
 

1 

 

MANAJEMEN BUDAYA LITERASI MEMBACA DALAM 

PENGEMBANGAN KECAKAPAN AKADEMIK SISWA  

(STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 PONOROGO) 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

OLEH 

 

MIA INDARTI 

NIM: 211215034 

 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



 

2 

 

MANAJEMEN BUDAYA LITERASI MEMBACA DALAM 

PENGEMBANGAN KECAKAPAN AKADEMIK SISWA  

(STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 PONOROGO) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana 

Manajemen Pendidikan Islam 

 

OLEH 

 

MIA INDARTI 

NIM: 211215034 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



 

3 

 

ABSTRAK 

 

Indarti, Mia. 2019. Manajemen budaya literasi membaca dalam pengembangan 

kecakapan akademik siswa (studi kasus di SMA Negeri 3 Ponorogo). 

Skripsi.Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. M. 

Miftahul Ulum, M.Ag. 

Kata Kunci: Manajemen Pendidikan, Budaya, Literasi Membaca, Kecakapan 

Akademik. 

Sebagai lembaga pendidikan tingkat SMA faktor yang dapat mempengaruhi 

kebiasaan membaca, yaitu faktor budaya, kualitas pembelajaran, kesukaan berbicara, 

kehadiran media elektronik yang menarik, dan terjadinya buku-buku yang sesuai dengan 

kebutuhan.Merespon hal tersebut SMA Negeri 3 Ponorogo untuk mengembangkan 

akademik siswayang baik harus ada program-program sekolah yang mendukung.Salah 

satunya dengan program kegiatan literasi membaca sekolah ingin membangun budaya 

yang literat.Secara umum, sekolah membuat siswa agar melek atau beraksara sehingga 

mereka mendapat pengetahuan yang lebih bukan hanya dari buku pelajaran namun dari 

semua jenis buku. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan 

rumusan masalah: (1) bagaimana perencanaan budaya literasi membaca dalam 

pengembangan kecakapan akademik siswa di SMA Negeri 3 Ponorogo? (2) bagaimana 

pelaksanaan budaya literasi membaca dalam pengembangan kecakapan akademik siswa 

di SMA Negeri 3 Ponorogo? (3) bagaimana evaluasi budaya literasi membaca dalam 

pengembangan kecakapan akademik siswa di SMA Negeri 3 Ponorogo? Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Dalam 

pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya.Dan teknik yang dipilih dalam analisis 

data adalah reduksi data, display data, dan pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perencanaan budaya literasi membaca dalam 

pengembangan kecakapan akademik siswa di SMAN 3 Ponorogo, dilakukan beberapa 

tahapan, pertama menentukan tujuan yaitu sekolah membuat siswa agar melek atau 

beraksara sehingga mereka mendapat pengetahuan yang lebih bukan hanya dari buku 

pelajaran namun dari semua jenis buku. Kedua, membuat rencana kegiatan yaitu 

menyosialisasikan program kepada warga sekolah, wali kelas, dan wali murid, 

menyediakan sarana dan prasarana literasi, mengadakan festival atau lomba literasi, dan 

monitoring dan evaluasi.(2) Pelaksanaan budaya literasi membaca dalam pengembangan 

kecakapan akademik siswa di SMAN 3 Ponorogo, tahap pertama yaitu pengenalan dan 

pembiasaan kegiatannya 15 menit membaca, siswa memiliki jurnal membaca harian. 

Sudah ada perpustakaan, tersedianya area baca yang nyaman dan wifinya terjangkau 

selain itu tersedianya koleksi buku pelajaran dan buku nonpelajaran, ada juga poster atau 

hasil karya siswa yang di pajang. Pada tahap pengembangan ini siswa menulis komentar 

singkat terhadap buku yang dibaca di jurnal membaca harian dan reading award adalah 

penghargaan kepada siswa agar memberikan motivasi kepada siswa agar dapat 

menambah lagi buku-buku yang dibaca. Pada tahap akhir yaitu pembelajaran ini ada 

tagihan lisan dan tulisan yang digunakan sebagai penilaian akademik. (3) Evaluasi 

budaya literasi membaca dalam pengembangan kecakapan akademik siswa di SMAN 3 

Ponorogo,proses pengawasan meliputi dua hal utama yaitu monitoring dan evaluasi. 

Monitoring dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan literasi.Sedangkan evaluasi 

digunakan untuk mengukur ketercapaian kegiatan literasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berhasil mengurangi 

angka buta huruf. Data UNDP tahun 2014 mencatat bahwa tingkat 

kemelekhurufan masyarakat Indonesia mencapai 92,8% untuk kelompok 

dewasa, dan 98,8% untuk kategori remaja. Pencapaian ini sebenarnya 

menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahapan krisis literasi dalam 

pengertian kemelekhurufan.Meskipun demikian, tantangan saat ini adalah 

rendahnya minat baca.Selain ketersediaan buku di seluruh Indonesia belum 

memadai, pemerintah juga menghadapi rendahnya motivasi membaca di 

kalangan peserta didik.Hal ini memprihatinkan karena di era teknologi 

informasi, peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan membaca dalam 

pengertian memahami teks secara analitis, kritis, dan reflektif.
1
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya 

masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif antara lain 

dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh 

pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan 

kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada 

masa-masa mendatang.
2
 Tingkat membaca masyarakat Indonesia akan semakin 

                                                           
1
Pangesti Wiedarti, et al., Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 1. 
2
Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

1. 
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berkembang, seiring dengan pemahaman pentingnya membaca dan latihan 

yang terus-menerus. Jika manusia adalah makhluk pembelajar, maka kecepatan 

membaca orang Indonesia yang berkisar antara 150-300 KPM pasti meningkat 

berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3
 

Menurut Rusyana, agar terjadi suatu kebiasaan baca tulis harus ada 

kekuatan yang mendorongnya dan tersedianya kesempatan untuk melakukan 

baca tulis. Kekuatan yang mendorong itulah yang disebut minat.Dapat 

disimpulkan bahwa kebiasaan adalah perilaku individu yang dilakukan secara 

otomatis, yang ditandai oleh spontanitas, berulang-ulang, dan disertai dorongan 

atau minat.Pada hakikatnya kebiasaan bukan merupakan faktor bawaan, tetapi 

lebih banyak dipengaruhi faktor luar.Faktor yang dapat mempengaruhi 

kebiasaan membaca, yaitu faktor budaya, kualitas pembelajaran, kesukaan 

berbicara, kehadiran media elektronik yang menarik, dan terjadinya buku-buku 

yang sesuai dengan kebutuhan.
4
 

Salah satu prinsip pada gerakan literasi sekolah menurut Beers dalam 

Widyani, yaitu kegiatan literasi dapat mengembangkan budaya lisan, kelas 

yang 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 

                                                           
3
R. Masri Sareb Putra, Menumbuhkan Minat Baca Sejak Dini Panduan Praktis bagi 

Pendidik, Orang Tua, dan Penerbit  (Jakarta: Indeks, 2008), 5. 
4
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2008), 116. 
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menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan dan 

menghormati perbedaan pandangan.
5
 

GLS (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 reseptif 

maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pada periode tertentu yang 

terjadwal, dilakukan asesmen agar dampak keberadaan GLS dapat diketahui 

dan terus-menerus dikembangkan.GLS diharapkan mampu menggerakan 

warga sekolah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama 

memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting 

dalam kehidupan.
6
 

Multiliterasi tentu berawal dari konsep literasi.Literasi sendiri dapat 

diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis.Dasar literasi tentu saja 

adalah berkenaan dengan kemampuan berbahasa. Namun kemampuan iti tentu 

juga tidak hanya berdiri sendiri sebab ia hanya bermakna jika bersinggungan 

dengan konteks tertentu bahkan budaya tertentu. Keterampilan membaca dalam 

konteks mulitiliterasi merupakan keterampilan yang dimiliki untuk beroleh 

                                                           
5
Pangesti Wiedarti, et al., Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, 12. 

6
Ibid., 7-8. 
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beragam pengetahuan yang kemudian diolah secara kritis dan dituangkan 

secara kreatif.Membaca secara multiliterasi memerlukan kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif guna membangun pemahaman yang mendalam.
7
 

Menurut Kotter dan Hesket, budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola 

perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari 

karya dan pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau 

penduduk yang ditransmisikan bersama.
8
 Budaya literasi dimaksudkan sebagai 

kegiatan melakukan kebiasaan berfikir yang diikuti oleh sebuah proses 

membaca, menulis yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah 

proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
9
 

Kecakapan hidup yang spesifik adalah kecakapan hidup yang 

memerlukan kecakapan khusus atau kompetensi teknik.Pekerjaan ini 

memerlukan keterampilan khusus.Depdiknas, “yaitu kecakapan untuk 

menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, yang mencakup kecakapan 

akademik (academic skills) atau kecakapan intelektual dan kecakapan 

vokasional (vocational skills).”
10

UPI mengungkapkan kecakapan akademik 

(academic skills) atau kemampuan berpikir ilmiah (scientific method) 

mencakup; identifikasi variabel, merumuskan hipotesis, dan melaksanakan 

penelitian.Depdiknas merekomendasikan bahwa kecakapan akademik bagi 

                                                           
7
Yunus Abidin, Pembelajaran Multiliterasi Sebuah Jawaban atas Tantangan 

Pendidikan Abad ke-21 dalam Konteks Keindonesiaan (Bandung: Refika Aditama, 2015), 6-8. 
8
Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: 

Tinjauan Teoritik dan Prektik Kontekstualisasi Pendidikan Agama di Sekolah (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2015), 44. 
9
Ni Nyoman Padmadewi dan Luh Putu Artini, Literasi di Sekolah, dari Teori ke Praktik 

(Bali: Nilacakra, 2018), 2. 
10

Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka 

Ifada, 2013), 109. 
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siswa setingkat SMA adalah kecakapan akademik cocok untuk jenjang SMA 

dan program akademik di universitas.
11

 

Lembaga SMA Negeri 3 Ponorogo, berdasarkan pengamatan yang saya 

lakukan pada hari Jumat, 21 September 2018 tepatnya pada saat melakukan 

magang II. Pada saat pengamatan pelaksanaan literasi di SMA Negeri 3 

Ponorogo sudah berjalan dengan baik dimana siswa banyak yang mengikuti 

program tersebut, dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diperoleh oleh 

siswa SMA Negeri 3 Ponorogo diantaranya, lomba KTI di Undip Tgl 27-29 

September 2018 tingkat nasional mendapat juara 1, lomba baca puisi (FLS2N) 

tingkat kabupaten mendapat juara 3, lomba monolog (FLS2N) tingkat 

kabupaten mendapat juara 2. Manajemen budaya literasi yang baik sangat 

mendukung dan diperlukan dalam mencapai tujuan bersama.
12

 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui secara lebih dalam tentang masalah tersebut.Oleh karena itu, 

penulis mengambil judul dalam penelitiannya, yaitu “Manajemen Budaya 

Literasi Membaca dalam Pengembangan Kecakapan Akademik Siswa 

(Studi Kasus di SMAN 3 Ponorogo)”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan fenomena diatas dalam penelitian ini, maka peneliti ingin 

memfokuskan penelitiannya padamanajemen budaya literasi membaca dalam 

pengembangan kecakapan akademik siswa (studi kasus di SMAN 3 Ponorogo) 

yang meliputi perencanaan budaya literasi membaca dalam pengembangan 

                                                           
11

Ibid., 119. 
12

Lihat Transkip Dokumentasi nomor:07/D/13-III/2019 dalam Lampiran Hasil 

Penelitian. 
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kecakapan akademik siswa, pelaksanaan budaya literasi membaca dalam 

pengembangan kecakapan akademik siswa, serta evaluasi  budaya literasi 

membaca dalam pengembangan kecakapan akademik siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Atas dasar pengidentifikasian latar belakang masalah dan fokus 

penelitian, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan budaya literasi membaca dalam pengembangan 

kecakapan akademik di SMA N 3 Ponorogo?  

2. Bagaimana pelaksanaan budaya literasi membaca dalam pengembangan 

kecakapan akademik siswa di SMA N 3 Ponorogo? 

3. Bagaimana evaluasi budaya literasi membaca dalam pengembangan 

kecakapan akademik siswa di SMA N 3 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Atas dasar pengidentifikasian latar belakang masalah dan fokus 

penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perencanaan budaya literasi membaca 

dalam pengembangan kecakapan akademik siswa di SMA N 3 Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan budaya literasi membaca 

dalam pengembangan kecakapan akademik siswa di SMA N 3 Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi budaya literasi membaca 

dalam pengembangan kecakapan akademik siswa di SMA N 3 Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya kajian mengenai betapa pentingnya manajemen 

budaya literasi membaca dalam pengembangan kecakapan akademik siswa 

di SMAN 3 Ponorogo yang dapat berguna bagi masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga sekolah, sebagai bahan kajian untuk lebih baik dalam 

menentukan arah pengembangan pendidikan SMAN 3 Ponorogo agar 

menjadi SMAN 3 Ponorogo yang berhasil dan dapat mencetak generasi 

bangsa yang cerdas dan berdaya guna di masyarakat. 

b. Bagi guru, sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembelajaran yang 

lebih bermanfaat secara praktis bagi siswa. 

c. Bagi siswa, sebagai konsep pendidikan yang menarik dan berkesan 

dengan adanya pendidikan literasi membaca yang proses 

pembelajarannya secara praktek. 

d. Bagi orangtua wali atau masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemilihan sekolah untuk putra-putrinya dan agar anaknya kelak 

mendapatkan ilmu bermanfaat yang dapat berguna bagi orang tua 

ataupun masyarakat. 

e. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih 

mendalam keilmuan tentang manajemen budaya literasi membaca dalam 
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pengembangan kecakapan akademik siswa (Studi Kasus di SMAN 3 

Ponorogo). 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan 

mengenai permasalahan yang melatar belakangi diangkatnya penelitian, 

kemudian fokus penelitian yaitu memfokuskan penelitian agar kajian tidak 

meluas sehingga dapat mempermudah penelitian, selanjutnya  rumusan 

masalah, kemudian tujuan penelitian dimana penelitian ini akan diarahkan 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah dibuat, kemudian manfaat penelitian 

yaitu berisi manfaat-manfaat hasil penelitian kepada pihak-pihak yang 

berpengaruh terhadap topik yang diambil dalam penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan yaitu berisi urutan teknis dalam penelitian 

sehingga penelitian tersusun secara sistematis. 

Bab II kajian teori, berisi mengenai landasan teori yaitu membahas 

mengenai teori-teori yang mendukung dan sebagai landasan dalam penelitian 

ini, teori-teori yang digunakan diambil dan berbagai sumber seperti buku-buku, 

artikel, skripsi, dan lain-lain. Pada bab ini peneliti membahas meliputi: 

Manajemen budaya literasi membaca, berisi hakikat manajemen, hakikat 

budaya, hakikat literasi membaca, dan kecakapan akademik siswa  

Bab III metode penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian yaitu tempat atau lapangan penelitian yang 

diambil sebagai objek penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data yaitu berupa cara-cara dalam mengumpulkan data penelitian seperti 
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wawancara, observasi, dan dokumentasi, pengecekan keabsahan data, tahapan-

tahapan penelitian berisi langkah-langkah dari awal sampai akhir penelitian. 

Bab IV deskripsi data, meliputi: deskripsi data umum dan deskripsi data 

khusus. Bab ini memaparkan data yang meliputi deskripsi tentang sejarah 

SMAN 3 Ponorogo, letak georafis, visi dan misi serta tujuan SMAN 3 

Ponorogo, keadaan guru dan siswa, struktur organisasi, sarana dan prasarana 

SMAN 3 Ponorogo serta mendeskripsikan data tentang program budaya literasi 

membaca dalam pengembangan kecakapan akademik siswa 

Bab V analisis data, berisi: Manajemen budaya literasi membaca dalam 

pengembangan kecakapan akademik siswa di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Membahas hasil penemuan-penemuan dari data yang telah dipaparkan dan 

membahas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. 

Bab VI penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi, 

dimaksudkan untuk memudahkan bagi pembaca yang mengambil intisari dari 

skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Manajemen Pendidikan 

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya 

tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara 

optimal, efektif, dan efisien.Manajemen berbasis sekolah juga perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, guru-guru, serta kebutuhan 

masyarakat setempat.Untuk itu, perlu dipahami fungsi-fungsi pokok 

manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. 

Dalam prakteknya keempat fungsi tersebut merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan.
13

 

Secara luas orang sudah banyak mengenal tentang istilah manajemen, 

hakikat manajemen secara relatif, yaitu bagaimana sebuah aktivitas bisa 

berjalan lebih teratur berdasarkan prosedur dan proses.
14

 

Substansi yang menjadi garapan manajemen pendidikan sebagai 

proses atau disebut juga sebagai fungsi manajemen adalah (1) perencanaan, 

(2) pengorganisasian, (3) pengarahan (motivasi, kepemimpinan, 

pengambilan keputusan, komunikasi, konsultasi, dan negoisasi, serta 

pengembangan organisasi), (4) pengendalian meliputi pemantauan 

                                                           
13

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 20. 
14

Eti Rochaety, et al., Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), 4. 

10 
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(monitoring), penilaian, dan pelaporan, Monitoring dan evaluasi sering 

disingkat ME atau Monev.
15

 

a. Perencanaan (Planning) Literasi Sekolah 

Perencanaan merupakan kumpulan kebijakan yang secara 

sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman 

kerja.
16

 Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin 

dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang 

diperlukan, dan berapa banyak biayanya, perencanaan itu dibuat sebelum 

suatu tindakan dilaksanakan.
17

 

Proses perencanaan di sekolah harus dilaksanakan secara 

kolaboratif, artinya dengan mengikutsertakan personel sekolah dalam 

semua tahap perencanaan itu. Pengikutsertaan ini akan meniumbulkan 

perasaan ikut memiliki (sense of belonging) yang dapat memberikan 

dorongan kepada guru dan personel sekolah yang lain untuk berusaha 

agar rencana tersebut berhasil.
18

 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang 

hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga 

kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan 

                                                           
15

Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 10. 
16

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 20. 
17

B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

16. 
18

Ibid., 22-23. 
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antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga 

kegiatan itu adalah perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan 

program untuk mencapai tujuan, identifikasi dan pengerahan sumber 

yang jumlahnya selalu terbatas.
19

 Fungsi perencanaan antara lain 

menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk 

pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan dengan menentukan strategi, 

kebijakan, taktik, dan program.
20

 

Dalam merumuskan perencanaan, Rudyard Kipling, merumuskan 

perencanaan yang mengawalinya dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut:
21

 

a) What, apa yang akan direncanakan? 

b) When, kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? 

c) Where, di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan? 

d) How, bagaimana cara melaksanakan rencana yang dimaksudkan? 

e) Who, siapa yang akan melaksanakan rencana bersangkutan? 

f) Why, untuk apa rencana tersebut dilaksanakan, mengapa 

dilaksanakan? 

Menurut Ngalim Purwanto, langkah-langkah perencanaan adalah 

sebagai berikut:
22

 

a) Merumuskan tujuan yang hendak dicapai 

                                                           
19

Nanang Fattah, landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), 49. 
20

Ibid., 2. 
21

Hasan Basri dan Tatang S., Kepemimpinan Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), 184.    
22

Ibid. 
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b) Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan 

c) Mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan 

d) Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan 

e) Merumuskan cara memecahkan masalah dan cara menyelesaikan 

pekerjaan 

b. Pelaksanaan (Actuating) Literasi Sekolah 

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana 

menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. Rencana yang sudah disusun akan memiliki nilai jika 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
23

Actuating, artinya 

menggerakan dan mengusahakan agar para pendidik melakukan tugas 

dan kewajibannya sesuai dengan kompetensi dan 

profesionalitasnya.Dalam actuating terdapat hal-hal berikut:
24

 

1) Penetapan memulai pelaksanaan rencana kerja pendidikan 

2) Pemberian contoh atau simulasi pelaksanaan kerja dari kepala sekolah 

3) Pemberian motivasi para pendidik untuk segera bekerja sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing 

4) Pengkomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja 

5) Peningkatan mutu dan kualitas kerja pendidik 

6) Pengawasan kinerja dan moralitas pendidik 

                                                           
23

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 21. 
24

Hasan Basri dan Tatang S., Kepemimpinan Pendidikan, 187. 
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Kegiatan-kegiatan pada tahapan pelaksanaan kegiatan literasi 

sekolah ada tiga tahapan, yaitu: tahap pembiasaan, pengembangan, dan 

pengajaran. Berikut kegiatan-kegiatannya: 

1) Kegiatan pada tahap pembiasaan, kegiatan literasi di tahap 

pembiasaan, yakni membaca dalam hati. Kegiatan membaca ini 

didukung oleh penumbuhan iklim literasi sekolah yangbaik. Dalam 

tahap pembiasaan, iklim literasi sekolah diarahkan pada pengadaandan 

pengembangan lingkungan fisik, seperti:
25

 

a) buku-buku nonpelajaran (novel, kumpulan cerpen, buku ilmiah 

populer, majalah, komik, dsb.) 

b) sudut baca kelas untuk tempat koleksi bahan bacaan 

c) poster-poster tentang motivasi pentingnya membaca 

Prinsip-prinsip kegiatan membaca di dalam tahap pembiasaan 

dipaparkan berikut ini. 

a) Guru menetapkan waktu 15 menit membaca setiap hari. Sekolah 

bisa memilih menjadwalkan waktu membaca di awal, tengah, atau 

akhir pelajaran, bergantung pada jadwal dan kondisi sekolah 

masing-masing. Kegiatan membaca dalam waktu pendek, namun 

sering dan berkala lebih efektif daripada satu waktu yang panjang 

namun jarang (misalnya 1 jam/ minggu pada hari tertentu). 

b) Buku yang dibaca/dibacakan adalah buku nonpelajaran. 

c) Peserta didik dapat diminta membawa bukunya sendiri dari rumah. 

                                                           
25

Sutrianto, et al., Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas 

(Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 8-14. 
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d) Buku yang dibaca/dibacakan adalah pilihan peserta didik sesuai 

minat dan kesenangannya. 

e) Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini tidak diikuti 

oleh tugas –tugas yang bersifat tagihan/penilaian. 

f) Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini dapat diikuti 

oleh diskusi informal tentang buku yang dibaca/dibacakan. 

Meskipun begitu, tanggapan peserta didik bersifat opsional dan 

tidak dinilai. 

g) Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap ini berlangsung 

dalam suasana yang santai, tenang, dan menyenangkan. Suasana ini 

dapat dibangun melalui pengaturan tempat duduk, pencahayaan 

yang cukup terang dan nyaman untuk membaca, poster-poster 

tentang pentingnya membaca. 

h) Dalam kegiatan membaca dalam hati, guru sebagai pendidik juga 

ikut membaca buku selama 15 menit. 

Jenis-jenis kegiatan tahapan pembiasaan antara lain sebagai 

berikut: 

a) Membaca selama 15 menit setiap hari, guru membacakan kutipan 

buku dengan nyaring dan mendiskusikannya, peserta didik 

membaca mandiri. Tujuan kegiatan ini adalah: memotivasi peserta 

didik untuk mau dan terbiasa membaca, menunjukkan bahwa 

membaca sesuatu kegiatan yang menyenangkan, memperkaya 

kosakata (dalam bahasa tulisan), menjadi sarana berkomunikasi 
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antara peserta didik dan guru, mengajarkan strategi membaca, guru 

sebagai teladan membaca (reading role model). 

b) Membaca buku dengan memanfaatkan peran perpustakaan, Dalam 

praktiknya perpustakaan sekolah menyelenggarakan kegiatan 

penunjang keterampilan literasi informasi bagi para peserta didik. 

Keterampilan ini kemudian diterapkan peserta didik saat mereka 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang mata 

pelajaran yang diajarkan melalui tugas meringkas atau membuat 

sinopsis buku. 

c) Membaca terpandu (guided reading), Guru memandu peserta didik 

membaca, bisa dilakukan dalam kelompok yang lebih kecil. 

Tujuannya: Strategi untuk secara aktif meningkatkan pemahaman 

peserta didik terhadap bacaan, menganalisis bacaan, membuat 

tanggapan terhadap bacaan, membuat peserta didik mampu 

membaca mandiri. 

d) Membaca mandiri (independent reading), peserta didik diberi tugas 

membaca dan menuangkan pokok pikiran bacaan, baik secara 

terbuka maupun dipandu dengan pertanyaan. Tujuannya untuk 

mengasah kemandirian peserta didik dalam membaca, 

mengevaluasi kefasihan peserta didik memahami isi bacaan, 

membangun tanggung jawab. 

2) Kegiatan pada tahap pengembangan, ada berbagai kegiatan tindak 

lanjut yang dapat dilakukan guru setelah kegiatan 15 menit membaca. 
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Dalam tahap pengembangan ini, kegiatan tindak lanjut dapat 

dilakukan secara berkala (misalnya 1-2 minggu sekali). Berikut adalah 

beberapa contoh kegiatan tindak lanjut disertai dengan penjelasan 

singkat dan pedoman atau rubrik untuk masing-masing kegiatan, 

yaitu:
26

 

a) Menulis komentar singkat terhadap buku yang dibaca di jurnal 

membaca harian, Jurnal membaca harian membantu peserta didik 

dan guru untuk memantau jenis dan jumlah buku yang dibaca untuk 

kegiatan membaca 15 menit, terutama membaca dalam hati. Jurnal 

ini juga dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Jurnal 

membaca harian dapat dibuat secara sederhana atau rinci. Peserta 

didik mengisi sendiri jurnal hariannya, dengan menyebutkan judul 

buku, pengarang, genre, dan jumlah halaman yang dibaca, serta 

informasi lain yang dikehendaki. Jurnal membaca dapat berupa 

buku, kartu, atau selembar kertas dalam portofolio kegiatan 

membaca. Guru dapat memeriksa jurnal membaca secara berkala, 

misalnya 1-2 minggu sekali. 

b) Bedah buku, Bedah Buku atau yang dikenal dengan resensi buku (a 

book review) secara sederhana dapat diartikan sebuah kegiatan 

mengungkapkan kembali isi suatu buku secara ringkas dengan 

memberikan saran terkait dengan kekurangan dan kelebihan buku 

tersebut menurut aturan yang berlaku umum atau yang telah 

                                                           
26

Ibid., 15-21. 
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ditentukan. Kegiatan ini juga dapat mengungkapkan apakah peserta 

didik: menyukai buku yang dia baca, mampu menangkap tema dan 

pokok pikiran dalam buku itu, memahami elemen-elemen cerita; 

atau memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan kelas. 

c) Reading award, Penghargaan kepada siswa diberikan ketika siswa 

telah menyelesaikan tugas membaca buku dan telah menuntaskan 

tagihan sederhananya. Tujuan dari reading award ini adalah 

memberikan motivasi kepada siswa agar dapat menambah lagi 

buku-buku yang dibaca. 

d) Mengembangkan iklim literasi sekolah, Untuk menunjang 

keberhasilan kegiatan 15 menit membaca dan tindak lanjut di tahap 

pengembangan, sekolah perlu mengembangkan iklim literasi 

sekolah. Apabila dalam tahap pembiasaan sekolah mengutamakan 

pembenahan lingkungan fisik, dalam tahap pengembangan ini 

sekolah dapat mengembangkan lingkungan sosial dan afektif. 

Lingkungan sosial dan afektif dalam iklim literasi sekolah, antara 

lain mendorong sekolah untuk memberikan penghargaan terhadap 

prestasi nonakademik peserta didik. Dalam hal ini, sekolah perlu 

memberikan penghargaan terhadap peserta didik yang 

menunjukkan pencapaian baik dalam kegiatan literasi. Selain itu, 

sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang bersifat 

membangun suasana kolaboratif dan apresiatif terhadap program 

literasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 
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lingkungan sosial dan afektif adalah mengadakan seminar tentang 

literasi. 

3) Kegiatan pada tahap pengajaran, kegiatan pada tahap ini dilakukan 

untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan 

peserta didik membaca buku nonteks pelajaran. Beberapa prinsip yang 

perlu dipertimbangkan dalam tahap pembelajaran ini, antara lain:
27

 

a) Buku yang dibaca berupa buku tentang pengetahuan umum, 

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

dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu 

b) Ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata 

pelajaran). 

Dalam tahap pembelajaran ini berbagai jenis kegiatan dapat 

dilakukan, antara lain: 

a) Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran 

melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca 

dalam hati, membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti 

kegiatan lain dengan tagihan non-akademik atau akademik. 

b) Kegiatan literasi dalam pembelajaran dengan tagihan akademik 

c) Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam 

semua mata pelajaran (misalnya, dengan menggunakan graphic 

organizers). 

                                                           
27

Ibid.,21-24. 
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d) Menggunakan lingkungan fisik, sosial dan afektif, dan akademik 

disertai beragam bacaan (cetak, visual, auditori, digital) yang kaya 

literasi di luar buku teks pelajaran untuk memperkaya pengetahuan 

dalam mata pelajaran. 

e) Penulisan biografi siswa-siswa dalam satu kelas sebagai proyek 

kelas 

c. Evaluasi (Evaluating) Literasi Sekolah 

Evaluasi sebagai fungsi manajemen merupakan aktivitas untuk 

meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan di dalam 

proses keseluruhan organisasi untuk mencapai hasil sesuai rencana atau 

program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian 

tujuan.
28

Evaluasi sebaiknya dikerjakan setiap hari dengan skedul yang 

sistematis dan terencana.Ini dapat dilakukan oleh seorang guru dengan 

menempatkan secara integral evaluasi dalam perencanaan dan 

implementasi satuan pelajaran materi pembelajaran.Bagian penting 

lainnya yang perlu diperhatikan bagi seorang pendidik adalah perlunya 

melibatkan siswa dalam evaluasi sehingga mereka secara sadar dapat 

mengenali perkembangan pencapian hasil pembelajaran mereka.Kegiatan 

evaluasi dapat mencakup deskripsi tingkah laku, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif.
29

 

Dalam pendidikan evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan 

mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses 

                                                           
28

Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 40. 
29

Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012),  2-3 
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keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau 

program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan. oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan khususnya 

dalam mendidik peserta didik memerlukan adanya evaluasi. Dengan 

mengetahui kesalahan atau kekurangan serta kemacetan yang diperoleh 

dari tindakan evaluasi itu, maka selanjutnya bisa diusahakan solusi untuk 

memperbaikinya.
30

 

Secara garis besar evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi tiga 

macam luasan, yaitu pencapaian akademik, kecakapan (aptitude), dan 

penyesuaian personal sosial.
31

 

1) Pencapaian akademik, evaluasi pencapaian akademik, mencakup 

semua instrumen evaluasi yang direncanakan secara sistematis guna 

menentukan derajat di mana seorang siswa dapat mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya oleh para guru. 

2) Evaluasi kecakapan atau kepandaian, evaluasi kecakapan siswa dan 

evaluasi pencapaian hasil belajar pada prinsipnya adalah berbeda. 

3) Evaluasi penyesuaian personal sosial, cakupan evaluasi penyesuaian 

atau adaptasi personal sosial ini di anataranya kemampuan, emosi, 

sikap dan minat siswa yang dimiliki sebagai pengalaman lalu dari 

siswa tersebut. 

Alat observasi dapat juga digunakan untuk mengevaluasi tingkah 

laku seperti sikap, apresiasi, interaksi sosial, dan nilai keputusan. Bentuk 

                                                           
30

Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan Solusi Terhadap 

Berbagai Problem Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 161-162. 
31

Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, 6-7. 
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laporan antara lain laporan, catatan harian, angket, dan otobiografi. Guru 

juga sering menggunakan bentuk laporan untuk mengevaluasi masing-

masing penampilan atau belajar yang efektif tergantung pada tujuan 

format laporan.
32

 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program 

dan kegiatan literasi di sekolah masing-masing. Hal yang dimonitoring 

dan dievaluasimeliputi:
33

 

1) keefektifan pelaksanaan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, 

bulanan dan semester 

2) keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan prasarana 

sekolahdengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran; 

3) keefektifan dan dampak pengelolaan perpustakaan sekolah dengan 

baikterhadap pembelajaran dan kemampuan literasi warga sekolah; 

4) keefektifan dan dampak pelaksanaan inventarisir semua prasarana 

yangdimiliki sekolah (salah satunya buku) terhadap pelayanan sekolah; 

5) keefektifan dan dampak adanya ruang-ruang baca terhadap 

kemampuanliterasi warga sekolah dan budaya sekolah; 

6) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca 

sebelumpembelajaran terhadap minat dan budaya baca warga sekolah; 

7) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang 

tuadan masyarakat dengan melihat tindakan yang diberikan kepada 

                                                           
32

Ibid., 12. 
33

Sutrianto, et al., Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas, 35-36. 
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pesertadidik oleh orang tua dan masyarakat untuk menindaklanjuti 

perlakuanyang diterima peserta didik di sekolah 

2. Budaya Literasi Membaca 

a. Pengertian Budaya 

Kamus besar bahasa Indonesia, mengartikan budaya (cultural) 

diartikan sebagai pikiran; adat istiadat; sesuatu yang sudah berkembang; 

sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah.
34

Sedangkan menurut 

Kotter dan Hesket, dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, 

kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari 

karyadan pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat 

atau penduduk yang ditransmisikan bersama.
35

 

Menurut J.J. Hoenigman, wujud budaya dibedakan menjadi tiga, 

yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak.
36

 

1) Gagasan (wujud ideal), wujud ideal budaya berbentuk kumpulan ide, 

gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya 

abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Jika masyarakat tersebut 

menyatakan gagasannya dalam bentuk tulisan, lokasi dari budaya 

ideal itu berada pada karangan dan buku-buku hasil karya para penulis 

warga masyarakat tersebut. 

2) Aktivitas (tindakan), aktivitas adalah wujud kebudayaan berupa 

tindakan berpola dari manusia. wujud ini disebut sistem sosial. Sistem 

                                                           
34

Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Upaya Mengembangkan 

PAI dari Teori ke Aksi)(Malang:UIN Maliki Press, 2010), 70. 
35

Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: 

Tinjauan Teoritik dan Prektik Kontekstualisasi Pendidikan Agama di Sekolah, 43-44. 
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sosial terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi, 

mengadakan kontak, dan bergaul dengan manusia lainnya menurut 

pola-pola tertentu yang berdasarkan adat dan tata kelakuan.  

3) Artefak (karya), artefak adalah hasil dari aktivitas, perbuatan, dan 

karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-

hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Semua wujud 

kebudayaan bersifat integral, bahkan sistemis. 

b. Hakikat Literasi 

Literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk 

membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan 

berfikir kritis tentang ide-ide. Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi 

informasi, berinteraksi dengan orang lain dan untuk membuat makna. 

Literasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan 

pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman untuk 

mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. 

Literasi berfungsi untuk menghubungkan individu dan masyarakat serta 

merupakan alat penting bagi individu untuk tumbuh dan berpartisipasi 

aktif dalam masyarakat yang demokratis.
37

 

Pengembangan budaya baca juga mencakup upaya untuk 

mewujudkan lingkungan dan berbagai sarana yang kondusif untuk 

menumbuhkembangkan kebiasaan membaca bagi semua lapisan 
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Yunus Abidin, et al., Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan 

Literasi Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis (Jakarta, Paragonatama Jaya, 2017),  1. 
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masyarakat tanpa diskriminasi, baik dari segi gender maupun status 

sosial ekonominya.
38

Dalam konsep literasi, membaca ditafsirkan sebagai 

usaha memahami, menggunakan, merefleksi, dan melibatkan diri dari 

berbagai jenis teks dalam rangka mencapai suatu tujuan yakni untuk 

mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang dan untuk 

berpartisipasi dalam masyarakat.
39

 

Seseorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu 

karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu 

berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Budaya literasi 

juga sangat terkait dengan pola pembelajaran di sekolah dan ketersediaan 

bahan bacaan di perpustakaan.Maka kebiasaan membaca adalah kegiatan 

membaca yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada unsur paksaan. 

Kebiasaan membaca mencakup waktu untuk membaca, jenis bahan 

bacaan, cara mendapatkan bahan bacaan, dan banyaknya bahan bacaan 

yang dibaca.
40

 

Sekolah yang mampu memfasilitasi siswanya untuk beroleh segala 

kemampuan yang berguna bagi hidup dan kehidupannya dapat dikatakan 

sebagai sekolah literasi. Sekolah literasi memiliki beberapa ciri sebagai 

berikut:
41
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1) Bervisi literasi, sekolah literasi dicirikan dengan adanya visi dan misi 

sekolah yang secara langsung bertujuan mengembangkan literasi 

siswa. Melalui visi dan misi ini, sekolah akan menentukan tujuan, 

strategi pencapaian, dan sasaran program secara jelas. Sekolah yang 

bervisi literasi akan mampu memenuhi ciri berikutnya karena dengan 

visi dan misi tersebut, kebijakan sekolah akan senantiasa mendukung 

terciptanya sekolah literasi. 

2) Memiliki sumber daya manusia yang peduli literasi, sekolah literasi 

tidak akan terwujud jika warga sekolah tidak peduli dengan program 

literasi. Oleh sebab itu, kepala sekolah, guru, siswa, dan seluruh warga 

sekolah lain memiliki satu visi, yakni mengembangkan siswa yang 

literat melalui pengembangan sekolah literasi. 

3) Memiliki sarana berliterasi, sekolah literasi bukanlah sekolah yang 

semata-mata dilengkapi ruang kelas dengan multimedia. Dalam 

pandangan penulis, sekolah literasi cukup memiliki ruang bagi siswa 

untuk senantiasa berminat dan termotivasi untuk melakukan kegiatan 

literasi membaca dan literasi yang lain. Dengan demikian, hal 

terpenting adalah keberadaan sarana baca tersebut. Salah satu sarana 

terpenting sebagai ciri khas sekolah literasi adalah keberadaan 

pajangan di sekolah, pajangan dapat dipandang sebagai media dan 

lingkungan belajar, serta sebagai sarana publikasi bagi karya siswa. 

Pajangan sebagai media ataupun lingkungan belajar dapat digunakan 

sebagai sarana untuk menstimulus siswa dalam belajar berliterasi. 
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Pajangan sebagai sarana publikasi siswa merupakan wahana bagi 

siswa dalam mengomunikasikan hasil kerja mereka, sehingga mereka 

akan merasa bangga karena hasil kerjanya diapresiasi oleh orang lain. 

Selain pajangan, sekolah literasi juga ditandai dengan keberadaan 

pojok baca, perpustakaan sekolah, majalah dinding, dan berbagai 

sarana berliterasi lainnya. 

4) Memiliki program literasi, perihal mendorong siswa untuk berliterasi 

dapat dilakukan dengan berbagai program sekolah yang menunjang. 

Program-program sekolah yang menunjang terbentuknya siswa yang 

literat adalah ciri utama sekolah yang bermutu. Program sekolah ini 

tidaklah harus merupakan program yang bersifat spektakuler, 

melainkan cukup program yang membentuk kebiasaan dan budaya 

siswa dalam membaca, menulis, dan berbicara dalam multikonteks 

dan multibudaya. 

5) Menerapkan pembelajaran literasi, selain memiliki program literasi, 

sekolah literasi juga dicirikan dengan diterapkannya model atau 

metode pembelajaran literasi dalam proses pembelajaran seluruh mata 

pelajaran. Selain menerapkan metode pembelajaran literasi, sekolah 

literasi juga mengembangkan atau minimalnya menggunakan bahan 

ajar literasi yang sesuai karakteristik siswa dan kurikulum yang 

berlaku. Media yang digunakan pun harus menunjang kemampuan 

literasi siswa. 
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c. Komponen Literasi 

Ferguson menjabarkan bahwa komponen literasi informasi yang 

terdiri atas literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi 

teknologi, dan literasi visual.Komponen literasi tersebut dijelaskan 

sebagai berikut.
42

 

1) Literasi dasar (basic literacy) 

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. 

2) Literasi perpustakaan (library literacy) 

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. 
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3) Literasi media (media literacy) 

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. 

4) Literasi teknologi (technology literacy) 

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 praktiknya, 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. 

5) Literasi visual (visual literacy) 

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 
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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 benar-benar perlu 

disaring berdasarkan etika dan kepatutan. 

 

N

o 

Komponen  Contoh Kegiatan 

Tahap Pembiasaan Tahap Pengembangan Tahap Pembelajaran 

1

. 

Literasi dasar Membaca 15 menit 

sebelum kegiatan 

belajar setiap hari 

Mendiskusikan bacaan Menuliskan analisis terhadap 

bacaan 

2

. 

Literasi 

perpustakaan 

Mencari bahan 

pustaka yang 

diminati untuk 

kegiatan membaca 

15 menit 

Menggunakan perpustakaan 

sebagai sumber informasi 

dalam diskusi tentang 

bacaan 

Mencantumkan daftar 

pustaka dalam laporan 

tugas/praktik setiap mata 

pelajaran 

3

. 

Literasi 

media 

Membaca berita 

dari media cetak/ 

daring dalam 

kegiatan membaca 

15 menit 

Mendiskusikan berita dari 

media cetak/daring 

Membuat komunitas 

pembelajaran untuk diskusi 

dan berbagi informasi terkait 

pemahaman mata pelajaran 

antar teman, guru, dan 

antarsekolah 
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4

. 

Literasi  

teknologi 

Membaca buku 

elektronik 

Memberikan komentar 

terhadap buku elektronik 

Setiap mata pelajaran 

memanfaatkan teknologi 

(komputasi, searching, dan 

share) dalam mengolah, 

menyaji, melaporkan hasil 

kegiatan/ laporan 

5

. 

Literasi 

visual 

Membaca film atau 

iklan pendek 

Mendiskusikan film atau 

iklan pendek 

Menggunakan aplikasi 

video/film dalam menyaji dan 

melaporkan kegiatan hasil 

praktik/diskusi/ observasi 

melalui website sekolah, 

youtube,dll. 

 

Tabel 1.1 Contoh kegiatan literasi dalam konteks SMA
43

 

d. Prinsip Literasi Sekolah 

Menurut Beers, praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi 

sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut:
44

 

1) Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat 

diprediksi, Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan 

menulis saling beririsan antar tahap perkembangan. 

2) Program literasi yang baik bersifat berimbang, sekolah yang 

menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap peserta 
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didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi 

membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan. program literasi yang 

bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya 

ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja. 

3) Program literasi terintegrasi dengan kurikulum, pembiasaan dan 

pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di 

semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran apapun 

membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. 

4) Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun, misalnya, 

menulis „surat kepada presiden‟ atau „membaca untuk Ibu‟ merupakan 

contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna. 

5) Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan, kelas yang berbasis 

literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai kegiatan lisan 

berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas.  

6) Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap 

keberagaman, warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui 

kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk siswa perlu 

merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajan 

pada pengalaman multikultural. 

e. Strategi Membangun Budaya Literasi 
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Beers, dkk,dalam buku A Principal’s Guide to Literacy Instruction, 

menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang 

positif di sekolah, yaitu:
45

 

1) Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, lingkungan fisik 

adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan oleh warga sekolah. 

Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif 

untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya 

literasi sebaiknya memajang karya siswa dipajang di seluruh area 

sekolah. Selain itu karya siswa diganti secara rutin agar memberikan 

kesempatan kepada semua siswa.  

2) 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 

siswa sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat 

upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan siswa di 

semua aspek. Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua 

perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Bisa direalisasikan 

dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval 

tokoh buku cerita, dan sebagainya. 

3) Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat, 

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

3. Konsep Kecakapan Akademik 

Sebelum penulis paparkan pengertian kecakapan akademik lebih jauh, 

sebagai pengantar untuk mempermudah pemahaman pengertian pendidikan 

kecakapan akademik.Penting kiranya kita bahas sekilas tentang pendidikan 

dan kecakapan hidup atau life skill, sehingga secara runtut dapat dipahami 

pengertian kecakapan akademik. 

Menurut Depdiknas, Kecakapan hidup dapat dipilah menjadi dua jenis 

kecakapan utama, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life 

skill/GLS) dan kecakapan hidup spesifik (specific lifeskills/SLS). Kecakapan 

hidup yang bersifat generik meliputi kecakapan personal dan kecakapan 

sosial. Kecakapan personal mencakup kecakapan akan kesadaran diri dan 

kecakapan berpikir. Sedangkan kecakapan sosial mencakup kecakapan 

berkomunikasi dan kecakapan bekerjasama.Kecakapan hidup spesifik yaitu 

kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu yang 
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mencakup kecakapan akademik atau kecakapan intelektual dan kecakapan 

vokasional.
46

 

Kecakapan generik biasanya disebut kecakapan yang mencakup 

kategori penyelesaian masalah, berpikir kritis dan kreatif, kemampuan 

belajar, kemampuan mengelola kompleksitas.Sedangkan kecakapan hidup 

yang spesifik adalah kecakapan hidup yang memerlukan kecakapan 

khusus.Depdiknas, yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau 

keadaan tertentu, yang mencakup kecakapan akademik (academic skill) atau 

kecakapan intelektual dan kecakpaan vokasional (vocational skill).
47

 

Kecakapan akademik (academic skills) juga disebut kecakapan 

intelektual atau kecakapan berpikir ilmiah (thinking skill).Kecakapan ini 

pada dasarnya merupakan pegembangan dari kecakapan berpikir pada 

generic lifeskills.Jika kecakapan berpikir pada GLS masih bersifat umum, 

kecakapan akademik sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat 

akademik/keilmuan.
48

 

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa bidang pekerjaan yang 

ditangani lebih memerlukan kecakapan ilmiah. Anwar,  

Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan melakukan identifikasi variabel dan 

menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena tertentu (identifying variables and 

describing relationship among of them), merumuskan hipotesis terhadap suatu 

rangkaian kejadian (constructing hypotheses) serta merancang dan melaksanakan 

penelitian untuk membuktikan sesuatu gagasan atau keingintahuan (designing and 

implementing a research).
49
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Kata penelitian dan aspek-aspek kecakapan akademik di atas, tidak 

hanya mencakup penelitian eksperimental atau penelitian untuk 

membuktikan suatu hipotesis, tetapi juga penelitian bentuk lainnya, 

misalnya rancang bangun.Bukankah dengan rancang bangun, seseorang 

sebenarnya juga melakukan hipotetik-hipotetik atau bahkan kreasi tertentu 

yang kemudian dituangkan dalam bentuk rancangan, yang diyakini paling 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
50

 

UPI mengungkapkan kecakapan akademik (academic skills) atau 

kemampuan berpikir ilmiah (scientific method) mencakup; identifikasi 

variabel, merumuskan hipotesis, dan melaksanakan penelitian.Depdiknas 

merekomendasikan bahwa kecakapan akademik bagi siswa setingkat SMA 

adalah kecakapan akademik cocok untuk jenjang SMA dan program 

akademik di universitas.
51

 

Pengembangan kecakapan akademik yang disebutkan di atas, tentu 

disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa dan jenjang pendidikan.namun 

perlu disadari bahwa kecakapan itu dapat dikembangkan melalui berbagai 

mata pelajaran/ mata kuliah di berbagai jenjang pendidikan. Tentu saja 

harus disadari bahwa tidak semua aspek dalam kecakapan akademik dapat 

dan perlu dilaksanakan dalam suatu pembelajaran.Mungkin saja hanya 

sampai identifikasi variabel dan mempelajari hubungan antar variabel 

tersebut.Mungkin juga sampai merumuskan hipotesis dan bahkan ada yang 
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dapat sampai mencoba melakukan penelitian, sesuai dengan tingkat 

pendidikannya.
52

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Karya tulis milik Yuniarsih Farida (Q100160116) mahasiswi jurusan 

Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 2018 yang berjudul “Manajemen Budaya Literasi di 

SD Negeri 03 Bolon Kecamatan Colomadu”.Dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa pelaksanaan budaya literasi diperlukan sebuah manajemen yang baik 

agar terwujud lingkungan sekolah yang literat, manajemen budaya literasi 

dengan langkah-langkah berikut, yaitu perencanaan budaya literasi, 

penyiapantenaga pengelola budaya literasi, bentuk pengawasan kepala sekolah 

dalam pelaksanaan literasi.
53

 

Kemudian dalam skripsi milik Yesi Marsela, mahasiswi fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung bandar lampung 2016 yang 

berjudul “perbandingan life skills (kecakapan hidup) siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem based instruction 

dan model pembelajaran contextual teaching and learning dengan 

memperhatikan motivasi berprestasi pada mata pelajaran ips kelas VIIIdi SMP 

Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”. Dalam penelitian 

dijelaskan bahwa permasalahan motivasi berprestasi siswa masih 
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perluditingkatkan, motivasi berprestasi dapat saja mempengaruhi life skills 

siswa11dilihat dari ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

dapatdikatakan akan memiliki life skills yang baik juga. Motivasi 

berprestasisiswa di SMP Negeri 8 Bandar Lampung diduga menjadi salah satu 

faktoryang mempengaruhi aktivitas belajar mengajar di kelas.
54

 

Kemudian dalam skripsi milik Anik Beti Ratnawati (133111433) Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Intitut Agama 

Islam Negeri Surakarta 2017 yang berjudul “Program Literasi dalam 

Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam Siswa 

Kelas VII A SMP Negeri 2 Plupuh Sragen Tahun Pelajaran 2016/2017”. Dalam 

penelitian dijelaskan bahwa permasalahan kurangnya mutu proses belajar 

mengajar pendidkan Agama Islam dilihat dari kurangnya minat baca siswa 

pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam, kurangnya keaktifan belajar 

siswa di kelas, dan juga kurangnya budi pekerti siswa. Pelaksanaan program 

literasi di lembaga sekolah ini berbeda dengan sekolah lain, karena guru di 

lembaga sekolah ini sangat memperhatikan proses kegiatan literasi, khususnya 

untuk kemajuan pendidikan agama Islam. Beberapa bentuk kegiatan literasi 

yang ada di SMP Negeri 2 Plupuh antara lain: membaca buku di hari senin 

selama 15 menit di masing-masing kelas, membaca Al-quran setiap pagi di hari 

selasa, rabu, kamis dan sabtu selama 15 menit, melaksanakan khitobah di hari 

jumat pada minggu pertama, membaca buku penunjang di perpustakaan. Selain 
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itu guru juga berperan dalam memberikan motivasi membaca kepada siswa, 

membelikan buku untuk diletakkan di kelas dan menyediakan buku bacaan 

Agama Islam di perpustakaan.
55

 

Penelitian selanjutnya yaitu milik Hasninda Damrin jurusan Educational 

Research Evaluation State University of  Makassar yang berjudul “ Minat Baca 

Siswa Kelas Rendah dalam Pelaksanan Literasi Sekolah di SD Islam Al-Azhar 

34 Makassar”. Dalam penelitian dijelaskan bahwa saat ini, Sekolah Dasar yang 

menggalakan GLS (Gerakan Literasi Sekolah) di kota Makassar masih sedikit, 

salah satunya adalah Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 34 Makassar dan beberapa 

sekolah lain, misalnya SD Negeri Gunung Sari I. Para siswa diharapkan dapat 

menyesuaikan diri dengan kegiatan membaca setiap hari kurang lebih 15 menit 

sebelum pelajaran dimulai, hingga akhirnya akan menjadi kebiasaan. Minat 

baca siswa kelas rendah di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar semakin baik 

seiring berjalannya waktu.Sejak diberlakukan program literasi sekolah di 

sekolah tersebut, siswa semakin antusias untuk membaca setiap pagi 15 menit 

sebelum pelajaran berlangsung memberikan energi positif tersendiri untuk 

siswa sehingga lebih bersemangat untuk datang ke sekolah tepat pada 

waktunya.
56

 

Hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan 

pembahasan yang diangkat oleh peneliti yaitu sama-sama membahas 

permasalahan kecakapan akademik  dan budaya literasi. Dan pembahasan yang 
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akan diteliti oleh penulis terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut, antara 

lain berbeda lokasi, masalah dan obyek penelitian. Penelitian Yuniarsih Farida 

yang berjudul manajemen budaya literasi di SD Negeri 03 Bolon Kecamatan 

Colomadu, sedangkan penelitian Yesi Marsela membahas tentang 

perbandingan life skills (kecakapan hidup) siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran problem based instruction dan model 

pembelajaran contextual teaching and learning dengan memperhatikan 

motivasi berprestasi pada mata pelajaran IPSkelasVIII di SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016, penelitian Anik Beti Ratnawati 

membahas tentang program literasi dalam peningkatan mutu proses belajar 

mengajar pendidikan agama Islam, dan penelitian Hasninda Damrin membahas 

tentang minat baca siswa kelas rendah dalam pelaksanan literasi sekolah.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil temuan yang diperoleh setelah 

penelitian. Metode penelitian kualitatif disebut metode penelitian naturalistik 

sebab penelitiannya dilaksanakan saat kondisi yang alamiah (natural setting); 

dikatakan juga sebagai metode etnographi,  sebab pada awalnya metode ini 

banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dikatakan 

sebagai metode kualitatif,  sebab data yang terkumpul dan analisinya lebih 

bersifat kualitatif.  Penelitian ini dilaksanakan pada obyek yang alamiah. 

Obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti pada obyek penelitian.
57

 

Mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley 

mengatakan bahwa “A focused refer to a single cultural domain or a few 

related domains” yang artinya bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal 

atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian 

kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan tingkat kebaruan 

informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).
58

 Menurut Denzin 

dan Lincoln (1994) dalam bukunya Introduction: Entering the Field of 

Qualitative Research, penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan 
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penggunaan berbagai data empirik melalui antara lain: studi kasus, pengalaman 

pribadi, intropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, 

interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, 

serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.
59

 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang akan 

menggambarkan bagaimana Manajemen Budaya Literasi Membaca dalam 

Pengembangan Kecakapan Akademik Siswa (Studi Kasus di SMAN 3 

Ponorogo), dimana untuk mengetahui proses manajemen budaya literasi, 

diperlukan data dari Waka Kurikulum, data dari guru  serta memerlukan 

penelusuran mendalam mengenai manajemen budaya literasi yang digunakan 

sekolah tersebut. Untuk itu analisis kualitatif sangat cocok dalam penelitian ini. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
60

 Dalam kegiatan penelitian ini  peneliti berperan sebagai 

instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif  dilakukan secara intensif, 

peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang 

terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang 

ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.  

Untuk itu, dalam hal ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

partisipasi penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain 

sebagai pendukung. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di SMAN 3 Ponorogo yang berada di Jalan Laks. 

Yos Sudarso Gg. III No. 1, Lingkung Dua, Paju, Kec. Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Jawa Timur 63419, peneliti memilih lokasi ini, karena di SMA 

Negeri 3 Ponorogo memiliki program budaya literasi, dan sebagian siswa 

banyak mendapat prestasi bidang akademik maupun nonakademik dengan 

adanya program tersebut siswa akan memiliki budaya literat, sekolah ini 

membuat siswa agar melek atau beraksara sehingga bisa meningkatkan di 

bidang akademiknya. 

D. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data 

primer, yaitu sumber data utama yang digunakan dalam penelitian melalui 

wawancara kepada Waka Kurikulum, guru, dan siswa untuk dijadikan 

informan dalam penelitian ini dan melakukan observasi di lapangan. Kedua, 

sumber data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang digunakan untuk 

melengkapi data primer.Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi 

kegiatan dokumentasi seperti data terkait dan foto. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi atau 

pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi, dimana fenomena 

tersebut berlangsung dan selain itu untuk melengkapi data penelitian 
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diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis atau tentang 

subyek). Dalam mendapat data yang diperlukan sebagai bahan pembuatan 

laporan penelitian, ada beberapa teknik, atau metode yang dilakukan oleh 

peneliti dan disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi.Penggunaan metode ini didasarkan pada 

dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja 

apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang 

tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang 

ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, 

yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif, artinya peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tetapi 

terikat oleh suatu suasana pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
61

 

Disini peneliti akan melakukan tanya jawab secara intensif dengan 

waka kurikulum, guru, dan siswa ataupun pihak lain yang bersangkutan. 

Peneliti memilih wawancara terstruktur juga wawancara tidak 

terstruktur.Mengapa dengan wawancara terstruktur? Karena dengan 

merancang terlebih dahulu pertanyaan serta alternatif jawaban yang 

mungkin akan diutarakan oleh waka kurikulum, sebuah wawancara akan 

menghasilkan data yang diharapkan secara maksimal, dan runtut. Dan dalam 
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penelitian ini juga menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk 

menambah keakraban antara peneliti dengan narasumber, pertanyaan yang 

dilontarkan juga tidak terlalu berpatokan pada sebuah rencana yang telah 

tertulis, namun masih tetap bertanya seputar manajemen budaya literasi 

membaca dalam pengembangan kecakapan akademik siswa. 

Susan Stainback mengemukakan bahwa: interviewing provide the 

researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant 

interpret a situation or phenomenon than can be gained through 

observation alon. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui 

hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan kondisi 

dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan pada 

observasi.
62

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam 

artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan.Sehingga data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal sedangkan 

subjek peneliti dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

yang bertujuan untuk mereview dan menganalisis data yang dilakukan 

dalam hubungannya dengan pengumpulan data di SMA Negeri 3 

Ponorogo.Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan secara 

langsung untuk memperoleh informasi secara lisan dengan tujuan 

mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. 
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2. Observasi  

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan.Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta meneganai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.Data itu 

dikumpulkan dan sering dengan batuan berbagai alat yang sangat canggih, 

sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang 

sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.
63

 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung.
64

 Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian 

banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Pengamat terlebih dahulu harus 

menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak diobservasinya lalu 

dibuat pedoman agar memudahkan dalam pengisian observasi.
65

 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

menggunakan observasi partisipatif atau pengamatan secara langsung dan 

melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada sumber 

data, sejak dari awal sampai akhir penelitian diketahui oleh narasumber.Sehingga 

peneliti harus mencari data sendiri yaitu terjun langsung ke lapangan atau ke 

SMAN 3 Ponorogo mengamati dan mencari data dan informasi langsung ke 
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beberapa narasumber yang telah ditentukan sebagai sumber data.Pada metode 

ini, penulis menjadi bagian dari aktivitas yang ada dalam penelitian tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen 

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-

lain.Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
66

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah seluruh data dan informasi terkumpul, maka langkah selanjutnya 

adalah pengolahan dan analisa data. Dalam hal analisis data kualitatif, Bondan 

menyatakan bahwa “Data analysis is the process of systematically searching 

and arranging the interview transcripts, fieldnote, and other materials that you 

accumulate to increase your own understandingbof them and to enable you to 

present what you have discovered to others” Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami,  dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilaksanakan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit,  melakukan sintesa,  menyusun ke dalam pola,  memilih mana 
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yang penting dan yang akan dipelajari,  dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan 

conclusion.
67

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada 

gambar 1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks 

dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
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membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas, dan memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
68

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data.Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya.
69

Dalam penelitian ini bentuk penyajian data yang 

dilakukan peneliti yaitu dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan 

meyajikan data tersebut, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. 

3. Conclusion Drawing/ verifications 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Pada 

penelitian ini data-data yang didapatkan berupa penjelasan dan pemahaman 

mengenai manajemen budaya literasi dalam pengembangan minat baca 

siswa (studi kasus di SMAN 3 Ponorogo) yang dikemukakan dalam bentuk 

penyajian data kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan sementara. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 
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pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan.
70

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, peneliti menggunakan uji 

kredibilitas dengan peningkatan ketekunan dan triangulasi. Berikut 

penjelasannya:
71

 

1. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai 

bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca 

berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini 

maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat 

digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau dipercaya 

atau tidak. 

                                                           
70

Ibid., 345. 
71

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 272-274. 



51 

 

 
 

2. Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data daari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu. 

a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 

yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan 

data tersebut. 

b. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersaangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

c. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data 

yang valid sehingga lebih kredibel.  



52 

 

 
 

Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data dengan cara 

mengecek data kepada narasumber yang sama yaitu kepada waka kurikulum, 

guru, dan siswa dengan teknik yang berbeda, yaitu data yang diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.  

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Kegiatan penelitian didahului dengan melakukan studi pendahuluan, 

tahapan berikutnya adalah pemilihan instrumen. Teknik pemilihan informan 

merupakan cara menentukan sampel yang dalam penelitian kualitatif disebut 

informan. Dalam penelitian kualitatif sampel diambil secara purposive dengan 

maksud tidak harus mewakili seluruh populasi, sehingga sampel memiliki 

pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya 

tentang obyek penelitian.Apabila menggunakan wawancara sampel diambil 

dari beberapa kejadian, apabila menggunakan observasi. Apabila menggunakan 

teknik dokumentasi, sample dapat berupa bahan-bahan dokumenter, foto, 

video, dan lain-lain. 

Cara untuk memilih informan yang dilakukan oleh peneliti pada langkah 

awal yaitu peneliti lebih memperdalam gambaran manajemen budaya literasi 

dan minat baca siswa yang bersangkutan akan dijadikan sample dalam 

penelitian. Selain itu menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu kepada 

siswa, guru lain dan kepala sekolah untuk mendapatkan informasi, yang akan 

menggambarkan tentang orang-orang yang dapat dipilih sebagai sampel. 
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Langkah berikutnya dengan menggali informasi lebih dalam untuk 

memperoleh beberapa orang sebagai sampel dalam penelitian.Dengan 

mempunyai informasi awal, peneliti melakukan observasi atau secara 

mendalam melalui wawancara dengan orang-orang yang telah ditetapkan 

sebagai sampel.Hal ini untuk menguji kebenaran informasi yang telah 

diperoleh dan untuk mendapatkan sampel dan penggolongan secara pasti 

dengan menggunakan teknik wawancara dan juga dokumentasi untuk 

melengkapi data sehingga valid. Dari hasil keterangan dan penjelasan yang 

didapatkan, kemudian memastikan sebagian orang yang akan dijadikan sampel 

dan sekaligus dipastikan penggolongannya baik dari guru lain maupun siswa.  

Teknik analisa data menggunakan model Miles and Huberman, yaitu 

dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian data dianalisis untuk 

memperoleh kesimpulan data. Setelah memperoleh kesimpulan untuk 

mengecek keabsahan datanya menggunakan triangulasi. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMAN 3 Ponorogo
72

 

Sebelum tahun pelajaran 1988/1989 dunia pendidikan di Indonesia 

masih banyak diwarnai dengan adanya jenis Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA). SLTA tersebut terdiri dari berbagai jurusan antara lain: 

STM,SMEA, SMKK, SAA, SPK, SPG, SGO, dan lain-lain. Dua jenis 

sekolah terakhir (semula) memang dipersiapkan untuk menjadi guru di 

tingkat Sekolah Dasar. 

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 

tahun 1989 no. 03/10/U/1989, tanggal 5 Juni 1989 menyebutkan bahwa 

kuota untuk calon guru di SD telah tercukupi.Selain itu mutu guru 

(khususnya guru SD) perlu ada peningkatan. Oleh karena itu Sekolah 

Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olah Raga (SGO)  dialih 

fungsikan menjadi jenis sekolah lain. 

Di kecamatan Ponorogo jumlah SMA Negeri baru ada dua unit, 

sedang jenis sekolah kejuruan negeri sudah ada 4 yaitu: STM, SMEA, 

SMKK, dan SPG. Adapun SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) dan 

SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) adalah sekolah milik Pemerintah Daerah.
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Perlu diketahui sekolah-sekolah SMA maupun sekolah kejuruan milik 

swasta di Ponorogo jumlahnya juga cukup banyak.  

Menindak lanjuti Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan RI (Prof. 

Fuad Hassan) no. 03/10/U/1989, tertanggal 5 Juni 1989 tentang alih fungsi 

sekolah SPG dan SGO untuk menjadi sekolah Kejuruan lain atau SMA, 

Bapak Soetono selaku pejabat Kepala SPG Negeri Ponorogo segera 

berkoordinasi dengan Kepala Depdikbud Kabupaten Ponorogo dan juga 

BP3 (Komite Sekolah) untuk menentukan jenis sekolah apa yang sebaiknya 

dipilih. Akhirnya SMA-lah jenis sekolah yang dipilihnya. 

Awal tahun pelajaran 1989/1990 dibukalah pendaftaran calon siswa 

baru SMA Negeri 3, Kecamatan Ponorogo untuk kali pertama.Calon siswa 

baru yang diterima sebanyak 200 anak putra dan putri.Siswa baru ini dibagi 

menjadi 5 rombongan belajar.Dan hari Senin ketiga pada bulan Juli 1989 

dimulailah Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Negeri 3 Kec.Ponorogo 

(SPG Negeri Ponorogo). 

Sejalan dengan berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar bagi siswa 

kelas 2 dan kelas 3 SPG Negeri, bertebaran lah aroma kurikulum SMA 

Negeri 3 Ponorogo. Guru dan karyawan SPG Negeri Ponorogo juga 

menjabat sebagai guru dan karyawan di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Disamping itu juga ada tambahan tenaga pengajar (guru) baru dari luar SPG 

Negeri Ponorogo. 

Tahun 1990-1991 siswa kelas 1 SMA Negeri 3 Ponorogo yang naik 

kelas ke kelas 2 dipilah untuk penjurusan, SMA Negeri 3 Ponorogo 
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memiliki 3 jurusan yaitu jurusan Fisika (A.1), jurusan Biologi (A.2), jurusan 

IPS (A.3).Tahun 1990/1991 SMA Negeri 3 Ponorogo sudah memiliki siswa 

kelas 1 dan 2. Sedang kelas 3 masih diduduki murid SPG Negeri. 

Sesuai dengan program, pada tahun ajaran 1991/1992 SPG Negeri 

telah lulus semua. Lembaga Pendidikan SPG resmi tutup sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas.Tahun 

1991/1992 siswa yang belajar di kampus Paju, Jl. Yos Sudarso III/1 mutlak 

siswa SMA Negeri 3 Kecamatan Ponorogo. 

Tahun 1997/2003 nama SMA di seluruh Indonesia diubah menjadi 

SMU (Sekolah Menengah Umum) sebagai imbangan sekolah-sekolah 

kejuruan yang namanya dilebur menjadi SMK (Sekolah Menengah 

Kejuruan). 

Pada dasarnya istilah Sekolah Menengah Umum (SMU) memang 

lebih mudah untuk membedakan jenis sekolah yang lain yaitu sekolah 

kejuruan. Istilah SMU memang terdengar lebih serasi untuk mendampingi 

istilah SMK. Namun pada tahun 2003 ada perubahan dimana istilah SMU 

dihapus dan kembali Pemerintah menggunakan istilah SMA (Sekolah 

Menengah Atas).Sebagai motivasi peningkatan mutu dan kredibilitas suatu 

sekolah pemerintah mengeluarkan suatu aturan penilaian terhadap sekolah-

sekolah di seluruh Indonesia. Aturan penilaian itu disebut 

Akreditasi.Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah setiap 5 tahun sekali. 

Badan Akreditasi Nasional di Surabaya setelah melakukan penilaian 

di SMA Negeri 3 Kecamatan Ponorogo melalui surat (sertifikasi) tertanggal 
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21 Oktober 2009 menyatakan bahwa SMA Negeri 3 Ponorogo menduduki 

posisi (peringkat) A. Posisi pada peringkat A ini berlaku hingga tahun 

ajaran 2014/2015. 

2. Letak Geografis 

SMAN 3 Ponorogo adalah salah satu lembaga pendidikan di 

Ponorogo.Tahun 1991/1992 siswa yang belajar di kampus Paju, Jl. Yos 

Sudarso III/1 mutlak siswa SMA Negeri 3 Kecamatan Ponorogo.Kalau 

ditinjau dari letak geografisnya berada di Jl. Yos Sudarso III/1, Lingkung 

Dua, desa Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. 

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak 

antara : 111° 17‟ – 111° 52‟ Bujur Timur dan 7° 49‟ – 8° 20‟ Lintang 

Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas 

permukaan laut, yang berbatasan dengan Sebelah utara Kabupaten Madiun, 

Magetan dan Nganjuk. Sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan 

Trenggalek. Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan. Sebelah Barat Kabupaten 

Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah). 

Dilihat dari keadaan geografisnya,Kabupaten Ponorogo di bagi 

menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan 

Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan 

daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang 

antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian 

dengan produksi padi maupun hortikultura.Sebagian besar dari luas yang 

ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan 
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untuk tegal pekarangan Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu 

penghujan dan kemarau. 

Mata pencaharian penduduknya Kabupaten Ponorogo memiliki 

fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar 

dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar 

Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan 

Ponorogo, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan 

Jenangan dan pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari 

dalam penanggalan Jawa. Di kabupaten ini juga terdapat pasar hewan 

terbesar di Karesidenan Madiun, yaitu Pasar Hewan Jetis yang buka setiap 

hari Pahing. 

Komoditas unggulan Kabupaten Ponorogo yaitu sektor perkebunan 

dan pertanian.Sektor perkebunan komoditas unggulannya 

adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkih, dan jambu mete.Sektor Pertanian 

komoditas yang diunggulkan adalah tembakau. Beberapa komoditas 

pertanian dan perkebunan lainnya adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang 

kedelai, dan kacang tanah.Komoditas sektor perkebunan 

tahun 2009 menghasilkan tebu 12.985 ton, kelapa 3.915 ton, dan kopi 167 

ton. Ketersediaan lahan perkebunan pada tahun 2011 yang sudah digunakan 

untuk cengkih seluas 2.876 ha, jambu Mete seluas 1.340 ha, kakao seluas 

1.723 ha, kelapa seluas 6.108 ha, kopi seluas 580 ha, dan tebu seluas 2.466 

ha. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Legi_Songgolangit
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Jetis,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenangan,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenangan,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenangan,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Penanggalan_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan_Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Pahing
https://id.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://id.wikipedia.org/wiki/Tebu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa
https://id.wikipedia.org/wiki/Cengkih
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambu_monyet
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Padi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ubi_kayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Jagung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_kedelai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_kedelai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_kedelai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/2009
https://id.wikipedia.org/wiki/Tebu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/2011
https://id.wikipedia.org/wiki/Cengkih
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambu_monyet
https://id.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tebu
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Dengan uraian tersebut kita dapat menggambarkan kehidupan daerah 

tersebut yang sedikit banyak mempengaruhi eksistensi SMA Negeri 3 

Ponorogo.Sedangkan letak SMA Negeri 3 Ponorogo berada di tengah desa 

Paju dan di kelilingi oleh perkampungan penduduk.
73

 

3. Visi, Misi dan Tujuan
74

 

Visi:  

Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan siswa bertaqwa, 

cerdas, terampil yang mampu menghadapi tantangan global dan 

berbudaya lingkungan hidup. 

Misi: 

a. Membentuk peserta didik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa 

dan menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga SMAN 3 

Ponorogo serta komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya 

c. Meningkatkan sistem pembelajaran dan bimbingan secara efektif, 

kreatif sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang 

dimiliki 

d. Membangun manusia yang cerdas dan terampil dalam menghadapi 

teknologi informasi dan komunikasi serta mandiri dalam berkarya. 

e. Menerapkan manajemen partisipatif, transparan dan akuntabel 

sehingga menjadi sekolah pilihan masyarakat. 
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Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 02/D/13-III/2019 dalam Lampiran Hasil 

Penelitian. 
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Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 03/D/13-III/2019 dalam Lampiran Hasil 
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f. Menerapkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang berintegrasi dengan pembangunan kurikulum sekolah. 

Tujuan Lembaga: 

a. Membentuk manusia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa  

b. Meningkatkan kemampuan guru dan karyawan dalam memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

c. Menerapkan sistem komputerisasi dalam administrasi dan terciptanya 

administrasi sekolah yang memenuhi standar. 

d. Menghasilkan peserta didik agar menjadi manusia yang 

berkepribadian, cerdas, berkualitas, dan berprestasi dalam ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi, olahraga dan seni.  

e. Menanamkan kepada peserta didik sikap ulet, cakap, terampil dan 

mandiri dalam berkarya, serta mampu beradaptasi terhadap 

perkembangan dan perubahan zaman.  

f. Melestarikan dan mengenalkan siswa pada tata cara berbahasa daerah 

atau jawa dalam membentuk kepribadian dan akhlak mulia.  

g. Tercapainya nilai ujian nasional mata pelajaran sesuai standar yang 

ditetapkan BSNP. 

h. Menghasilkan peserta didik dengan memiliki keterampilan 

komunikasi bahasa asing dalam rangka menghadapi tantangan global.  

i. Membudayakan peran serta masyarakat, alumni dan lembaga swasta 

atau negeri dalam pengembangan sekolah. 
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j. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, asri, indah, 

nyaman, sehat, dan menyenangkan yang mendukung dalam kegiatan 

pembelajaran.  

k. Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk melakukan 

pelestarian, pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

l. Terwujudnya sekolah sebagai pilihan utama dalam menentukan SMA 

oleh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. 

4. Keadaan Guru dan Siswa 

Guru atau pengajar di SMA Negeri 3 Ponorogo berasal tidak hanya 

dari Ponorogo saja tetapi banyak juga guru dari luar Ponorogo dengan 

pendidikan yang sudah tidak diragukan kembali dengan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang dimilikinya.Total keseluruhan siswa kurang lebih 

1053 siswa dari kelas X, XI, XII. SMA Negeri 3 Ponorogo ini memiliki dua 

jurusan per tingkat kelas, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS. 

5. Sarana dan Prasarana
75

 

a. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan 

perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, 

khususnya dalam proses belajar mengajar. Semua lembaga pendidikan 

pasti memiliki sarana pendidikan, tidak terkecuali di SMAN 3 

Ponorogo.Di lembaga ini, sarana pendidikan meliputi : 
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Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 06/D/13-III/2019 dalam Lampiran Hasil 

Penelitian. 
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1) Gedung Sekolah. Lembaga ini mempunyai gedung sekolah milik 

sendiri, yang digunakan pada saat pembelajaran, ektrakurikuler, 

maupun kegiatan lainnya yang sedang berlangsung. Gedung sekolah 

ini berlantai 2. 

2) Ruang Kepala Sekolah. Lembaga ini memiliki ruang kepala sekolah 

yang sangat luas dan nyaman. Fasilitas kepala sekolah juga memadai. 

Kepala sekolah memiliki ruangan tersendiri yang dapat digunakan 

untuk pertemuan dengan tamu, berkonsultasi serta  pengaduan dari 

orangtua. 

3) Ruang Guru. Pada ruangan guru ini tidak seperti ruang kepala sekolah 

yang tidak terlalu sempit. Ruang guru ini termasuk paling luas 

daripada ruang kepala sekolah atau ruang kelas, karena digunakan 

untuk semua pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lembaga 

ini. Ventilasi udaranya pun nyaman. Di ruang kelas ini rata-rata 

jumlah meja dan kursi berjumlah sesuai pendidik dan tenaga 

kependidikan yang mengajar di sekolah ini. 

4) Ruang Kelas. Pada sekolah ini terdapat beberapa ruang kelas, antara 

lain: kelas X terdapat 10 ruang kelas terdiri dari IPA dan IPS, kelas XI 

terdapat 10 ruang kelas terdiri dari IPA dan IPS, kelas XII terdapat 10 

ruang kelas terdiri dari IPA dan IPS. Jumlah ruang kelas di sekolah ini 

ada 30 ruang kelas. Ruang kelas ini masih layak pakai untuk proses 

pembelajaran berlangsung. Di ruang kelas ini rata-rata jumlah meja 

dan kursi sesuai dengan jumlah siswa. Jika ada lebihnya antara kursi 
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atau meja, dikeluarkan dari kelas dan ditaruh digudang atau 

tergantung guru yang mengajar di kelas tersebut. 

5) Proyektor. Dalam penggunaan media pembelajaran dari kelas X 

sampai XII sudah ada proyektor, tetapi kadang-kadang digunakan 

dalam pembelajaran, artinya tidak setiap hari digunakan. 

b. Prasarana Pendidikan 

Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelenagkapan dasar 

yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah, tetapi jika dimaanfaatkan secara langsung, komponen tersebut 

berubah menjadi sarana pendidikan. Semua lembaga pendidikan pasti 

memiliki prasarana pendidikan, tidak terkecuali di SMAN 3 Ponorogo. 

Di lembaga ini, prasarana pendidikan meliputi : 

1) Laboratorium Kimia. Laboratorium ini mempunyai alat praktik yang 

digunakan ketika terdapat materi yang membutuhkan praktik. 

Terutama bagi kelas IPA. 

2) Laboratorium Fisika. Mempunyai satu lab fisika yang sangat 

memadahi untuk proses kegiatan praktikum berlangsung. 

3) Laboratorium Biologi. Mempunyai satu lab Biologi yang sangat 

memadahi untuk proses kegiatan praktikum berlangsung. 

4) Laboratorium Bahasa. Tempat ini digunakan utuk mengasah dan 

pengembangan kemampuan  siswa dalam berbahasa inggris.  
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5) Laboratorium Komputer. Laboratorium ini mempunyai komputer 

yang layak dipakai untuk praktek mata pelajaran komputer kelas X, 

XI,XII. Laboratorium ini biasanya digunakan saat praktek komputer. 

6) Perpustakaan. Didalam perpustakaan terdapat banyak buku seperti 

buku pelajaran, buku cerita fiksi, maupun non fiksi dan masih banyak 

lagi. Di perpustakaan ini terdapat jadwal dalam membaca. Ibu 

Saropah selaku penjaga perpustakan menyediakan buku peminjaman 

buku dan daftar kunjungan supaya semua pengunjung tertata dengan 

baik. Apabila ada yang meminjam buku melebihi batas waktu 

peminjaman akan diberikan sanksi kepada siswa. Sekitar ada 9 rak 

buku yang sudah tertata rapi diperpustakaan. Setiap rak buku sudah 

diklasifikasikan menurut jenis bukunya, buku pelajaran, buku cerita, 

buku biografi dan lain-lain. Tempatnya juga luas sehingga pengunjung 

yang datang akan merasa nyaman untuk membaca dan disediakan 

tempat membaca yang luas. 

7) UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). UKS ini biasanya digunakan untuk 

para siswa yang sakit. Terdapat obat-obatan yang lengkap dan alat 

medis yang memadahi.  

8) Gudang pramuka. Gudang ini biasanya digunakan sebagai tempat 

penyimpanan alat-alat kepramukaan seperti tongkat, tenda, ataupun 

yang lainnya. Jika ada lomba atau kegiatan kepramukaan dan 

membutuhkan alat, pasti diambil dari gudang pramuka ini. 

9) Kantin. Terdapat ruang kantin yang sangat luas, nyaman dan sejuk. 
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10) Halaman Sekolah. Halaman sekolah di lembaga ini biasanya dipakai 

untuk mata pelajaran olahraga, upacara bendera, dan kegiatan yang 

lain. 

11) Kebun. Kebun ini terletak di sekeliling kelas. Kebun ini ditanami 

beberapa tanaman dan setiap hari disiram air agar selalu tampak 

indah. 

12) Kamar Mandi atau WC. Kamar mandi disini berjumlah 6 putri dan 6 

putra yang layak digunakan untuk siswa. Kamar mandi bagi guru 

putra dan putri terpisah. 

13) Tempat Parkir. Tempat parkir disekolah ini sudah cukup luas untuk 

parkir sepeda para siswa, karyawan sekolah dan sepeda motor untuk 

guru, yang terletak didepan gedung sekolah. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Perencanaan Budaya Literasi Membaca  dalam 

Pengembangan Kecakapan Akademik Siswa di SMAN 3 Ponorogo 

Perencanaan adalah hal yang pertama harus dilakukan sebelum 

pengimplementasian suatu kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan literasi 

membaca di SMAN 3 Ponorogo, dimana semua kegiatan harus ada 

perencanaan yang matang dituangkan dalam bentuk program kerja 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto di SMAN 3 

Ponorogo sebagai berikut: 

Adanya program kerja Gerakan Literasi Sekolah (GLS) SMAN 3 Ponorogo bisa dilihat 

kegiatannya seperti apa, kapan dilaksanakan, dimana pelaksanaannya, pelaksananya 

siapa. Semua sudah tercantum di program kerja GLS. Perencanaan budaya literasi 

membaca dilakukan beberapa tahapan, yaitu pertama menentukan tujuan yaitu sekolah 

membuat siswa agar melek atau beraksara sehingga mereka mendapat pengetahuan 
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yang lebih bukan hanya dari buku pelajaran namun dari semua jenis buku, yang kedua 

membuat rencana kegiatan yaitu menyosialisasikan program kepada warga sekolah, 

wali kelas, dan wali murid, menyediakan sarana dan prasarana literasi, mengadakan 

festival atau lomba literasi, dan monitoring dan evaluasi.
76

 

 

Kemudian Bapak Mohamad Yudha Arsianto menambahkan 

mekanisme perencanaan budaya literasi membaca, berikut wawancara 

dengan Bapak Mohamad Yudha Arsianto: 

Ada beberapa literasi, yaitu literasi sains, literasi Al-Quran, literasi budaya, dan lain-

lain.Secara konseptual sudah diimplementasikan oleh teman-teman. Perencanaan ini 

adanya tim khusus yang ditunjuk dari sekolah yang terdiri dari guru bahasa yang 

memandu atau praktisi lain yang mahir bidang jurnalistik.
77

 

 

Suatu perencanaan yang dirancang bersama-sama dalam satu tim 

berdasarkan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan kemudian 

digunakan untuk pedoman kerja sehingga sesuai yang diinginkan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni sebagai berikut: 

Perencanaan pada kegiatan literasi membaca di SMAN 3 Ponorogo adanya tim khusus 

yang dipilih dari sekolah yaitu tim literasi sekolah (TLS) yang dimana mempunyai 

tugas masing-masing.
78

 

 

Tidak jauh beda dengan ungkapan Ibu Sri Wahyuni, berikut hasil 

wawancara dengan Bapak Mohamad Yudha Arsianto yang merupakan 

Waka Kurikulum, yaitu: 

Bapak Mohamad Yudha Arsianto mengatakan: “Untuk keterlibatan 

dalam perencanaan sudah ada semacam panitia yaitu tim literasi sekolah, 

yang dimana mempunyai tugas masing-masing”.
79

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil dokumentasi sebagaimana 

bisa dilihat pada lampiran dokumentasi: Budaya literasi membaca di SMAN 
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Lihat Transkip Wawancara nomor: 04/W/28-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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3 Ponorogo sudah dibuat struktur tim literasi sekolah dengan baik, sehingga 

dapat mendukung berjalannya kegiatan literasi membaca.
80

 

Kemudian Bapak Sugiyanto menambahkan pihak yang terlibat dalam 

merencanakan kegiatan literasi di SMAN 3 Ponorogo, berikutwawancara 

dengan Bapak Sugiyanto: 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMAN 3 Ponorogo sudah ada struktur organisasi, 

ada sebuah Tim Literasi Sekolah (TLS) yang dibuat mempunyai tugas masing-masing 

sesuai dengan bidangnya.
81

 

 

Dalam perencanaan tersebut tidak lepas dari struktur organisasi atau 

Tim Literasi Sekolah (TLS) yang berperan penting dalam menangani 

berjalannya budaya literasi membaca di SMAN 3 Ponorogo.Dari masing-

masing tim literasi memiliki tugas tersendiri yang harus dijalani dalam 

melaksanakan budaya literasi membaca di SMAN 3 Ponorogo. Berikut 

wawancara dengan Bapak Mohamad Yudha Arsianto: 

Tugas dari Tim Literasi Sekolah (TLS) SMAN 3 Ponorogo yaitu pertama, merancang 

pelaksanaan gerakan literasi sekolah.Kedua, memonitor kelangsungan program. Ketiga, 

menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain Keempat, mengevaluasi pelaksanaan 

gerakan literasi sekolah.
82

 

 
Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil dokumentasi sebagaimana di 

tuliskan di bawah ini: 

Tugas Tim Literasi Sekolah (TLS) 

1. Merancang pelaksanaan gerakan literasi sekolah 

2. Memonitor kelangsungan program-program literasi sekolah 

3. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan literasi 

sekolah 

4. Mengevaluasi pelaksanaan gerakan literasi sekolah
83
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Fungsi perencanaan dalam kegiatan literasi  membaca ini diantaranya 

apa tujuan dari sekolah, kegiatannya seperti apa, kemudian bagaimana 

bentuk evaluasinya. Dalam kegiatan literasi ini juga membutuhkan 

perencanaan yang matang dalam pelaksanaannya. Berikut hasil wawancara 

dengan waka kurikulum yaitu Bapak Mohamad Yudha Arsianto : 

Secara konseptual, kegiatan literasi ini diperlukan perencanaan dengan menentukan 

tujuan atau apa yang diinginkan sekolah, apa kegiatannya dan bagaimana cara 

mencapainya, serta bagaimana bentuk evaluasinya sehingga tercipta perencanaan yang 

matang.
84

 

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana di 

tuliskan di bawah ini: 

Pertama, merancang pelaksanaan gerakan literasi sekolah.Kedua, penyediaan sarana dan 

prasarana literasi.Ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk 

mendukung kegiatan literasi sekolah.Menjalin kerjasama dengan orang tua siswa yaitu 

dengan memberikan pengarahan agar orang tua senantiasa mengingatkan anaknya agar 

mempunyai kebiasaan membaca di rumah maupun di sekolah. Selain itu, Tim Literasi 

Sekolah menjalin kerjasama ke semua pihak seperti guru bahasa Indonesia maupun 

guru-guru. Keempat, mengevaluasi pelaksanaan gerakan literasi sekolah, kegiatan 

monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan pada kegiatan harian akhir semester dan 

monev pelaksanaan program kegiatan selama setahun.
85

 

 

Terkait dengan perencanan dalam kegiatan literasi membaca ini 

sekolah ingin membangun budaya yang literat. Sekolah membuat siswa agar 

melek atau beraksara sehingga mereka memiliki kebiasaan membaca karena 

dengan membaca siswa akan mendapat pengetahuan yang luas dan 

meningkatkan akademik maupun non akademiknya serta menghasilkan 

lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan atau 

perkembangan zaman. Pengetahuan tersebut sangat diperlukan karena agar 

siswa tidak hanya mengetahui atau mendapat bekal tentang kehidupan di 

dunia tetapi kehidupan di akhirat juga harus difikirkan terutama dengan 
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kegiatan literasi khususnya membaca ini. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Sri Wahyuni: 

Awalnya dari program negara pemerintah, kita ingin membangun budaya yang 

literat.Secara umum, sekolah membuat siswa agar melek atau beraksara sehingga 

mereka mendapat pengetahuan yang lebih bukan hanya dari buku pelajaran namun dari 

semua jenis buku.
86

 

 

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di atas tentang perencanaan 

budaya literasi membaca dalam mengembangkan kecakapan akademik 

siswa dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan meliputi tahap-

tahap dalam proses perencanaanbudaya literasi membaca di SMAN 3 

Ponorogo, yaitu:pertama menentukan tujuan yaitu sekolah membuat siswa 

agar melek atau beraksara sehingga mereka mendapat pengetahuan yang 

lebih bukan hanya dari buku pelajaran namun dari semua jenis buku.Kedua, 

membuat rencana kegiatan yaitu menyosialisasikan program kepada warga 

sekolah, wali kelas, dan wali murid, menyediakan sarana dan prasarana 

literasi, mengadakan festival atau lomba literasi, dan monitoring dan 

evaluasi. 

Kegiatannya seperti sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah yang 

dilakukan pada awal tahun pelajaran, rapat pleno wali murid, atau pada saat 

pembagian rapot, penyediaan sarana dan prasarana literasi pelaksanaannya 

menyesuaikan dari kegiatannya, adanya festival atau lomba literasi 

pelaksanaannya pada saat kegiatan bulan bahasa.Dalam perencanaan 

tersebut tidak lepas dari struktur organisasi atau Tim Literasi Sekolah (TLS) 
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yang berperan penting dalam menangani berjalannya budaya literasi 

membaca di SMAN 3 Ponorogo. 

2. Data tentang Pelaksanaan Budaya Literasi Membaca  dalam 

Pengembangan Kecakapan Akademik Siswa di SMAN 3 Ponorogo 

Dalam pelaksanaannya, budaya literasi membaca dalam 

pengembangan kecakapan akademik di SMAN 3 Ponorogo sudah terlaksana 

dengan baik meskipun belum semuanya sesuai dengan rencana. 

Adapun tahapan-tahapan dari pelaksanaan kegiatan literasi membaca 

ada tiga tahap yaitu, pengenalan atau pembiasaan, pengembangan, dan 

pengajaran. Dengan adanya tahap-tahapan tersebut akan mempermudah 

pelaksanaan literasi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mohamad 

Yudha Arsianto : 

Untuk tahapannya yang pertama, pengenalan dan pembiasaan terlebih dahulu, nanti 

kalau siswa sudah terbiasa tidak harus ditunggu. Kedua, guru mata pelajaran pada saat 

jam literasi memiliki cara masing-masing dalam melaksanakan literasi. Biasanya 

berbentuk mencari sumber-sumber pengayaan, sumber materi yang bersangkutan, 

menanggapi dengan berdiskusi, yang terakhir melaksanakan berbagai strategi untuk 

memahami teks dalam semua mata pelajaran, jika siswa disuruh mencari sumber 

pengayaan yang berkaitan dengan pembelajaran tidak harus berbentuk resume, mereka 

mendapat pengetahuan apa langsung diaplikasikan atau didiskusikan di kelas.
87

 

 
Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini: 

Literasi membaca di kelas dimulai pukul 11.50-12.05 siswa melakukan kegiatan literasi 

membaca di dalam kelas.Kegiatan literasi membaca di kelas, dengan satu siswa 

membaca buku yang sudah ditentukan guru dan siswa lainnya mengamati dan 

mendengarkan.Siswa membaca buku dengan berdiri dihadapan temannya satu kelas. 

Guru menunggu dan mengawasi pada saat literasi berlangsung, menandatangani 

ringkasan hasil membaca siswa setiap selesai kegiatan membaca buku pada jurnal 

membaca. Guru memberikan jurnal membaca buku untuk diisi yaitu berisi nomer, hari, 

tanggal, judul buku, berapa halaman, rangkuman, serta nanti ditanda tangani guru yang 

menunggu di kelas.
88

 

                                                           
87

Lihat Transkip Wawancara nomor: 05/W/28-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
88

Lihat Transkip Observasi nomor: 02/O/13-III/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 



71 

 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan literasi membaca sukses tidaknya tidak terlepas 

dari faktor pendukungnya diantaranya kerjasama dari tim literasi, keinginan 

siswa, serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan literasi. Namun 

ada juga faktor penghambatnya yaitu, keterbatasannya waktu. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto: 

Faktor pendukungnya yaitu kerjasama dari Tim Literasi Sekolah (TLS), motivasi dari 

semua stakeholder serta kemauan dari siswa sendiri.Selain itu tersedianya sarana dan 

prasarana yang menunjang kegiatan literasi membaca seperti perpustakaan, buku bacaan 

dan lain-lain.Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya manajemen 

waktu sebagian siswa mengeluh kelelahan karena keterbatasan waktu dan kepadatan 

kegiatan belajar.
89

 

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini:  

Faktor pendukung agar terlaksananya kegiatan literasi membaca salah satunya yaitu 

tersedianya sarana dan prasarana.Sekolah menyediakan fasilitas wifi yang kuat agar 

siswa bisa mencari wawasan lewat internet.sekolah juga menyediakan buku-buku 

bacaan akademik maupun nonakademik yang sudah tertata di rak buku.
90

 

 

Kegiatan literasi membaca disini untuk jenis buku diberi kebebasan, 

membaca buku sesuai dengan minatnya.Waktu pelaksanaannya sekitar 15 

menit dilaksanakan sebelum istirahat kedua. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Mohamad Yudha Arsianto : 

Bapak Mohamad Yudha Arsianto:“Untuk jenis teks bacaannya yaitu 

bebas, sesuai dengan keinginan siswa. Teks tidak dibatasi. Alokasi waktu 

sekitar 15 menit sebelum istirahat yang kedua sekitar jam 11.50-12.05 

WIB”.
91
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Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini:  

Pelaksanaan literasi membaca dilaksanakan setiap hari kecuali hari sabtu, minggu atau 

hari libur.Untuk jenis teks bacaannya yaitu bebas, sesuai dengan keinginan siswa.Teks 

tidak dibatasi. Alokasi waktu sekitar 15 menit sebelum istirahat yang kedua sekitar jam 

11.50-12.05 WIB.
92

 

 

Ibu Sri Wahyuni juga menambahkan untuk jenis teks atau jenis buku 

yang dibaca itu bebas, karena beliau menekankan apa yang dibaca itu yang 

disukai siswa. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni: 

Untuk jenis buku atau teks saya beri kebebasan, karena pertama kita tekankan bahwa 

siswa itu suka dulu jadi mereka boleh baca apa saja sehingga siswa memiliki minat baca 

yang tinggi. Biasanya baca Al-Quran, baca tafsir, baca buku cerita, dan lain-lain.Sebab 

kita orientasikan untuk literasi baca tulis.
93

 

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini:  

Siswa memiliki kebiasaan membaca selain di kelas namun juga di perpustakaan dengan 

memanfaatkan waktu luang dan waktu istirahat.Buku bacaan di perpustakaan juga 

sudah tersedia banyak dan lengkap bukan hanya buku pelajaran tetapi buku cerita, 

biografi, dan lain-lain.Untuk bacaannya yaitu bebas, sesuai dengan keinginan siswa.
94

 

 

Untuk implementasi kegiatan literasi membaca yang diterapkan di 

SMAN 3 Ponorogo memberikan perubahan terhadap perkembangan 

akademik siswa, bisa dilihat dari kenaikan nilai siswa yang dulunya 

dibawah KKM sekarang sudah ada peningkatan. Sebagaimana wawancara 

dengan Ibu Sri Wahyuni: 

Alhamdulillah bisa mengembangkan akademiknya, karena dengan membaca akan 

mendapat pengetahuan yang signifikan, ini akan berpengaruh terhadap nilai siswa yang 

dulunya mendapat nilai dibawah KKM sekarang sudah meningkat. Jadi kita 

menyeleksinya dari tengah semester bisa kita ketahui dari penilaian harian 1, 2, dan 3 

sudah kelihatan bahwa literasinya sudah berjalan.
95
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Siswa juga menambahkan apa yang dialami setelah adanya kegiatan 

literasi. Dia merasakan banyak perubahan dengan adanya kegiatan literasi. 

Berikut wawancara dengan siswa bernama Reza Alfreda: 

Saya merasakan perubahan terhadap akademik maupun non akademik.Saya merasa 

memiliki banyak pengetahuan dan wawasan yang umum yang tidak diajarkan di mata 

pelajaran. Saya juga memiliki keberanian dalam mengungkapkan sesuatu di depan kelas 

serta minat membaca saya semakin bertambah.
96

 

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini:  

Satu siswa membaca buku yang sudah ditentukan guru dan siswa lainnya mengamati 

dan mendengarkan.Siswa membaca buku dengan berdiri dihadapan temannya satu 

kelas. Siswa juga cenderung memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat di 

depan kelas, selalu aktif dalam berdiskusi dan memberikan kritikan terhadap sesuatu.
97

 

 

Pelaksanaan kegiatan literasi membaca dalam mengembangkan 

akademik siswa tidak lepas dari usaha guru.Keterlibatan guru sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan literasi. Guru disini selalu 

mendampingi di kelas, guru pada saat mata pelajaran pada jam literasi. Guru 

mengawasi dan menandatangani bagi siswa yang sudah menyelesaikan 

literasi. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni: 

Guru selalu terlibat dalam pelaksanaan literasi membaca terutama waktu di kelas, guru 

mendampingi dan mengawasi pada saat literasi berlangsung. Guru menjadi teladan 

membaca dengan memberi contoh memiliki budaya membaca yang baik, memotivasi 

peserta didik untuk memiliki budaya baca dan tulis, menandatangani ringkasan hasil 

membaca siswa setiap selesai kegiatan membaca buku pada jurnal membaca.
98

 

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini:  

Guru menunggu dan mengawasi pada saat literasi berlangsung, menandatangani 

ringkasan hasil membaca siswa setiap selesai kegiatan membaca buku pada jurnal 

membaca. Guru memberikan jurnal membaca buku untuk diisi yaitu berisi no, hari, tanggal, 
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judul buku, berapa halaman, rangkuman, serta nanti ditanda tangani guru yang menunggu 

di kelas.
99

 

 

Siswi juga menambahkan bahwa guru juga terlibat langsung di kelas 

mendampingi dan memberi tahu pada saat waktunya literasi. Berikut 

wawancara dengan siswi kelas XI IPA 3 yaitu Mayang Ade: 

Guru terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan literasi, menunggu dan 

mendampingi siswa-siswi di kelas, memberi tahu waktunya literasi dan memotivasi 

siswa-siswinya untuk memiliki budaya membaca yang tinggi.
100

 

 

Respon dari siswa juga baik mereka senang dan bertambah semangat 

karena adanya reward and punishment. Reward atau penghargaan akan 

diberikan apabila siswa yang membacanya paling banyak, sedangkan 

punishment atau hukuman akan diberikan kepada siswa yang tidak 

mengikuti kegiatan literasi membaca. Sebagaimana wawancara dengan 

waka kurikulum yaitu Bapak Mohamad Yudha Arsianto : 

Kita pernah lombakan membaca yang paling banyak akan mendapat hadiah. Jadi 

dilombakan terlebih dahulu untuk siswa yang membacanya paling banyak, nanti diakhir 

tahun di kasih penghargaan. Jika ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan literasi 

membaca akan diberi teguran dari guru yang menunggu di kelas. Kita panggil anaknya, 

apabila masih belum mengikuti kegiatannya guru menegurnya agar mengikuti literasi 

membaca, jika ketiga kalinya siswa masih belum melaksanakan kita akan memanggil 

orang tuanya untuk diajak kerjasama dalam menerapkan literasi membaca agar siswa 

sadar dan memiliki minat membaca yang tinggi.
101

 

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini: 

Setiap ada kegiatan bulan bahasa dimana kegiatan lomba-lomba literasi seperti lomba 

mading, lomba membuat desain poster, slogan, karikatur berkaitan dengan budaya baca 

dan tulis, lomba menulis karya ilmiah, puisi, cerpen, dan lain-lain.
102
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Tidak beda jauh dengan ungkapan dari Bapak Mohamad Yudha 

Arsianto, berikut wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni yang merupakan guru 

atau Tim Literasi Sekolah, yaitu:  

Hadiah tidak secara langsung diberikan ke siswa. Kalau dikaitkan dengan akademik 

berarti berhubungan dengan pembelajaran pada saat mata pelajaran masing-masing 

otomatis biasanya setiap guru memiliki cara masing-masing dalam memberikan 

penghargaan yang berupa nilai harian. Untuk siswa yang tidak mengikuti akan 

diberikan teguran dan dampingan terhadap siswa.
103

 

 

Siswa menambahkan bentuk penghargaan atau hadiah yang diberikan 

berupa nilai harian tambah, kalau bentuk barang seperti alat sekolah.Jika 

ada siswa yang tidak mengikuti biasanya diberi teguran. Berikut wawancara 

dengan siswa kelas XI IPA 2 yaitu Reza Alfreza:  

Literasi yang paling banyak akan mendapat penghargaan berupa nilai tambah, jika 

penghargaan berupa barang seperti alat sekolah. Siswa akan dipanggil waktu upacara 

hari senin untuk memberikan hadiahnya. Adapun siswa yang tidak mengikuti akan 

diberikan teguran. Diberi tahu secara personal.
104

 

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini:  

Salah satu mading di sekolah yang fungsinya untuk memajang hasil karya siswa 

maupun hasil prestasi lomba-lomba siswa.Setiap ada kegiatan bulan bahasa dimana 

kegiatan lomba-lomba literasi seperti lomba mading, lomba membuat desain poster, 

slogan, karikatur berkaitan dengan budaya baca dan tulis, lomba menulis karya ilmiah, 

puisi, cerpen, dan lain-lain. Bagi pemenang yang mendapatkan penghargaan akan 

didokumentasikan kemudian akan dipajang di mading sekolah.
105

 

 

Kegiatan literasi membaca mengandung nilai dan karakter yang 

dimiliki siswa diantaranya, kedisiplinan, sportifitas, rasa ingin tahu yang 

tinggi, dan selalu bertanya kepada guru. Sebagaimana penjelasan 

wawancara dengan Bapak Mohamad Yudha Arsianto : 
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Ada nilai kedisiplinan yang tinggi siswa menjadi taat waktu.Siswa memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi terhadap pengetahuan yang didapat dalam buku bacaan.Memiliki 

keberanian dalam mengungkapkan pendapat didepan umum.
106

 

 

Tidak beda jauh dengan ungkapan dari Bapak Mohamad Yudha 

Arsianto, berikut wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni yang merupakan guru 

atau Tim Literasi Sekolah, yaitu:  

Siswa cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, selalu bertanya kepada guru atau 

orang lain yang faham akan permasalahan. Kritis dalam menentukan sesuatu dan 

menyelesaikan permasalahan.
107

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini:  

Siswa juga cenderung memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat di depan 

kelas, selalu aktif dalam berdiskusi  antar kelompok. Di dalam pembelajaran di kelas 

siswa dibagi beberapa kelompok kemudian disuruh berdiskusi tentang suatu masalah 

yang diberikan gurunya kemudian siswa memberikan kritikan terhadap masalah tersebut 

dan cara menyelesaikannya.
108

 

 

Siswi juga menambahkan nilai dan karakter yang di dapat diantaranya, 

melatih kedisiplinan, memberikan rasa tanggung jawab, lebih menambah 

wawasan pengetahuan, serta menambah minat baca siswa. Berikut 

wawancara dengan Mayang Ade:  

Dengan adanya kegiatan ini menambah kedisiplinan saya, menambah wawasan saya 

selain dari pelajaran. Minat baca juga akan bertambah karena adanya kebiasaan atau 

budaya literasi membaca yang baik.
109

 

 

Berdasarkan deskripsi dari hasil wawancara di atas mengenai 

pelaksanaan budaya literasi membaca dalam pengembangan kecakapan 

akademik siswa di SMAN 3 Ponorogo dapat disimpulkan bahwa literasi ini 

sudah menjadi kebiasaan atau budaya yang diikuti oleh semua 
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stakeholder.Pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik meskipun masih 

ada kekurangannya, antusias siswa juga baik dalam bersaing bidang 

akademik maupun non-akademiknya. 

Adapun tahapan tahapan dari pelaksanaan kegiatan literasi membaca 

ada tiga tahap yaitu, pengenalan atau pembiasaan, pengembangan, dan 

pengajaran. Dengan adanya tahap-tahapan tersebut akan mempermudah 

pelaksanaan literasi. Pelaksanaan kegiatan literasi membaca sukses tidaknya 

tidak terlepas dari faktor pendukungnya diantaranya kerjasama dari tim 

literasi, keinginan siswa, serta sarana dan prasarana yang menunjang 

kegiatan literasi. Namun ada juga faktor penghambatnya yaitu, 

keterbatasannya waktu. 

Untuk jenis teks bacaannya yaitu bebas, sesuai dengan keinginan 

siswa.Teks tidak dibatasi. Alokasi waktu sekitar 15 menit sebelum istirahat 

yang kedua sekitar jam 11.50-12.05 WIB. Untuk implementasi kegiatan 

literasi membaca yang diterapkan di SMAN 3 Ponorogo memberikan 

perubahan terhadap perkembangan akademik siswa.Respon dari siswa juga 

baik mereka senang dan bertambah semangat karena adanya reward and 

punishment. 

 Reward atau penghargaan akan diberikan apabila siswa yang 

membacanya paling banyak, sedangkan punishment atau hukuman akan 

diberikan kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan literasi membaca. 

bentuk penghargaan atau hadiah yang diberikan berupa nilai harian tambah, 

kalau bentuk barang seperti alat sekolah. Jika ada siswa yang tidak 
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mengikuti biasanya diberi teguran.Ada nilai kedisiplinan yang tinggi siswa 

menjadi taat waktu.Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap 

pengetahuan yang didapat dalam buku bacaan.Memiliki keberanian dalam 

mengungkapkan pendapat didepan umum. 

3. Data tentang Evaluasi Budaya Literasi Membaca  dalam 

Pengembangan Kecakapan Akademik Siswa di SMAN 3 Ponorogo 

Dalam budaya literasi membaca evaluasi merupakan aktivitas untuk 

meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan di 

dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana 

atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan. Evaluasi  program dari kegiatan literasiini yang kurang apa, 

nanti jika ada ide-ide positif diterima kemudian dikembangkan lagi.  Berikut  

hasil  wawancara  dengan  Bapak Sugiyanto, yaitu : 

Pertama kita evaluasi program dari kegiatan literasi ini yang kurang apa, nanti jika ada 

ide-ide positif kita terima kemudian dikembangkan lagi. Kalau di kelas pengawasan 

oleh guru mata pelajaran yang ada pada jam waktu literasi berlangsung.
110

 

 

Selain evaluasi dari pimpinan, adanya tanggapan dari pihak luar juga 

akan membantu terlaksana kegiatan literasi membaca ini. Tanggapan dari 

komite sekolah atau perwakilan dari masyarakat sangat memberikan 

motivasi untuk sekolah untuk lebih meningkatkan kegiatan literasi membaca 

ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto: 
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Bapak Sugiyanto mengatakan: “Belum ada, namun dari komite sekolah 

sudah setuju dan tanggapannya baik serta mendukung dengan adanya 

kegiatan literasi”.
111

 

Selain itu sekolah juga menjalin kerjasama dengan pihak luar yaitu 

dengan masyarakat atau orang tua dari siswa. Hal ini juga ditegaskan 

berdasarkan hasil observasi sebagaimana dituliskan di bawah ini: 

Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan literasi 

sekolah.Menjalin kerjasama dengan orang tua siswa yaitu dengan memberikan 

pengarahan agar orang tua senantiasa mengingatkan anaknya agar mempunyai 

kebiasaan membaca di rumah maupun di sekolah.
112 

Ibu Sri Wahyuni juga menambahkan tanggapan dari masyarakat atau 

dari komite sekolah. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni: 

Kemarin kita pernah mengadakan lomba mading dan lain-lain, kemudian kita 

publikasikan karena hasil karya siswa akan dipublikasikan melalui mading, sosial media 

semua memberi apresiasi dan tanggapan yang baik bahkan bisa digunakan contoh dan 

menjadi inspirasi oleh sekolah-sekolah lain.
113

 

 

Sebelum adanya evaluasi ada proses monitoring atau pengawasan saat 

pelaksanaan literasi membaca terutama di kelas. Pengawasan pada saat 

literasi yaitu guru mata pelajaran pada jam itu, guru sebagai validatornya 

dan guru menunggu di kelas selama 15 menit. Berikut hasil wawancara 

dengan Bapak Mohamad Yudha Arsianto: 

Untuk pengawasan pada saat literasi guru mata pelajaran pada jam itu guru sebagai 

validatornya, menulis judulnya apa, temanya apa, tanggal berapa, berapa halaman, 

semacam buku laporan dan resume kecil. Guru menunggu di kelas selama 15 menit 

yang kemudian akan ditandatangani oleh siswa dan guru jika sudah menyelesaikan 
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membaca. Selain itu ada bentuk pengawasan dari wali kelas yaitu mengecek bagaimana 

hasilnya, membimbing siswa serta membenarkan.
114

 

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini: 

Guru selalu terlibat dalam pelaksanaan literasi membaca terutama waktu di kelas, guru 

menunggu dan mengawasi pada saat literasi berlangsung, menandatangani ringkasan 

hasil membaca siswa setiap selesai kegiatan membaca buku pada jurnal membaca.
115

 

 

Ibu Sri Wahyuni menambahkan tentang kapan pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi secara keseluruhan yaitu ada dua kali. Berikut 

wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni: 

Monitoring dan evaluasi ada dua kali yang pertama monev kegiatan harian setiap akhir 

semester dan yang kedua monev pelaksanaan program kegiatan selama setahun yang 

dilaksanakan pada akhir tahun.Untuk pelaksananya yaitu dari Tim Literasi Sekolah.
116

 

 

Untuk penilaian dalam kegiatan literasi membaca ini dinilai langsung 

mengenai sikap siswa oleh guru pendamping. Sebagaimana wawancara 

dengan salah satu siswa bernama Reza Alfreda kelas XI IPA 2: 

Penilaian dari guru langsung mengenai sikap, kalau penilaian pada saat literasi jika 

sudah selesai membaca kita diberi angket yang isinya hari apa, buku apa, judulnya apa, 

berapa halaman, dan rangkuman apa yang kita baca secara singkat kemudian 

ditandatangani oleh guru yang mendampingi.
117

 

 

Tidak beda jauh dengan ungkapan Reza Alfreda, berikut hasil 

wawancara dengan Mayang Ade yang juga merupakan siswi kelas XI IPA 

3, yaitu: 
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Mayang Ade mengatakan: “Penilaian tidak secara langsung, nanti dikasih 

kertas, ringkasannya ditulis kemudian dikasih tandatangan sama guru 

pendampingnya”. 
118

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini: 

Setelah siswa selesai membaca guru memberikan jurnal membaca buku untuk diisi yaitu 

berisi nomer, hari, tanggal, judul buku, pengarang,  berapa halaman, rangkuman, serta 

nanti ditanda tangani guru yang menunggu di kelas.
119

 

 

Kegiatan literasi membaca di SMAN 3 Ponorogo juga mempunyai 

manfaat dan hasil yang sudah dirasakan bagi para siswa yang mengikuti 

kegiatan ini. Seperti yang sudah dirasakan oleh Mayang Ade salah satu 

siswa SMAN 3 Ponorogo: 

Mayang Ade mengatakan: “Manfaat yang saya dapatkan yaitu 

pengetahuan saya bertambah, tidak hanya dari pelajaran tapi juga dari 

buku tambahan, dan dari internet”. 
120

 

Kebanyakan dari suatu program bertujuan agar kegiatan itu bisa 

bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk organisasi itu sendiri. 

Maka siswa berharap agar literasi membaca bisa ditingkatkan lagi. Berikut 

wawancara dengan Reza Alfreda: 

Reza Alfreda mengatakan: “Harapan saya waktunya bisa di sesuaikan lagi supaya tidak 

mepet waktu istirahat. Dan saya juga berharap pelaksanaan literasi ini bisa ditingkatkan 

lagi, fasilitas juga dipenuhi”.
121

 

 

                                                           
118

Lihat Transkip Wawancara nomor:13/W/01-III/2019 dalam Lampiran Hasil 

Penelitian. 
119

Lihat Transkip Observasi nomor: 02/O/13-III/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
120

Lihat Transkip Wawancara nomor:13/W/01-III/2019 dalam Lampiran Hasil 

Penelitian. 
121

Lihat Transkip Wawancara nomor:11/W/28-II/2019 dalam Lampiran Hasil 

Penelitian. 



82 

 

 

 

Untuk memenuhi harapan-harapan siswa, sekolah menindak lanjuti 

atas kegiatan literasi membaca kedepannya agar bisa bermanfaat untuk 

siswa dan warga sekolah lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu 

Sri Wahyuni: 

Kita mewadahi siswa dengan membuat pojok baca atau pojok literasi, sehingga siswa 

memiliki minat baca yang tinggi, selain itu sekolah juga menyediakan fasilitas wifi yang 

kualitasnya tinggi agar siswa bisa literasi lewat media atau digital bukan hanya dari 

buku saja.
122

 

 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil observasi sebagaimana 

dituliskan di bawah ini: 

Kegiatan belajar mengajar tidak hanya di dalam kelas, ada yang satu kelas kegiatan 

belajar di perpustakaan, pojok baca atau pojok literasi.Sekolah menyediakan buku-buku 

bacaan akademik maupun nonakademik yang sudah tertata di rak buku, agar siswa lebih 

mudah untuk mencari referensi atau bahan-bahan untuk pembelajaran.Tidak hanya 

membaca dari buku tetapi membaca digital melalui internet dengan begitu setiap pojok 

sekolah menyediakan fasilitas wifi yang kuat agar siswa bisa mencari wawasan lewat 

internet.
123

 

 

Tidak beda jauh dengan ungkapan Ibu Sri Wahyuni, berikut hasil 

wawancara dengan Bapak Mohamad Yudha Arsianto yang merupakan waka 

kurikulum di SMAN 3 Ponorogo: 

Nanti akan ada ruangan sebagai pojok literasi fungsinya agar siswa secara sadar 

menggunakan pojok literasi pada saat waktu luang atau jam kosong. Pertama kita pandu 

memperkenalkan apa itu pojok literasi, fungsinya apa, dan menyediakan wifi yang 

berkualitas.
124

 

 

Maka dari deskripsi hasil wawancara di atas mengenai evaluasi 

budaya literasi membaca dalam pengembangan kecakapan akademik siswa 

SMAN 3 Ponorogo disimpulkan bahwa, evaluasi sangat penting dilakukan 

di segala program. Meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan 
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yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil 

sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi  program dari kegiatan literasiini 

yang kurang apa, nanti jika ada ide-ide positif diterima kemudian 

dikembangkan lagi. 

Selain evaluasi dari pimpinan, adanya tanggapan dari pihak luar juga 

akan membantu terlaksana kegiatan literasi membaca ini. Tanggapan dari 

komite sekolah atau perwakilan dari masyarakat sangat memberikan 

motivasi untuk sekolah untuk lebih meningkatkan kegiatan literasi membaca 

ini.Untuk pengawasan pada saat literasi guru mata pelajaran pada jam itu 

guru sebagai validatornya, menulis judulnya apa, temanya apa, tanggal 

berapa, berapa halaman, semacam buku laporan dan resume kecil. Guru 

menunggu di kelas selama 15 menit yang kemudian akan ditandatangani 

oleh siswa dan guru jika sudah menyelesaikan membaca. Selain itu ada 

bentuk pengawasan dari wali kelas yaitu mengecek bagaimana hasilnya, 

membimbing siswa serta membenarkan. 

Kita mewadahi siswa dengan membuat pojok baca atau pojok literasi, 

sehingga siswa memiliki minat baca yang tinggi, selain itu sekolah juga 

menyediakan fasilitas wifi yang kualitasnya tinggi agar siswa bisa literasi 

lewat media atau digital bukan hanya dari buku saja. Nanti akan ada 

ruangan sebagai pojok literasi fungsinya agar siswa secara sadar 

menggunakan pojok literasi pada saat waktu luang atau jam kosong.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data Tentang Perencanaan Budaya Literasi Membaca  dalam 

Pengembangan Kecakapan Akademik Siswa di SMAN 3 Ponorogo 

Perencanaan budaya literasi di rancang dituangkan dalam bentuk 

program kerja, struktur organisasi atau tim literasi yang kerjasamanya kuat, 

pelaksanaan yang sistematik, tertib, efektif, dan efisien sehingga terciptanya 

suatu budaya atau kebiasaan berliterasi. 

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan 15 menit membaca dan tindak 

lanjutdi tahap pengembangan, sekolah perlu mengembangkan iklim literasi 

sekolah.Apabila dalam tahap pembiasaan sekolah mengutamakan 

pembenahan lingkunganfisik, dalam tahap pengembangan ini sekolah dapat 

mengembangkan lingkungansosial dan afektif. Lingkungan sosial dan afektif 

dalam iklim literasi sekolah, antaralain mendorong sekolah untuk 

memberikan penghargaan terhadap prestasi nonakademikpeserta didik. Dalam 

hal ini, sekolah perlu memberikan penghargaanterhadap peserta didik yang 

menunjukkan pencapaian baik dalam kegiatan literasi.Kegiatan yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan lingkungan sosial dan afektif adalah 

mengadakan seminar tentang literasi.
125

 

Secara teoritis sudah dijelaskan sebelumnya, perencanaan merupakan 

kumpulan kebijakan yang secara sistematik disusun dan dirumuskan 
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berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat 

dipergunakan sebagai pedoman kerja.
126

 Perencanaan meliputi kegiatan 

menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, 

berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya, perencanaan itu 

dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.
127

 Proses perencanaan di 

sekolah harus dilaksanakan secara kolaboratif, artinya dengan 

mengikutsertakan personel sekolah dalam semua tahap perencanaan itu. 

Pengikutsertaan ini akan meniumbulkan perasaan ikut memiliki (sense of 

belonging) yang dapat memberikan dorongan kepada guru dan personel 

sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana tersebut berhasil.
128

 Dalam 

konteks itulah, berdasarkan hasil deskripsi data sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa perencanaan budaya literasi membaca dalam pengembangan 

kecakapan akademik siswa di SMA Negeri 3 Ponorogo ini pada umumnya 

terdiri dari kegiatannya seperti apa, kapan dilaksanakan, dimana 

pelaksanaannya, pelaksananya siapa. Semua sudah tercantum di program 

kerja GLS (Gerakan Literasi Sekolah) SMA Negeri 3 Ponorogo. Adanya 

struktur tim literasi sekolah (termasuk jabatan dan tanggung jawab), dan 

dorongan serta kerjasama dari semua pihak. 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak 

dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun 
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dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah perumusan 

tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan, 

identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.
129

 Fungsi 

perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang 

diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan dengan 

menentukan strategi, kebijakan, taktik, dan program.
130

 Hal ini pun selaras 

dengan temuan peneliti sebelumnya bahwa, perencanaan dalam budaya 

literasi membaca di SMA Negeri 3 Ponorogo ini pada umumnya terdiri dari 

tujuan, kegiatan atau programnya seperti apa, strategi untuk mencapainya, 

serta sumber daya yang akan digunakan atau yang terlibat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan budaya literasi membaca 

dalam pengembangan kecakapan akademik siswa di SMA Negeri 3 

Ponorogopertama menentukan tujuan yaitu sekolah membuat siswa agar 

melek atau beraksara sehingga mereka mendapat pengetahuan yang lebih 

bukan hanya dari buku pelajaran namun dari semua jenis buku.Kedua, 

membuat rencana kegiatan yaitu menyosialisasikan program kepada warga 

sekolah, wali kelas, dan wali murid, menyediakan sarana dan prasarana 

literasi, mengadakan festival atau lomba literasi, dan monitoring dan evaluasi. 
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B. Analisis Data Tentang Pelaksanaan Budaya Literasi Membaca  dalam 

Pengembangan Kecakapan Akademik Siswa di SMAN 3 Ponorogo 

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan budaya literasi membaca dalam 

pengembangan kecakapan akademik siswa di SMA Negeri 3 Ponorogo, ada 

tahapan-tahapan dari pelaksanaan kegiatan literasi membaca ada tiga tahap 

yaitu, pengenalan atau pembiasaan, pengembangan, dan pengajaran. 

1. Pembiasaan, jenis-jenis kegiatan tahapan pembiasaan antara lain sebagai 

berikut:
131

 

a. Membaca selama 15 menit setiap hari, guru membacakan kutipan buku 

dengan nyaring dan mendiskusikannya, peserta didik membaca mandiri. 

Tujuan kegiatan ini adalah: memotivasi peserta didik untuk mau dan 

terbiasa membaca, menunjukkan bahwa membaca sesuatu kegiatan 

yang menyenangkan, memperkaya kosakata (dalam bahasa tulisan). 

b. Membaca buku dengan memanfaatkan peran perpustakaan, Dalam 

praktiknya perpustakaan sekolah menyelenggarakan kegiatan 

penunjang keterampilan literasi informasi bagi para peserta didik. 

Keterampilan ini kemudian diterapkan peserta didik saat mereka 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang mata 

pelajaran yang diajarkan melalui tugas meringkas atau membuat 

sinopsis buku. 

c. Membaca terpandu (guided reading), Guru memandu peserta didik 

membaca, bisa dilakukan dalam kelompok yang lebih kecil. Tujuannya: 
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Strategi untuk secara aktif meningkatkan pemahaman peserta didik 

terhadap bacaan, menganalisis bacaan, membuat tanggapan terhadap 

bacaan, membuat peserta didik mampu membaca mandiri. 

d. Membaca mandiri (independent reading), peserta didik diberi tugas 

membaca dan menuangkan pokok pikiran bacaan, baik secara terbuka 

maupun dipandu dengan pertanyaan. Tujuannya untuk mengasah 

kemandirian peserta didik dalam membaca, mengevaluasi kefasihan 

peserta didik memahami isi bacaan, membangun tanggung jawab. 

Sebagaimana dijelaskan secara teoritis bahwa indikator yang dapat 

digunakan untuk rujukan apakah sekolah dapat meningkatkan kegiatan 

literasinya dari tahap pembiasaan, antara lain:
132

 

b. Ada kegiatan 15 menit membaca (membaca dalam hati, membacakan 

nyaring) yang dilakukan setiap hari (di awal, tengah, atau menjelang 

akhir pelajaran). 

c. Kegiatan 15 menit membaca telah berjalan selama minimal 1 semester. 

d.  Guru, kepala sekolah, dan/atau tenaga kependidikan menjadi model 

dalam kegiatan 15 menit membaca dengan ikut membaca selama 

kegiatan berlangsung. 

e. Ada perpustakaan, sudut baca di tiap kelas, dan area baca yang nyaman 

dengan koleksi buku nonpelajaran. 

f. Sekolah berupaya melibatkan publik (orang tua, alumni, dan elemen 

masyarakat) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah. 
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2. Pengembangan, berikut adalah beberapa contoh kegiatan tindak lanjut 

disertai dengan penjelasan singkat dan pedoman atau rubrik untuk masing-

masing kegiatan, yaitu:
133

 

a. Menulis komentar singkat terhadap buku yang dibaca di jurnal 

membaca harian.Jurnal membaca harian membantu peserta didik dan 

guru untuk memantau jenis dan jumlah buku yang dibaca untuk 

kegiatan membaca 15 menit, terutama membaca dalam hati. Jurnal ini 

juga dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Jurnal membaca 

harian dapat dibuat secara sederhana atau rinci. Peserta didik mengisi 

sendiri jurnal hariannya, dengan menyebutkan judul buku, pengarang, 

genre, dan jumlah halaman yang dibaca, serta informasi lain yang 

dikehendaki. Jurnal membaca dapat berupa buku, kartu, atau selembar 

kertas dalam portofolio kegiatan membaca. Guru dapat memeriksa 

jurnal membaca secara berkala, misalnya 1-2 minggu sekali. 

b. Bedah buku, Bedah Buku atau yang dikenal dengan resensi buku (a 

book review). 

c. Reading award, Penghargaan kepada siswa diberikan ketika siswa telah 

menyelesaikan tugas membaca buku dan telah menuntaskan tagihan 

sederhananya. Tujuan dari reading award ini adalah memberikan 

motivasi kepada siswa agar dapat menambah lagi buku-buku yang 

dibaca. 
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d. Mengembangkan iklim literasi sekolah, Untuk menunjang keberhasilan 

kegiatan 15 menit membaca dan tindak lanjut di tahap pengembangan, 

sekolah perlu mengembangkan iklim literasi sekolah. Apabila dalam 

tahap pembiasaan sekolah mengutamakan pembenahan lingkungan 

fisik, dalam tahap pengembangan ini sekolah dapat mengembangkan 

lingkungan sosial dan afektif. Lingkungan sosial dan afektif dalam 

iklim literasi sekolah, antara lain mendorong sekolah untuk 

memberikan penghargaan terhadap prestasi nonakademik peserta didik. 

3. Pengajaran, kelas/sekolah dapat menentukan ketercapaian kegiatan 

literasi pada tahap pembelajaran dengan menggunakan indikator-indikator 

berikut ini:
134

 

a. Ada berbagai kegiatan tindak lanjut dalam bentuk menghasilkan 

tanggapan secara lisan maupun tulisan (tagihan akademik). 

b. Tagihan lisan dan tulisan digunakan sebagai penilaian akademik.  

c. 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. 

d. Jurnal tanggapan peserta didik dari hasil membaca buku bacaan dan 

buku pelajaran (hasil tagihan akademik) dipajang di kelas dan/atau 

koridor sekolah. 
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e. Ada penghargaan terhadap pencapaian peserta didik dalam kegiatan 

berliterasi (berdasarkan tagihan akademik).  

f. Ada unjuk karya (hasil dari kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

berkomunikasi secara kreatif secara verbal, tulisan, visual, atau digital) 

dalam perayaan hari-hari tertentu yang bertemakan literasi. 

g. Tim Literasi Sekolah bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, 

dan asesmen program literasi sekolah. 

Hal tersebut selaras dengan deskripsi data sebelumnya jadi tahapan 

pelaksanaan literasi membaca di SMA Negeri 3 Ponorogo yang tahap 

pertama yaitu pengenalan dan pembiasaan terlebih dahulu, nanti kalau siswa 

sudah terbiasa kita tekankan bahwa siswa itu suka dulu jadi mereka boleh 

baca apa saja sehingga siswa memiliki minat baca yang tinggi. Kegiatannya 

15 menit membaca, siswa memiliki jurnal membaca harian, guru juga 

menjadi model dalam kegiatan 15 menit membaca dengan ikut membaca 

selama kegiatan berlangsung. Sudah ada perpustakaan, tersedianya area baca 

yang nyaman dan wifinya terjangkau selain itu tersedianya koleksi buku 

pelajaran dan buku nonpelajaran, ada juga poster atau hasil karya siswa yang 

di pajang di kelas, koridor, atau area lain di sekolah. Pada tahap 

pengembangan ini siswa menulis komentar singkat terhadap buku yang 

dibaca di jurnal membaca harian dan reading award adalah penghargaan 

kepada siswa agar memberikan motivasi kepada siswa agar dapat menambah 

lagi buku-buku yang dibaca.Pada tahap akhir yaitu pembelajaran ini ada 

tagihan lisan dan tulisan yang digunakan sebagai penilaian akademik. 
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Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap 

minggu untuk menghargai kemajuan siswa di semua aspek.Selain itu, literasi 

diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun 

pelajaran.Bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, 

mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya.
135

 Hal tersebut 

sesuai dengan hasil deskripsi data, bahwa sekolah pernah melombakan 

membaca yang paling banyak akan mendapat hadiah. Jadi dilombakan 

terlebih dahulu untuk siswa yang membacanya paling banyak, nanti diakhir 

tahun di kasih penghargaan.Hadiah tidak secara langsung diberikan ke siswa. 

Kalau dikaitkan dengan akademik berarti berhubungan dengan pembelajaran 

pada saat mata pelajaran masing-masing otomatis biasanya setiap guru 

memiliki cara masing-masing dalam memberikan penghargaan yang berupa 

nilai harian. Literasi yang paling banyak akan mendapat penghargaan berupa 

nilai tambah, jika penghargaan berupa barang seperti alat sekolah. Siswa akan 

dipanggil waktu upacara hari senin untuk memberikan hadiahnya. Adapun 

siswa yang tidak mengikuti akan diberikan teguran. Diberi tahu secara 

personal. 

C. Analisis Data Tentang Evaluasi Budaya Literasi Membaca  dalam 

Pengembangan Kecakapan Akademik Siswa di SMAN 3 Ponorogo 

Dalam pendidikan evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan 

mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses 

keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program 
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yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Oleh 

karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan khususnya dalam mendidik peserta 

didik memerlukan adanya evaluasi.Dengan mengetahui kesalahan atau 

kekurangan serta kemacetan yang diperoleh dari tindakan evaluasi itu, maka 

selanjutnya bisa diusahakan solusi untuk memperbaikinya.
136

 Dalam konteks 

itulah, berdasarkan hasil deskripsi data sebelumnya, dapat diketahui bahwa, 

pertama kita evaluasi program dari kegiatan literasi ini yang kurang apa, nanti 

jika ada ide-ide positif kita terima kemudian dikembangkan lagi.  

Semua kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan tindak lanjut di tahap 

pengembangan dapat diteruskan sebagai bagian dari pembelajaran dan dinilai 

secara akademik.Guru juga sering menggunakan bentuk laporan untuk 

mengevaluasi masing-masing penampilan atau belajar yang efektif tergantung 

pada tujuan format laporan.
137

 Hal tersebut sesuai dengan hasil deskripsi data, 

bahwa untuk pengawasan pada saat literasi guru mata pelajaran pada jam itu 

guru sebagai validatornya, menulis judulnya apa, temanya apa, tanggal 

berapa, berapa halaman, semacam buku laporan dan resume kecil. Guru 

menunggu di kelas selama 15 menit yang kemudian akan ditandatangani oleh 

siswa dan guru jika sudah menyelesaikan membaca. Selain itu ada bentuk 

pengawasan dari wali kelas yaitu mengecek bagaimana hasilnya, 

membimbing siswa serta membenarkan. 
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Evaluasi sebaiknya dikerjakan setiap hari dengan skedul yang 

sistematis dan terencana.Ini dapat dilakukan oleh seorang guru dengan 

menempatkan secara integral evaluasi dalam perencanaan dan implementasi 

satuan pelajaran materi pembelajaran.Kegiatan evaluasi dapat mencakup 

deskripsi tingkah laku, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.Data 

kuantitatif dilengkapi dengan pengukuran, yang digunakan untuk menentukan 

perkembangan dan pertumbuhan siswa.
138

 Dalam konteks itulah, berdasarkan 

hasil deskripsi data sebelumnya, dapat diketahui bahwa, Monitoring dan 

evaluasi ada dua kali yang pertama monev kegiatan harian setiap akhir 

semester dan yang kedua monev pelaksanaan program kegiatan selama 

setahun yang dilaksanakan pada akhir tahun. Penilaian dari guru langsung 

mengenai sikap, kalau penilaian pada saat literasi jika sudah selesai membaca 

kita diberi angket yang isinya hari apa, buku apa, judulnya apa, berapa 

halaman, dan rangkuman apa yang kita baca secara singkat kemudian 

ditandatangani oleh guru yang mendampingi. 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan 

kegiatan literasi di sekolah masing-masing. Hal yang dimonitoring dan 

dievaluasimeliputi:
139

 

1) keefektifan pelaksanaan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan 

dan semester 
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2) keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dengan 

maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran; 

3) keefektifan dan dampak pengelolaan perpustakaan sekolah dengan baik 

terhadap pembelajaran dan kemampuan literasi warga sekolah; 

4) keefektifan dan dampak pelaksanaan inventarisir semua prasarana yang 

dimiliki sekolah (salah satunya buku) terhadap pelayanan sekolah; 

5) keefektifan dan dampak adanya ruang-ruang baca terhadap kemampuan 

literasi warga sekolah dan budaya sekolah; 

6) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum 

pembelajaran terhadap minat dan budaya baca warga sekolah; 

7) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang tua 

dan masyarakat dengan melihat tindakan yang diberikan kepada peserta 

didik oleh orang tua dan masyarakat untuk menindaklanjuti perlakuan 

yang diterima peserta didik di sekolah 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi budaya literasi 

membaca dalam pengembangan kecakapan akademik siswa di SMA 

Negeri 3 Ponorogo proses pengawasan meliputi dua hal utama yaitu 

monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk mengawasi 

pelaksanaan kegiatan literasi.Sedangkan evaluasi digunakan untuk 

mengukur ketercapaian kegiatan literasi. Hal yang dimonitoring dan 

dievaluasi diantara lain, keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan 

prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran; 

keefektifan dan dampak adanya ruang-ruang baca terhadap kemampuan 
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literasi warga sekolah dan budaya sekolah, keefektifan dan dampak 

pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran terhadap 

minat dan budaya baca warga sekolah;. 

Evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan literasi membaca yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 3 

Ponorogo, meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang 

dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai 

dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan. Dengan diadakan evaluasi tersebut, maka 

dapat diketahui hasil pelaksanaan literasi membaca dalam pengembangan 

kecakapan akademik siswa sudah menunjukkan perkembangan yang 

signifikan baik sikap maupun memiliki minat baca yang tinggi, sehingga 

pengetahuan pun bertambah. 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perencanaan budaya literasi membaca dalam pengembangan kecakapan 

akademik siswa di SMAN 3 Ponorogo, dilakukan beberapa tahapan, 

pertama menentukan tujuan yaitu sekolah membuat siswa agar melek atau 

beraksara sehingga mereka mendapat pengetahuan yang lebih bukan hanya 

dari buku pelajaran namun dari semua jenis buku. Kedua, membuat rencana 

kegiatan yaitu menyosialisasikan program kepada warga sekolah, wali 

kelas, dan wali murid, menyediakan sarana dan prasarana literasi, 

mengadakan festival atau lomba literasi, dan monitoring dan evaluasi. 

2. Pelaksanaan budaya literasi membaca dalam pengembangan kecakapan 

akademik siswa di SMAN 3 Ponorogo,tahap pertama yaitu pengenalan dan 

pembiasaan kegiatannya 15 menit membaca, siswa memiliki jurnal 

membaca harian. Sudah ada perpustakaan, tersedianya area baca yang 

nyaman dan wifinya terjangkau selain itu tersedianya koleksi buku pelajaran 

dan buku nonpelajaran, ada juga poster atau hasil karya siswa yang di 

pajang. Pada tahap pengembangan ini siswa menulis komentar singkat 

terhadap buku yang dibaca di jurnal membaca harian dan reading award 

adalah penghargaan kepada siswa agar memberikan motivasi kepada siswa 

agar dapat menambah lagi buku-buku yang dibaca. Pada tahap akhir yaitu 

pembelajaran ini ada tagihan lisan dan tulisan yang digunakan sebagai 

penilaian akademik. 
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3. Evaluasi budaya literasi membaca dalam pengembangan kecakapan 

akademik siswa di SMA Negeri 3 Ponorogo, proses pengawasan meliputi 

dua hal utama yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk 

mengawasi pelaksanaan kegiatan literasi. Sedangkan evaluasi digunakan 

untuk mengukur ketercapaian kegiatan literasi. 

B. Saran  

1. Bagi Lembaga Sekolah, literasi membaca harus dimaksimalkan lagi dan 

menyediakan wadah literasi seperti buku bacaan, pojok baca, dan lain-lain 

agar minat baca siswa semakin meningkat bahkan akademik maupun 

pengetahuan siswa juga akan bertambah dengan begitu dapat mempengaruhi 

bukan hanya sebagian siswa bahkan seluruh warga sekolah sehingga akan 

tercipta suatu budaya literasi. 

2. Seluruh warga sekolah di SMAN 3 Ponorogo, bekerja sama dan ikut terlibat 

dalam pelaksanaannya agar dapat mengimplementasikan manajemen pada 

literasi membaca untuk mengembangkan akademik siswa selain itu dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

3. Bagi siswa, melalui kegiatan literasi membaca ini hendaknya lebih 

mengasah dan mengembangkan bakat, potensi akademik maupun non-

akademik serta mendalami wawasan keilmuan sesuai dengan bidangnya 

untuk selanujtnya yang akan diaktualisasikan dalam kehidupannya
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