari TV  

  

Persepsi tentang kegiatan literasi   

Upaya yang sudah dilakukan 

dalam keluarga berkaiatan 
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dengan literasi 

Pola kerjasama sekolah dan 

orangtua dalam kegiatan literasi 

siswa 

  

Persepsi orangtua terhadap 

kerjasama dengan sekolah dalam 

peningkatan literasi siswa  

  

Instrumen 

1. Lembar Observasi kegiatan Literasi Sekolah 

Lembar observasi kegiatan literasi sekolah terdiri atas tiga instrumen, yaitu (a) 

instrumen observasi  literasi pada tahap pembiasaan, (b) instrumen observasi  

literasi pada tahap pengembangan, dan (c) instrumen kegiatan  literasi pada tahap 

pembelajaran   

2. Tes Kemampuan Membaca Kritis Berita yang dilihat/ dibaca dari berbagai media 

Tes kemmapuan membaca terdiri atas dua komponen yaitu tes memahami berita 

dan memahami cerita dari media massa yang dilihat.  Tes mendengarkan berita di 

televisi dengan komponen.  

a. Menentukan pokok-pokok isi berita 

b. Memahami hal inferensial (maksud penulis, konteks, dampak) 

c. Merespon secara kritis fakta dan opini dalam berita 

d. Menilai isi berita yang dibaca/ didengar. 

3. Tes Kemampuan Mendengarkan cerita yang dilihat/ dibaca dari berbagai media  

a. Menentukan pokok-pokok isi  cerita 

b. Merespon secara kritis fakta dalam cerita 

c. Memahami maksud dalam dialog dan konteks cerita yang tidak eksplisit pada 

cerita 

d. Maksud memilih tema, tokoh, watak, konflik 

e.  Menilai isi  cerita yang dibaca/ didengar. 

4.  Tes Kemampuan Memahami secara kritis Iklan yang dilihat/ dibaca dari berbagai 

media  

a.  Menentukan produk/ jasa yang diiklankan 

b.  Mennelaah maksud pembuat iklan dengan memilih kata/ layout tertentu (hal 

yang tersirat lain)  

c. Merespon secara kritis isi iklan  
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d.  Menilai isi cerita yang dibaca/ didengar. 

Instrumen Pemahaman Guru terhadap Literasi 

Aspek  Literasi  Skor Pemahaman  Jumlah  

Pengertian literasi   

Tujuan literasi   

Cara mengimplementasikan literasi pada 

matapelajaran Bahasa Indonesia 

  

Cara mengimplementasikan literasi pada 

matapelajaran selain Bahasa Indonesia 

  

Cara mengimplementasikan pada tahap 

pembiasaan  

  

Cara mengimplementasikan pada tahap 

pengembangan 

  

Cara mengimplementasikan pada tahap 

pembelajaran 

  

 

 

Instrumen Pemahaman Guru terhadap Literasi 

Pemahaman Orang Tua Siswa  terhadap  Gerakan Literasi Berdasarkan pola integrasi 

pembelajaran 

Tabel  

Aspek  Literasi  Skor Pemahaman  Jumlah  

Pengertian literasi   

Tujuan literasi   

Cara bertanya untuk meningkatkan 

literasi  

  

Cara melakukan kegiatan yang dapat 

meningkatkan literasi siswa  

  

Cara berperan mendukung 

implementasi pada tahap 

pembiasaan  

  

Cara mengimplementasikan pada 

tahap pengembangan 

  

Cara mengimplementasikan pada 

tahap pembelajaran 

  

 

D. Analisis Data 

 Data kemampuan literasi dikelompokkan menjadi dua,  yaitu data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan rerata dan modus. Data kualittaif 

dikelompokkan menjadi kategori-kategori pola literasi siswa SD.  Uji coba produk 
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yang dilaksanakan dengan FGD dan penyebaran kuesioner memberikan data 

kualitatif dan kuantitatif. Kedua jenis data ini digunakan untuk merevisi model bahan 

ajar untuk peningkatan literasi media dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa 

SD. Untuk itu, dilakukan analisis analisis data uji coba produk pengembangan 

dengan menggunakan analisis hermeneutis dan analisis persentase. Baik analisis 

hermeneutis maupun analisis persentase atau rasio dilaksanakan dengan langkah: (a) 

mengidentifikasi data uji coba, (b) mengklasifikasi data uji coba, (c) 

mendeskripsikan data uji coba, (d) menafsirkan data uji coba, dan (e) 

mengeksplanasikan data uji coba. Hasil analisis data tersebut digunakan untuk 

merevisi atau menyempurnakan perangkat model pembelajaran untuk peningkatan 

literasi media dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa SD di Provinsi Jawa 

Timur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

BAB IV  

HASIL YANG DICAPAI 

 

A. Kemampuan Literasi Siswa 

 

1 Pola Literasi Teks  Berita  

  

 Berdasarkan analisis jawaban siswa dan hasil ringkasan siswa terhadap berita 

yang dilihat ditemukan kemampuan literasi siswa seperti pada tabel 4.1 berikut.  

Tabel 4.1 Kemampuan Literasi Berita dari Media Televisi  

Kemampuan  Rata-rata skor  Keterangan 

Kemampuan menentukan siapa   

Kemampuan menentukan  apa    

Kemampuan menentukan di mana   

Kemampuan menentukan bagaimana   

Kemampuan menentukan kapan   

Kemampuan mengomentari    

Kemampuan meringkas   

Kemmapuan mengurutkan isi    

Kemampuan menilai    

Kemampuan  menceritakan isi    

Total 125  

  

 

Dari hasil analisis pemahaman teks berita ditemukan bahwa terdapat 

beberapa pola pemahaman siswa terhadap berita yang didengar dari media massa. 

Pola pemahaman literal  mendominasi pemahaman siswa terutama pada pertanyaan 

apa, siapa, kapan, dan dimana. Pertanyaan  terhadap bagaimana, dan mengapa belum 

bisa dijawab dengan baik. Pertanyaan kritis tentang maksud penulis dan hubungan 

antarbagian belum bisa dijawab. Komentar terhadap berita bersifat umum dan belum 

diberi argumen. Kemampuan merangkum masih berupa kemampuan menyalin. 

Persis sama dengan teks yang didengar dan belum pada inti berita. 
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2 Kemampuan Literasi  Siswa terhadap Teks  Cerita  pada Media Elektronik  

  

 Berdasarkan analisis jawaban siswa dan hasil ringkasan siswa terhadap berita 

yang dilihat ditemukan kemampuan literasi siswa seperti pada tabel 4.2 berikut.  

Tabel 4.2 Kemampuan Literasi Cerita  Anak dari Media Televisi  

 

Kemampuan Frekuensi Persentase 

Kemampuan menentukan  tokoh  7 Skor maksimal 10 

Kemampuan menentukan  watak 

tokoh 

6  

Kemampuan menentukan latar 7  

Kemampuan menentukan 

bagaimana terjadinya peristiwa 

7  

Kemampuan menentukan 

penyebab konflik  

7  

Kemampuan menentuakan akibat 

konflik  

6  

Kemampuan meringkas/ 

menceritakan kembali 

7  

Kemampuan menentukan  nilai 

dalam keseluruhan  

4  

Kemampuan menilai  3  

Kemampuan  mengomentari isi  3  

Kemampuan mengomentari 

unsur intrinsik  

3  

Kemampuan mengaitkan dengan 

realitas  

3  

Kemampuan menggunakan untuk 

meningkatkan kualitas diri  

4  

Kemampuan menentukan 

maksud pengarang membuat 

cerita  

4  

 

Dari hasil analisis pemahaman teks cerita/ narasi ditemukan bahwa terdapat 

beberapa pola pemahaman siswa terhadap cerita yang dilihat dari media massa. Pola 

pemahaman literal  mendominasi pemahaman siswa terutama pada pertanyaan tokoh, 

watak tokoh, dimana kejadiannya, ringkasan peristiwa yang terjadi pada cerita. 

Pertanyaan kritis yang belum dapat dijawab adalah (1) pertanyaan tentang maksud 

pengarang, (2) nilai apa yang dapat diambil dari cerita, (3) nilai apakah yang terdapat 
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pada dialog, (4) penilaian terhadap tokoh dijawab secara umum,  (5) belum bisa 

mengambil hikmah/ nilai untuk meningkatkan kualitas diri dan (5) pertanyaan 

apresiasi dan refleksi dijawab secara umum (saya senang, bagus, baik). Komentar  

dan penilaian terhadap cerita bersifat umum dan belum diberi argumen. 

 

3.  Pemahaman Guru terhadap Gerakan Literasi  

 Berdasarkan analisis pemahaman guru terhadap literasi diperoleh hal-hal 

berikut. 

Tabel Pemahaman Guru terhadap Literasi dan Cara Pengimplementasiaannya 

  

Aspek  Literasi  Skor  rata-rata  Skor maksimal 

Pengertian literasi 5 10 

Tujuan literasi 4 10 

Cara mengimplementasikan literasi pada 

matapelajaran Bahasa Indonesia 

6  

Cara mengimplementasikan literasi pada 

matapelajaran selain Bahasa Indonesia 

3 10 

Cara mengimplementasikan pada tahap 

pembiasaan  

4 10 

Cara mengimplementasikan pada tahap 

pengembangan 

3 10 

Cara mengimplementasikan pada tahap 

pembelajaran 

3 10 

 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa guru masih lemah dalam hal pemahaman 

konsep literasi dan cara mengimplementasikan program literasi pada tingkat 

pembelajaran dan pengembangan. Pemahaman cara mengimplementasikan pada 

tahap pembiasaan berada pada kategori cukup. 

 

4  Pemahaman Orang Tua Siswa  terhadap  Gerakan Literasi  

  

Berdasarkan analisis pemahaman orangtua terhadap literasi diperoleh hal-hal berikut. 

 

4.4. Tabel Pemahaman Orangtua dan Cara Pengimplementasiaannya  

Aspek  Literasi  Skor Pemahaman  Jumlah  

Pengertian literasi 2  

Tujuan literasi 2  

Cara bertanya untuk meningkatkan literasi  3  

Cara melakukan kegiatan yang dapat 

meningkatkan literasi sebelum membaca 

3  

Cara berperan mendukung implementasi 3  
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pada tahap pembiasaan  

Cara berperan mendukung implementasi 

pada tahap pembelajaran  

3  

Cara berperan mendukung implementasi 

pada tahap pengembangan 

3  

Cara melakukan kegiatan yang dapat 

meningkatkan literasi setelah membaca 

4  

Cara  memotivasi anak untuk menyenangi 

membaca  

7  

   

 

 

 

5.  Pembelajaran Membaca pada Buku Siswa Sekolah Dasar 

  Berdasarkan pola integrasi pembelajaran membaca bahasa Indonesia dengan 

matpel/KD mata pelajaran lain diketahui bahwa bahasa Indonesia berintegrasi 

dengan mata pelajaran IPS sebanyak empat kali dan mata pelajaran PPKn sebanyak 

satu kali. Berdasarkan kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran membaca yang dilakukan merupakan pembelajaran 

membaca nyaring dan membaca pemahaman, karena siswa membaca teks dengan 

disuarakan dan tugas yang diberikan berupa kegiatan menjawab pertanyaan 

mengenai pokok-pokok isi bacaan. 

  Ciri teks yang disajikan dalam pembelajaran membaca berupa tes narasi dan 

teks deskripsi. Teks narasi dan deskripsi tersebut berupa teks cerita rakyat dan 

legenda, serta teks yang terdiri dari satu, dua, sampai tiga paragraf. Karakteristik 

pertanyaan dalam pembelajaran membaca berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai 

pokok-pokok isi bacaan serta pertanyaan-pertanyaan yang menuntut siswa untuk 

mengungkapkan pendapatnya terhadap teks yang dibaca. Pembelajaran kebahasaan 

yang dilakukan dalam pembelajaran membaca merupakan pembelajaran dalam 

memahami kosa kata-kosa kata sulit dalam teks. 

 

6. Pembelajaran Menulis di Sekolah Dasar 

  Berdasarkan pola integrasi pembelajaran membaca bahasa Indonesia dengan 

matpel/KD mata pelajaran lain diketahui bahwa bahasa Indonesia berintegrasi 

dengan mata pelajaran IPS sebanyak tiga kali, mata pelajaran SBdP sebanyak satu 
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kali, dan mata pelajaran PPKn sebanyak tiga kali. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis yang dilakukan termasuk dalam kegiatan menulis kreatif, karena siswa 

diajak untuk dapat mengungkapkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah karya 

tulis yang original. 

  Karakteristik tugas yang diberikan dalam kegiatan menulis berupa tugas yang 

bertujuan untuk melatih keterampilan siswa dalam mengungkapkan ide/gagasan 

dalam bentuk tulisan, yaitu menuliskan cerita pengalaman pribadi, menulis puisi, 

menulis cerita tentang sebuah peristiwa, menulis paragraf eksposisi, menulis kalimat 

dan pendapat berdasarkan gambar, dan menulis karangan. 

  Berdasarkan pola integrasi pembelajaran menulis bahasa Indonesia dengan 

matpel/KD mata pelajaran lain diketahui bahwa bahasa Indonesia berintegrasi 

dengan mata pelajaran IPS sebanyak tiga kali, mata pelajaran SBdP sebanyak satu 

kali, dan mata pelajaran PPKn sebanyak tiga kali. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis yang dilakukan termasuk dalam kegiatan menulis kreatif, karena siswa 

diajak untuk dapat mengungkapkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah karya 

tulis yang original. 

  Karakteristik tugas yang diberikan dalam kegiatan menulis berupa tugas yang 

bertujuan untuk melatih keterampilan siswa dalam mengungkapkan ide/gagasan 

dalam bentuk tulisan, yaitu menuliskan cerita pengalaman pribadi, menulis puisi, 

menulis cerita tentang sebuah peristiwa, menulis paragraf eksposisi, menulis kalimat 

dan pendapat berdasarkan gambar, dan menulis karangan. 

 

7 Pembelajaran  Mendengarkan 

  Tidak terdapat pelaksanaan pembelajaran mendengarkan dalam proses belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru secara tidak langsung. Semua pembelajaran 

menilai kemampuan siswa untuk mendengarkan orang lain. Hal ini nampak pada 

rubrik pada buku guru kelas IV yang memfokuskan pada kemampuan 

mendengarkan. 
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8 Pembelajaran  Berbicara 

  Pelaksanaan pembelajaran berbicara dalam proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru adalah mempresentasikan hasil diskusi secara perwakilan .  

Selain itu, tugas berbicara juga dilakukan guru untuk menceritakan kembali apa yang 

dibaca. Berikut dicontohkan tugas guru untuk melaksanakan pembelajaran berbicara. 

Perintah guru untuk melakukan presentasi dilakukan setelah siswa mendiskusikan 

hasil pengamatan.  

1) Setelah mendiskusikan  binatang langka dan tidak langka, saya harap wakil 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas! 

2) Tugas selanjutnya adalah kalian menceritakan kembali pengalaman Edo 

pada waktu makan makanan sehat! 
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9 Realisasi Indikator  Pembiasaan, Pengembangan, dan Pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

  Pada penelitian ini implementasi program literasi mencakup tiga tahapan,  

yaitu tahap  pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.   

Aspek  Deskripsi  Keterangan  

Buku/ koran/ majalah  yang  dibaca/ 

didengar/ dilihat  siswa 

Cukup tersedia Belum dimanfaatkan 

maksimal 

Kegiatan membaca buku Kurang  Hanya buku 

pelajaran 

Kegiatan bersama  di sekolah untuk 

merespon buku, berita, cerita dari TV  

Kurang   

Ragam buku yang diminati siswa Kurang  

Pajanan kaya teks  Kurang   

 

Kegiatan Literasi pada Tahap Pembiasaan  

 Pada penelitian ini implementasi program literasi mencakup tiga tahapan,  

yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Pada tahap pembiasaan 

ditemukan data berikut.  

No Indikator Belum Sudah 

Aspek Deskripsi 

1. Ada kegiatan 15 menit membaca (membaca 

dalam hati, membacakan nyaring) yang dilakukan 

setiap hari (di awal, tengah, atau menjelang akhir 

pelajaran). 

Belum terlaksana secara 

sistematis 

2. Kegiatan 15 menit membaca telah berjalan 

selama minimal 1 semester. 

Belum terlaksana 

3. Peserta didik memiliki jurnal membaca 

harian. 

Belum  

4. Guru, kepala sekolah, dan/atau tenaga 

kependidikan menjadi model dalam 

kegiatan 15 menit membaca dengan ikut 

membaca selama kegiatan berlangsung. 

Belum  

5. Ada perpustakaan, sudut baca di tiap kelas, dan 

area baca yang nyaman dengan koleksi buku 

nonpelajaran. 

Ada  perpustakaan terpusat 

6. Ada poster-poster kampanye membaca di 

kelas, koridor, dan/atau area lain di sekolah. 

Belum  

7. Ada bahan kaya teks yang terpampang di 

tiap kelas. 

Belum 

8. Kebun sekolah, kantin, dan UKS Belum 
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Menjadi pusat membaca  

9. lingkungan yang bersih, sehat dan kaya teks. 

Terdapat poster-poster tentang pembiasaan hidup 

bersih, sehat, dan indah. 

Belum 

10 Sekolah berupaya melibatkan publik (orang tua, 

alumni, dan elemen masyarakat) untuk 

mengembangkan kegiatan literasi sekolah. 

Belum 

11. Kepala sekolah dan jajarannya memiliki 

program untuk literasi pada tiap tahun 

Belum 

 

Kegiatan Literasi pada Tahap Pengembangan  

 Pada penelitian ini implementasi program literasi mencakup tiga tahapan,  

yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Pada tahap 

pengembangan ditemukan data berikut.  

Aspek  Deskripsi 

1. Ada kegiatan 15 menit membaca: 

• Membaca dalam hati dan/atau 

• Membacakan nyaring, yang dilakukan setiap hari 

(di awal, tengah, atau menjelang akhir pelajaran). 

Belum terlaksana secara 

sistematis 

2. Ada berbagai kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

menghasilkan tanggapan secara lisan maupun tulisan 

Belum terlaksana 

3. Peserta didik memiliki portofolio yang berisi 

kumpulan jurnal tanggapan membaca. 

Belum  

4. Guru menjadi model dalam kegiatan 15 menit 

membaca dengan ikut membaca selama kegiatan 

berlangsung. 

Belum  

5. Tagihan lisan dan tulisan digunakan sebagai 

penilaian nonakademik. 

Ada  perpustakaan terpusat 

6. Jurnal tanggapan membaca peserta didik dipajang 

di kelas dan/atau koridor sekolah. 

Belum  

7. Perpustakaan, sudut baca di tiap kelas, dan area 

baca yang nyaman dengan koleksi buku non-

pelajaran 

dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan literasi. 

Belum 

8. Ada penghargaan terhadap pencapaian peserta 

didik dalam kegiatan literasi secara berkala. 

Belum 

9. Ada poster-poster kampanye membaca. Belum 

10. Ada bahan kaya teks yang terpampang di tiap 

kelas, koridor, dan area lain di sekolah. 

Belum 

11. Ada kegiatan akademik yang mendukung budaya 

literasi sekolah, misalnya: wisata ke perpustakaan 

atau kunjungan perpustakaan keliling ke sekolah. 

Belum 

12. Ada kegiatan perayaan hari-hari tertentu yang Belum 



49 
 

bertemakan literasi. 

13. Ada Tim Literasi Sekolah yang dibentuk oleh 

kepala sekolah dan terdiri atas guru bahasa, guru 

mata pelajaran lain, dan tenaga kependidikan. 

 

Belum 

  

 Dari tabel tersebut disimpulkan bahwa indikator implementasi program literasi 

pada tahap pengembangan belum diimplementasikan. Kategori implementasi 

termasuk pada kategori belum diimplementasikan karena hanya  rata-rata hanya 

terdapat satu indikator dari 13 indikator yang harus dipenuhi pada tahap 

pengembangan. 

 

Kegiatan Literasi pada Tahap Pembelajaran  

Aspek  Deskripsi 

.1.  Kegiatan membaca pada tempatnya (selain 15 

menit sebelum pembelajaran) sudah membudaya dan 

menjadi kebutuhan warga sekolah (tampak dilakukan 

oleh semua warga sekolah). 

Belum terlaksana secara 

sistematis 

2. Kegiatan lima belas menit membaca setiap hari 

sebelum jam pelajaran diikuti kegiatan lain dengan 

tagihan non-akademik atau akademik. 

Belum terlaksana 

3. Ada pengembangan berbagai strategi membaca.o B Belum  

4. Kegiatan membaca buku nonpelajaran yang terkait 

dengan buku pelajaran dilakukan oleh peserta didik 

dan guru (ada tagihan akademik untuk peserta didik). 

Belum  

5. Ada berbagai kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

menghasilkan tanggapan secara lisan maupun tulisan 

(tagihan akademik). 

Ada  perpustakaan terpusat 

6. Peserta didik memiliki portofolio yang berisi 

kumpulan jurnal tanggapan membaca minimal 12 (dua 

belas) buku nonpelajaran. 

Belum  

7. Melaksanakan berbagai strategi untuk 

memahami teks dalam semua mata pelajaran 

(misalnya, dengan menggunakan peta konsep secara 

optimal, misalnya tabel TIP (Tahu-Ingin- Pelajari), 

tabel Perbandingan, Tangga Proses/Kronologis. 

Belum 

8. Guru menjadi model dalam kegiatan membaca 

buku nonpelajaran dengan ikut membaca bukubuku 

pilihan (nonpelajaran) yang dibaca oleh siswa. 

Belum 

9. Tagihan lisan dan tulisan digunakan sebagai 

penilaian akademik. 

Belum 

10. Peserta didik menggunakan lingkungan fisik, Belum 
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sosial, afektif, dan akademik disertai beragam bacaan 

(cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi –di 

luar buku teks pelajaran–untuk memperkaya 

pengetahuan dalam mata pelajaran. 

11. Jurnal tanggapan peserta didik dari hasil 

membaca buku bacaan dan buku pelajaran 

(hasil tagihan akademik) dipajang di kelas dan/atau 

koridor sekolah. 

Belum 

12. Ada penghargaan terhadap pencapaian peserta 

didik dalam kegiatan berliterasi (berdasarkan tagihan 

akademik). 

Belum 

   

  Dari tabel tersebut disimpulkan bahwa indikator implementasi program 

literasi pada tahap pembelajaran belum diimplementasikan. Kategori implementasi 

termasuk pada kategori belum diimplementasikan karena  rata-rata hanya terdapat 

satu indikator dari 12 indikator yang harus dipenuhi pada tahap pembelajaran.   
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BAB V 

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

 

 

 Rencana tahap berikutnya yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah  

Pengembangan prototipe model model kegiatan literasi di SD dengan 

mengoptimalkan peran orang tua siswa SD. Berikut ini deskripsi dari rencana tahap 

berikutnya. 

Pengembangan Prototipe Model Kegiatan Literasi Di SD Dengan 

Mengoptimalkan Peran Orang Tua Siswa SD 

Kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengembangan prototipe model kegiatan literasi di SD dengan mengoptimalkan 

peran orang tua siswa SD. Prototipe model kegiatan literasi ini nantinya terdiri dari 

panduan Kepala Sekolah, panduan guru, dan panduan orangtua dalam peningkatan 

kegiatan literasi siswa SD. Pengembangan prototipe model kegiatan literasi di SD 

dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa SD ini dikembangkan berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan yang sudah dilakukan, dengan melibatkan kepala sekolah, 

guru, orang tua dan siswa SD. Diharapkan prototipe model kegiatan literasi di SD 

dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa SD yang dikembangkan benar-benar 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa SD sehingga tepat sasaran untk 

menumbuhkembangkan gerakan literasi khususnya di tingkat SD. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil sementara penelitian pengembangan prototipe model kegiatan 

literasi di SD dengan mengoptimalkan peran orang tua siswa SD, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola pemahaman siswa terhadap berita yang didengar dari media massa 

didominasi oleh pola pemahaman literal. 

2. Pola pemahaman siswa terhadap cerita yang dilihat dari media massa 

didominasi oleh pola pemahaman literal 

3. Pemahaman guru terhadap gerakan literasi di sekolah masih tergolong 

rendah, khususnya dalam hal pemahaman konsep literasi dan cara 

mengimplementasikan program literasi pada tingkat pembelajaran dan 

pengembangan. 

4. Pemahaman orang tua terhadap gerakan literasi di sekolah masih tergolong 

rendah 

5. Indikator implementasi gerakan literasi di sekolah pada tahap pembiasaan, 

tahap pengembangan dan tahap pembelajaran masih belum 

diimplementasikan. 

 

B. Saran 

Dari hasil sementara yang diperoleh, dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut 

1. Gerakan literasi di sekolah hendaknya perlu disosialisasikan secara massif 

agar semua pihak yang terkait yaitu mulai dari kepala sekolah, guru, orang 

tua dan siswa dapat menjadi agen literasi 

2. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan guru dalam membiasakan, 

mengembangkan dan menerapkan literasi di dalam pembelajaran agar 

kemampuan literasi siswa SD meningkat. 
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