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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memparkan salah satu budaya sekolah yaitu Gerakan Literasi
Sekolah (GLS) di SD Negeri Pancakarya II kabupaten Karawang. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Gerakan Literasi Sekolah di SD Negeri Pancakarya II sudah dilakukan
walaupun masih belum konsisten. Upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mendukung
Gerakan Literasi Sekolah yaitu 1) Menyediakan buku bacaan yang beragam mulai dari buku
cerita, dongeng maupun pembelajaran 2) melaksanakan 15 menit membaca sebelum Kegiatan
Belajar Mengajar / kegiatan pembelajaran dimulai. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam
melaksanakan Kegiatan Literasi sekolah yaitu 1) Belum konsisten dalam penerapan 15 menit
membaca sebelum KBM dimulai 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan
3)Adanya pembatasan jam sekolah karena adanya covid-19. Metode kualitatif deskriptif
Kata Kunci: Budaya Sekolah, Literasi Sekolah Dasar
Abstract

This study aims to describe one of the school cultures, namely the School Literacy Movement
(GLS) at SD Negeri Pancakarya II, Karawang district. The results showed that the School
Literacy Movement at SD Negeri Pancakarya II had been carried out although it was still not
consistent. Efforts made by schools in supporting the School Literacy Movement are 1)
Providing various reading books ranging from story books, fairy tales and learning 2) carrying
out 15 minutes of reading before the Teaching and Learning Activities / learning activities
begin. While the obstacles faced in carrying out school literacy activities are 1) Not yet
consistent in applying 15 minutes of reading before KBM starts 2) Lack of library facilities
and infrastructure 3) There are restrictions on school hours due to covid-19. Descriptive
qualitative method
Keywords: School Culture, Elementary School Literacy

Pendahuluan
Literasi sekola dalam konteks Gerakan
Literasi Sekolah (GLS) di Sekolah Dasar (SD)
merupakan
kemampuan
mengakses,
memahami, dan menggunakan sesuatu secara
cerdas melalui berbagai aktivitas, seperti
membaca, melihat, menulis, dan berbicara. GLS
di SD merupakan suatu upaya yang dilakukan
secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah
sebagai komonitas pembelajaran literasi.
Pengertian Literasi Sekolah dalam
konteks GLS adalah kemampuan mengakses,
memahami, dan menggunakan sesuatu secara
cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain

membaca, melihat, menyimak, menulis, dan /
atau berbicara.
Membaca merupakan salah satu fungsi
yang paling penting dalam hidup. Semua proses
belajar berdasarkan kemampuan membaca. Hal
tersebut dikarenakan membaca adalah kegiatan
yang bersifat reseptif (Praheto, dkk. 2017: 174;
Praheto, dkk. 2018; Praheto & Utomo, 2019:
33).
Dengan kemampuan membaca yang
membudaya dalam diri setiap anak, maka
tingkat keberhasilan di Semua sekolah maupun
dalam kehidupan masyarakat akan membuka
peluang kesuksesan hidup yang lebih baik.
Rendahnya literasi membaca bangsa kita
menyebabkan Sumber Daya Manusia kita tidak
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kompetitif karena kekurangan dan penguasaan
ilmu teknologi, sebagai kelemahannya minat
dan kemampuan membaca dan menulis.
Membaca dan menulis belum menjadi
kebutuhan hidup dan belum menjadi budaya
bangsa.
Jumlah perpustakaan dan bukubukujauh dari mencukupi kebutuhan dasar
untuk membaca sebagai dasar pendidikan
masalah dianggap sebagai masalah kritis,
sementara banyak masalah lain yang dianggap
lebih mendesak.
Sekolah Dasar merupakan masa anakanak pada usia emas (golden age) sehingga budi
pekerti luhur (Rahmawati & Nartani, 2018).
Hal serupa disampaikan pula oleh Praheto &
Sayekti (2019: 629) bahwa usia sekolah dasar
merupakan masa emas perkembangan anak
sehingga dapat ditanamkan berbagai karakter
yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Di
sisi lain, setiap anak memiliki keunikan dan
karakteristik yang beragam, oleh nilai-nilai
penting sebagaimana dikemukakan pula
Salsabila, dkk. (2021:1072) serta Wijayanti &
Praheto (2020:391) menyebutkan bahwa Setiap
siswa memiliki karakteristik atau keunikannya
masing-masing.
Gerakan literasi adalah salah satu cara
yang dapat dilakukan untuk menanam budi
pekerti luhur. Lingkungan sekolah sendiri
selain dapat mengembangkan pendidikan
interaksi, khususnya siswa dengan siswa (Murti
& Wardani, 2018)
Program Gerakan Literasi Nasional
dibuat karena adanya masalah-masalah terkait
dengan kemampuan literasi siswa seperti data
Hasil survei yang dilakukan Program untuk
International Student Assessment (PISA) mulai
rangking siswa menunjukan 57 dengan skor
396 dimana rata-rata skor dari negara yang
berpartisipasi adalah 493, tiga tahun kemudian
yaitu tahun 2012 ranking Indonesia turun
menjadi 64 dengan perolehan skor 396
sedangkan nilai rata-rata 496 dengan total
negara yang berpartisipasi pada tahun 2009 dan
2012 adalah 65 negara. Pada tahun 2015
terhadap 72 negara didunia dalam bidang
science, reading, math menunjukan hasil skor
untuk tahun Indonesia 6007 Indonesia berturutturut yaitu secara 403,397,386 (Vanbela, Fuad
& Marini,2018 ).
Selain tujuan dari literasi adalah siswa
berpikir tingkat tinggi menurut Suragangga
tujuan dari adanya Gerakan Literasi Sekolah
(GLS) yaitu 1) menumbuh kembangkan budaya
literasi membaca dan menulis siswa di sekolah,
dan 2) meningkatkan kapasitas warga sekolah

agar sadar akan pentingnya budaya literasi, 3)
menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang
menyenangkan dan ramah anak, dan 4)
menghadirkan beragam buku dan mewadahi
berbagai strategi membaca untuk mendukung
pembelajaran bacaan (Tarmidzi & Astuti, 2020)
Adapun tahapan pelaksanaan gerakan
literasi sekolah dibagi dalam tiga tahapan, yaitu
sebagai berikut (Antasari , 2017):
1. Tahap pembiasaan
Pada tahapan ini, sekolah menyediakan
berbagai buku dan bahan bacaan yang
dapat menarik minat peserta didik dan
melaksanakan
kegiatan
yang
meningkatkan minat baca peserta didik.
2. Tahap Pengembangan
Setelah mempersiapkan terbentu pada
warga sekolah, maka sekolah dapat
masuk ke tahap pengembangan yang
bertujuan
untuk
mengembangkan
literasi peserta didik melalui berbagai
kegiatan literasi.atauLiterasi sekolah
dalam konteks gerakan literasi sekolah
(GLS) di Sekolah Dasar (SD)
merupakan kemampuan mengakses,
memahami, dan menggunakan sesuatu
secara
cerdas
melalui
berbagai
aktivitas, seperti membaca, melihat,
menyimak, menulis, dan berbicara.
GLS di SD merupakan suatu upaya
yang dilakukan secara menyeluruh
untuk menjadikan sekolah sebagai
komunitas pembelajaran literasi.
3. Tahap pembelajaran
Pada
tahapan
ini,
sekolah
menyelenggarakan berbagai kegiatan
yang bertujuan untuk mempertahankan
minat membaca dan meningkatkan
literasi peserta melalui pelatihan buku
pengayaan dan buku teks pelajaran.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif.
penelitian
merupakan penelitian yang dilakukan untuk
mengumpulkan informasi mengenai status atau
gejala yang ada, yaitu gejala apa yang ada pada
saat dilakukan, Pendekatannya deskriptif
dilakukan untuk mengumpulkan informasi
mengenai gejala yang dilakukan, tidak
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menggambarkan status untuk mengukur
hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan
apa adanya
tentang variabel, gejala, dan
keadaan (Irkhamiyati, 2017). Penelitian ini
dilaksanakan pada tanggal 25 Januari sampai 11
Februari 2022. Penelitian ini dilakukan di SD
Negeri Pancakarya Kecamatan Tempuran, II
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Adapun subjek penelitiannya adalah kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staff tata
usaha dan seluruh murid. selanjutnya, teknik
pengumpulan datanya yaitu wawancara,
observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan model Miles dan
Huberman, yaitu : reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan ( Ahmad, 2014).
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelaksanaan Program Gerakan Literasi
Sekolah di SD Negeri Pancakarya II
Berdasarkan hasil wawancara dengan
kepala sekolah, guru pembimbing, dan para
siswa tersebut diperoleh informasi bahwa
Gerakan Literasi Sekolah sudah dilaksanakan
sejak tahun 2017. Berikut adalah informasi
pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SD
Negeri Pancakarya II adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan membaca
Kegiatan membaca dalam rangka
Gerakan yang dilaksanakan di SD Negeri
Pancakarya II masih pada tahap pembiasaan,
dimana kegiatan Gerakan Literasi Sekolah
(GLS) dilaksanakan membaca nyaring atau
bersama-sama yang dipimpin oleh guru
selama kurang lebih 15 menit untuk kelas
rendah dan membaca dalam hati untuk kelas
tinggi sebelum Setelah kegiatan membaca
selesai,
guru
langsung
memulai
pembelajaran.
2. Membuat pojok baca
Masih dalam rangka pembiasaan
Gerakan Literasi Sekolah, berdasarkan hasil
pengamatan dan penelitian diketahui bahwa
dikelas atas terdapat tempat-tempat khusus
yang berisi buku-buku bacaan siswa yang
sudah disusun dan disusun oleh masingmasing guru. Tempat tersebut sering disebut
sebagai sudut baca atau "pojok literasi'.
Tujuan guru mengarahkan sudut baca
atau pojok literasi yaitu agar siswa tertarik
untuk sering membaca dan bisa dijadikan
sebagai sebuah perpustakaan mini yang

nyaman sebagai tempat untuk membaca. di
pojok literasi atau sudut baca tersebut
terdapat juga tulisan-tulisan atau poster yang
berisi ajakan untuk membaca dan
pentingnya membaca. (Widodo ;2020)
Disini siswa diperbolehkan membawa
bacaan yang di rumah untuk dibaca di
sekolah. pembuatan sudut baca atau pojok
literasi tersebut juga dapat dijadikan fasilitas
dalam kegiatan membaca selama kurang
lebih 15 menit sebelum pembelajaran
(Wiratsiwi, 2020).
3. fasilitas perpustakaan
Dalam rangka mendukung Gerakan
Literasi Sekolah yaitu menyediakan bahan
bacaan. Pelaksanaan GLS tersebut yang
dilakukan dalam rangka penyediaan bahanbahan bacaan antara lain sebagai berikut:
a. Buku-buku pengayaan di sekolah
ditambah
Jenis-jenis buku yang tersedia
pada perpustakaan sekolah di SD
Negeri Pancakarya Saya terdiri dari
buku mata pelajaran, referensi, dan
buku bacaan (pengayaan), seperti
buku cerita, dongeng, dll.
Akan
tetapi, band manapun.
Gerakan literasi sekolah ini ternyata juga
berpengaruh terhadap minat baca siswa,
berdasarkan hasil penelitian Faradina (2017)
tentang pengaruh program gerakan literasi
sekolah terhadap minat baca siswa di SD Islam
Terpadu Muhammadiyah An-Najah Jatinom
Klaten menunjukkan bahwa ada pengaruh yang
signifikan antara dari Program GLS dengan
minat baca siswa di sekolah tersebut.
Dengan demikian tentunya Gerakan
Literasi Sekolah yang ada di Sekolah Dasar
Negeri Pancakarya II harus lebih ditingkatkan
lagi semangatnya agar Gerakan Literasi di SD
Negeri Pancakarya II dapat berjalan dengan
baik dan lancar.
Dalam penelitian Gerakan Literasi
yang dilakukan pada saat Pengenalan Budaya
Sekolah (PBS) yang dilakukan di bulan januari
dan februari tersebut di SD Negeri Pancakarya
II dibulan itu melakukan tatap muka terbatas
melonjaknya dikabupatan Karawang siswa
disekolah pulang 30 menit lebih cepat dari
sebelum adanya pandemi covid-19 . Sehingga
membuat siswa tidak sempat melakukan
kegiatan Gerakan Literasi di Sekolah. Akan
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tetapi, dirumah mereka tetap membaca selama
15 menit.
Kendala Selama Implementasi Gerakan
Literasi Sekolah yang ada di SD Negeri
Pancakarya II
Dalam
penelitian-penelitian
lain
Gerakan Literasi Sekolah dalam iplementasinya
masih banyak kendala seperti banyaknya
sekolah yang masih melaksanakan kegiatan
membaca 15 menit, buku inkosisten dalam
kekurangan sumber bacaan di perpustakaan,
serta rendahnya keterlibatan guru yang
seharusnya
menjadi
contoh
dalam
mensukseskan Gerakan Literasi Sekolah yang
masih kurang disadari (Nuryana et al., 2020).
Kendala dalam implementasi Gerakan
Literasi Sekolah ini yaitu peran serta orang tua
siswa dalam mendukung GLS ini, dimana
masih banyak orang tua yang acuh terhadap
kebutuhan anak dalam mendukung bahan
bacaan yang dapat meningkatkan minat anak
untuk membaca. Masing-masing melakukan
upaya untuk mengatasi kendala yang ditemui
saat pelaksanaan kegiatan GLS. Upaya tersebut
antara lain SD Negeri yang pertama,
Pancakarya II telah berupaya mengupayakan
buku bacaan dan fasilitas perpustakaan dengan
mengalokasikan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) untuk melengkapi kebutuhan
terkait Gerakan Literasi Sekolah, hal ini dapat
dilakukan karena dalam petunjuk teknis BOS
Permendikbud nomor 26 tahun 2017 membeli
buku bacaan suatu yang dapat diperoleh dari
dana BOS sebab dapat menjadi bahan tetapi
buku bacaan pengayaan bagi siswa. yang ada
disekolah hanya sedikit, sehingga peserta didik
yang membaca buku tuntas yang membaca
akan mudah bosan dan tidak tertarik lagi
membaca buku tersebut karena sudah tertarik.
Bahkan terdapat peserta didik yang hafal
dengan cerita didalamnya sehingga tidak
menarik lagi untuk dibaca kembali ( Supriyanto
2021)
Hambatan lain dalam pelaksanaan
Gerakan Literasi Sekolah di SD Negeri
Pancakarya II untuk saat ini yaitu karena
adanya pandemi covid-19. Adanya pandemi
covid-19 membuat sekolah ini melakukan tatap
muka terbatas sehingga siswa pulang lebih
cepat dibandingkan dengan sebelum adanya
pandemi covid-19.
Maka dari itu untuk
sementara waktu Gerakan Literasi dilakukan di
rumah bahkan pada saat bulan februari SD
Negeri Pancakarya II melakukan pembelajaran
secara daring dikarenakan jumlah angka yang

terkena covid-19 di kabupaten Karawang
melonjak drastis sehingga seluruh sekolah di
Kabupaten Karawang di daringkan kembali.
Kegiatan literasi di rumah sangat membutuhkan
dukungan orang tua peserta didik dan
ketersediaan buku. Jika kedua hal tersebut
tidak terpenuhi, maka peserta didik akan cepat
merasa bosan.
Simpulan dan Saran
Simpulan
Dari hasil penelitian kualitatif mengenai
budaya literasi di sekolah ini menghasilkan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Kegiatan literasi dilaksanakan setiap 15
menit sebelum pembelajaran dimulai.
Buku-buku yang dibaca adalahbukubuku pelajaran, dan non pelajaran yang
telah disediakan oleh guru maupun
buku yang dibawa oleh siswa
2.

Kegiatan
literasi
di
sekolah
mempengaruhi keterampilan membaca
siswa, dan meningkatkan minat baca
siswa. Dari literasi kegiatan di sekolah
siswa mendapat banyak informasi, dan
perluasan pengetahuan siswa dan bagi
kelas bawah literasi sekolah ini mampu
dijadikan untuk memperlancar siswa
dalam membaca

3. Ada beberapa kendala yang dialami
saat pelakasanaan kegiatan literasi
sekolah yaitu, terbatasnya buku-buku
yang dimiliki oleh sekolah
4. Adanya pandemi covid-19 yang
menjadikan SD Negeri Pancakarya II
melakukan tatap muka terbatas dan jam
pulang menjadi lebih cepat sehingga
tidak adanya gerakan literasi sekolah
selama tatap muka terbatas yang ada
disekolah.
Saran

Berdasarkan
hasil
observasi
Pengenalan Budaya Sekolah
yang
dilaksanakan di SD Negeri Pancakarya II ,
saya berharap guru-guru di SD Negeri
Pancakarya II dapat menjadi tauladan yang
baik bagi peserta didik maupun orang lain.
Saya juga berharap guru bisa meningkatkan
kompetensi yang dimiliki dan dapat
menyesuaikan
dengan
perkembangan
zaman seperti mengadakan gerakan literasi
111
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digital bagi SD tingkat kelas atas sehingga
sumber bacaan yang dibaca bisa bermacammacam dan membuat siswa tidak cepat
bosan. Serta selama pelaksanaan penelitian
mahasiswa harus menyiapkan diri dengan
baik secara fisik maupun mental, memiliki
sikap disiplin, dan mahasiswa harus
menyiapkan pedoman observasi dengan
baik agar memahami apa yang harus
diamati.
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