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Ringkasan
Sekolah dasar dirasa yang paling tepat untuk menanamkan budaya literasi
karena pada usia sekolah dasar, siswa sudah mampu membaca, walau hanya
keterampilan membaca permulaan. Semakin dini siswa dibiasakan untuk
membaca semakin baik untuk jenjang sekolah berikutnya. Jika sekolah sebagai
lembaga pendidikan, khususnya sekolah dasar menanamkan sikap postif terhadap
kegiatan membaca kepada siswa ini akan baik untuk meningkatkan minat baca
siswa. Jika, minat baca siswa siswa sudah tinggi, motivasi eksternal, khususnya
dari pihak sekolah harus tetap diberikan sehingga dari sikap postif, minat baca
tinggi, dan motivasi tinggi akan mengarah pada kebiasaan membaca bagi siswa.
Kebiasaan inilah yang akan menjadi budaya. Maka dari itu, budaya literasi ini,
selain meningkatkan minat baca siswa, juga mampu mengasah keterampilan
berbahasa lainnya, misalnya menulis dan berbicara.
Berdasarkan hasil yang dicapai dapat disimpulkan bahwa kegiatan P2M
ini memang penting dilaksanakan. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum
memahami tentang program wajib Kemendikbud untuk mingkatkan angka minat
baca siswa melalui kegiatan GLS (Gerakan Literasi Sekolah). Dari hasil angket,
18 orang peserta atau 65% dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan belum
pernah mendengar program kemendikbud tentang GSL (Gerakan Literasi
Sekolah) dan 9 peserta atau 35% dari jumlah peserta menyatakan pernah, tetapi
belum memahami dengan baik mengenai gerakan ini. Dari hasil angket yang
diberikan setelah seminar, 27 peserta atau 100% dari peserta yang hadir semakin
memahami mengenai GLS. Guru-guru yang mengikuti kegiatan ini sangat
antusias bertanya terkait program yang dibuat. Masukan yang diberikan oleh
anggota P2M dan Bapak Ida Bagus Soma Putra digunakan untuk perbaikan
program yang dibuat. Program-program yang terkait dengan GLS dibuat sesuai
dengan kondisi di sekolah masig-masing dan akan diterapkan kemudian di
sekolah masing-masing. Dari hasil pendampingan, program yang paling banyak
diterapkan adalah 15 menit membaca sebelum jam pelajaran dan menata
lingkungan perpustakaan.
Kata kunci: budaya literasi, sekolah dasar, dan minat baca
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat
penting dikuasai oleh siswa. Membaca menurut Dalman (2013:1), proses
memahami isi bacaan secara literal, interpretatif, kritis, maupun kreatif dengan
tujuan mendapatkan informasi dan wawasan sebanyak-banyaknya. Dengan kata
lain dari kegiatan membaca, siswa tidak hanya mampu menambah wawasan dan
pengetahuannya, tetapi juga dapat melatih kemampuan berpikir kritisnya.
Wawasan dan pengetahuan yang banyak dan kemampuan berpikir kritis yang
terus dikembangkan, maka sudah tentu kecerdasan dan prestasi siswa akan
meningkat. Dengan kata lain, membaca adalah jalan terbaik bagi kesuksesan
seorang siswa.
Sudah diketahui pasti bahwa membaca merupakan salah satu hal kunci
dari keberhasilan siswa. Namun pada kenyataannya minat baca masyarakat
Indonesia

masih

sangat

rendah.

Dari

hasil

survey

UNESCO

(sumber:http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/05/19/survei-unesco-minat-bacamasyarakat-indonesia-0001-persen/) minat baca masyarakat Indonesia baru 0,001
persen. Artinya, dalam seribu masyarakat hanya ada satu masyarakat yang
memiliki minat baca. Selain itu, Berdasarkan studi "Most Littered Nation In the
World" yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016
lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat
membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana
(61). Padahal, dari segi penilaian infrastuktur untuk mendukung membaca
peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa (Dikutip dari
Kompas.com, tanggal 29 Agustus 2016).
Secara mengkhusus dikutip dari buku Gerakan Literasi di Sekolah Dasar
(2016) menyatakan bahwa kemampuan memahami bacaan siswa Indonesia masih
rendah
Uji literasi membaca mengukur aspek memahami, menggunakan, dan
merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan. Dalam PIRLS 2011
International Results in Reading, Indonesia menduduki peringkat ke-45
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dari 48 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012).
Sementara itu, uji literasi membaca dalam PISA 2009 menunjukkan
peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 396 (skor
rata-rata OECD 493), sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik
Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 396 (skor rata-rata
OECD 496) (OECD, 2013). Sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam
PISA 2009 dan 2012.Data PIRLS dan PISA, khususnya dalam
keterampilan memahami bacaan, menunjukkan bahwa kompetensi peserta
didik Indonesia tergolong rendah.
Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan
yang dikutip dari Kompas.com tanggal 29 Agustus 2016 menyatakan bahwa
“Indonesia masih sangat minim memanfaatkan infrastruktur”. Jadi, menurut
menurutnya, indikator sukses tumbuhnya minat membaca tak selalu dilihat dari
berapa banyak perpustakaan, buku, dan mobil perpustakaan keliling.Lebih lanjut,
penggagas gerakan 'Indonesia Mengajar' itu menilai agar membaca bisa menjadi
budaya perlu beberapa tahapan. Pertama mengajarkan anak membaca, lalu
membiasakan anak membaca hingga menjadi karakter, setelah itu barulah menjadi
budaya."Jadi budaya membaca itu hadir karena ada kebiasaan membaca.
Kebiasaan membaca ada jika ada rencana membaca secara rutin dan rutinitas
dalam baca itu penting sekali," kata Anies Baswedan.
Hal ini sangat menarik karena tidak dipungkiri bahwa setiap sekolah
memiliki infrastruktur yang cukup untuk menunjang kegiatan membaca, tetapi
bisa dilihat bahwa minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan sangat rendah
tentunya hal ini juga berdampak pada rendahnya minat baca siswa. Seperti yang
dijelaskan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan
adalah “Mengajarkan anak membaca, lalu membiasakan anak membaca hingga
menjadi karakter, setelah itu barulah menjadi budaya”.Program yang paling tepat
adalah dengan membudayakan literasi di lingkungan sekolah. Sekolah dasar
adalah sekolah yang paling tepat untuk membudayakan literasi karena harus
diterapkan sedini mungkin. Jika sudah terbiasa membaca sejak dini, maka di
jejang berikutnya siswa akan semakin haus untuk membaca. Tidak hanya
menambah minat membaca, budaya literasi ini juga merangsang kemampuan
siswa untuk menulis dan berbicara. Skemata bacaan yang dimiliki siswa
memudahkan siswa untuk menuangkan idenya dalam bentuk lisan atau tulisan.
Maka dari itu budaya literasi perlu dikenalkan dan diterapkan di tingkat sekolah
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dasar dan untuk mendukung gerakan budaya literasi sekolah ini, diperlukan upaya
menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, peserta didik, orang
tua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

1.2 Analisis Situasi
Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti ke beberapa sekolah dasar di
kecamatan Banjar, sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat baca siswa
dikategorikan cukup, tetapi minat berkunjung ke perpustakaan dan membaca
masih bisa dikatakan sangat minim. Selama jam istirahat siswa lebih memilih
untuk ke kantin dan bermain. Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan. Pihak
sekolah baik itu kepala sekolah, guru, dan pustakawan harus memikirkan cara
meningkatkan minat siswa untuk membaca. Solusi yang bisa dipilih adalah
membuat program budaya literasi.
Dari hasil wawancara dengan kepala UPP Kecamatan banjar, Pemerintah
Daerah Kabupaten Buleleng melalui

program

yang dilaksanakan oleh

Perpustakaan Daerahnya, yaitu kunjungan perpustakaan keliling secara bergilir ke
masing-masing sekolah dasar di kecamatan Banjar. Kegiatan ini rasanya belum
mampu meningkatkan minat baca siswa secara maksimal. Tentu untuk
meningkatkan minat baca siswa secara maksimal harus dipikirkan bersama-sama
oleh praktisi pendidikan.
Sekolah dasar dirasa yang paling tepat untuk menanamkan budaya literasi
ini. Alasannya karena pada usia sekolah dasar, siswa sudah mampu membaca,
walau hanya keterampilan membaca permulaan. Semakin dini siswa dibiasakan
untuk membaca semakin baik untuk jenjang sekolah berikutnya. Jika sekolah
sebagai lembaga pendidikan, khususnya sekolah dasar menanamkan sikap postif
terhadap kegiatan membaca kepada siswa ini akan baik untuk meningkatkan
minat baca siswa. Jika, minat baca siswa siswa sudah tinggi, motivasi eksternal,
khususnya dari pihak sekolah harus tetap diberikan sehingga dari sikap postif,
minat baca tinggi, dan motivasi tinggi akan mengarah pada kebiasaan membaca
bagi siswa. Kebiasaan inilah yang akan menjadi budaya. Maka dari itu, budaya
literasi ini, selain meningkatkan minat baca siswa, juga mampu mengasah
ketrampilan berbahasa lainnya, misalnya menulis dan berbicara. Skemata bacaan
3

yang dimiliki siswa karena gemar membaca sangat berguna untuk kemampuan
menulis dan berbicaranya atau dapat dikatakan skemata bacaan yang banyak
memudahkan siswa untuk menuangkan idenya dalam bentuk lisan atau tulisan.

1.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah
1.3.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan analisis situasi di atas, masalah-masalah yang teridentifikasi di
sekolah dasar terkait dengan peningkatan minat baca, yaitu sebagai berikut.
1. Rendahnya minat baca siswa di sekolah dasar.
2. Kurangnya pemahaman kepala sekolah, guru, dan pustakawan tentang
pentingnya dan cara-cara meningkatkan minat baca sejak usia dini.
3. Kurangnya kreativitas kepala sekokah, guru, dan pustakawan untuk
memanfaatkan saran dan prasarana yang ada untuk meningkatkan minat baca,
salah satunya adalah perpustakaan.
4. Kurangnya pemahaman kepala sekolah, guru, dan pustakawan mengenai
program budaya literasi.
5. Kurangnya pemahaman kepala sekolah, guru, dan pustakawan mengenai
pembuatan dan pengelolaan program budaya literasi.

1.3.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah pengabdian pada
masyarakat ini adalah: apakah minat baca siswa sekolah dasar di kecamatan
Banjar dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan pembuatan program
budaya literasi ini?

1.4 Tinjauan Pustaka
Budaya literasi sangat penting untuk kemajuan SDM Indonesia. Budaya
literasi bisa dimulai dari keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Untuk
memajukan bangsa ini salah satu caranya adalah meninggalkan budaya lisan
(orality) ke budaya tradisi baca tulis (literacy) (Suroso, 11:2007). Secara
sederhana literasi dikatakan sebagai kegiatan melek baca-tulis. Dalam artian,
kegiatan literasi tidak hanya kegiatan membaca tetapi apa hasil dari membaca itu.
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Tentunya tidak hanya kegiatan membaca saja yang diutamakan, tetapi dari
membaca itu siswa mampu menulis, berbicara, dan berpikir lebih kritis.
Beberapa hasil survey mengatakan bahwa minat baca di Indonesia sangat
rendah dan tentunya tidak dapat dipungkiri kemampuan literasi masyarakat
Indonesia juga rendah. Pemerintah sudah sangat jeli melihat masalah rendahnya
minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia, solusi yang ditawarkan
adalah dengan membuat GLS (Gerakan Literasi Sekolah). “GLS adalah
kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas
melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis,
dan/atau berbicara” (Faizah, dkk, 2016:2). Gerakan literasi Sekolah merupakan
sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah
sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui
pelibatan publik” (Faizah, dkk, 2016:2).
Budaya literasi jika dikerjakan dengan serius tentu hasilnya juga baik.
Tidak susah sebenarnya jika budaya literasi ini didukung oleh semua pihak baik
dari segi dukungan moral dan modal. Tidak hanya ide-ide yang bagus untuk
mengemas kegiatan literasi ini menjadi menarik bagi siswa, tetapi dibutuhkan pula
sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan kegiatan ini, seperti koleksi
buku yang lengkap, perpustakaan yang nyaman dan menyenangkan, dan fasilitas
penunjang lain untuk menyalurkan hasil dari kegiatan membaca dan menulis
siswa. Menurut hasil penelitian Alfi (2010) dalam junal “UI Untuk Bangsa Seri
Sosial dan Humaniora” yang berjudul “Optimalisasi Budaya Literasi di Kalangan
Mahasiswa: Upaya Meretas Komunikasi Global” cara yang bisa dilakukan untuk
mengoptimalkan budaya literasi, salah satunya adalah optimalisasi fungsi
perpustakaan.
Perpustakaan merupakan pusat studi membaca dan keberaksaraan
(literacy).Aktivitas yang sejatinya perlu dikelola secara optimal dalam
perpustakaan, yaitu sebagai berikut. 1) Optimalisasi Sarana Prasarana.
Pihak kampus perlu memperhatikan lebih jauh bagaimana membuat
perpustakaan fakultas dan pusat menjadi lebih nyaman.2) Dukungan
Dosen. Salah satu output dari membaca adalah menulis dan meneliti.
Dengan tugas-tugas konstruktif yang bersifat analitis, maka mahasiswa
akan sering mendatangiperpustakaan dan terdorong untuk membaca,
menulis, dan meneliti. 3) Pengadaan Lomba. Selain itu, perpustakaan
juga bisa menyelenggarakan lomba karya tulis untuk mahasiswa di
5

tingkat universitas, serta menggiatkan aktivitas keilmuan dengan konsep
yang menarik.
Dari hasil penelitian itu, dapat disimpulkan optimalisasi budaya
literasi ini tidak hanya memacu siswa untuk membaca, tetapi perpustakaan
sebagai gudangnya ilmu dibuat senyaman dan semenarik mungkin. Selain itu,
dibutuhkan juga berbagai sarana penunjang yang mendukung seperti:
penyediaan dana lebih untuk penambahan buku, pengadaan komputer, hotspot, serta aktivitas keilmuan atau kegiatan keilmuan lainnya. Untuk
penyediaan sarana penunjang ini juga bisa dilakukan dengan bekerjasama
antara pemerintah dengan pihak sekolah.Dukungan guru juga sangat penting.
Guru harus mengemas pembelajaran dengan menugaskan siswa mencari
informasi di perpustakaan. Hal ini secara tidak langsung membiasakan siswa
untuk datang ke perpustakaan.Selain itu kegiatan lomba juga sangat penting
dilakukan. Misalnya: bercerita atau berdongeng, menulis puisi, menulis
cerpen, mading, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan membaca
dan menulis.
Berdasarkan Gerakan Literasi Sekolah di SD yang dicetus oleh
Kemendikbud,

kegiatan

ini

dilaksanakan

secara

bertahap

dengan

mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah. Kesiapan ini mencakup
kesiapan masing-masing sekolah. Kesiapan ini mencakup kapasitas fisik
sekolah (ketersediaan fasilitas, sarana, prasarana literasi), kesiapan warga
sekolah (peserta didik, tenaga guru, orang tua, dan komponen masyarakat
lain), dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan
kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan).
Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang,
Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar dilaksanakan dalam tiga tahap,
yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran seperti tabel di
bawah ini.
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Tabel 1.1 Tahapan Kegiatan Gerakan Literasi Sekolah
Pembiasaan
1. Apa kecakapan literasi
yang ditumbuhkan pada
tahap pembiasaan?
2. Apa fokus dan prinsip
kegiatan
di
tahap
pembiasaan?
3. Apa
prinsip-prinsip
kegiatan membaca di
tahap pembiasaan?
4. Kegiatan membaca dan
penataan lingkungan kaya
literasi
di
tahap
pembiasaan.
Langkahlangkah kegiatan sebagai
berikut.
a. Membaca 15 menit
sebelum
pelajaran
dimulai.
b. Menata sarana dan
lingkungan
kaya
literasi.
c. Menciptakan
lingkungan kaya teks.
d. Memilih buku bacaan
di SD.
e. Pelibatan publik
5. Indikator pencapaian di
tahap pembiasaan.
6. Ekosistem sekolah yang
literat menjadikan guru
literat.

Pengembangan
1. Menyediakan beragam
pengalaman membaca.
2. Warga sekolah gemar
membaca.
3. Warga sekolah gemar
menulis.
4. Memilih
buku
pengayaan fiksi dan
nonfiksi.
Langkahlangkah
kegiatan
sebagai berikut.
a. Membaca
terpandu.
b. Membaca bersama.
c. Aneka
karya
kreativitas seperti
Workbook, Skill
Sheets (Triarama,
Easy slit book, One
sheet book, Flip
flop book).
d. Mari
berdiskusi
tentang buku.
e. Story-map outline.
5. Indikator pencapaian di
tahap pengembangan.

Pembelajaran
1. Menyediakan
pembelajaran
terpandu
berbasis
literasi.
2. Menata kelas berbasis
literasi.
3. Mengorganisasikan
material.
4. Melaksanakan literasi
terpadu
sesuai
dengan tema dan
mata pelajaran.
5. Membuat jadwal.
6. Asesmen
dan
Evaluasi.
7. Konferensi
literasi
warga sekolah.

1.5 Tujuan Kegiatan
Berdasarkan permasalah mengenai rendahnya minat baca siswa di sekolah
dasar, maka tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan minat baca siswa di sekolah dasar.
2. Memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, guru, dan pustakawan
tentang pentingnya dan cara-cara meningkatkan minat baca sejak usia dini.
3. Memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, guru, dan pustakawan cara
memanfaatkan saran dan prasarana yang ada untuk meningkatkan minat baca,
salah satunya adalah perpustakaan.
7

4. Memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, guru, dan pustakawan akan
pentingnya program budaya literasi.
5. Melatih kepala sekolah, guru, dan pustakawanmembuat dan mengelola
program budaya literasi.

1.6 Manfaat Kegiatan
Hasil Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan akan
memberikan kontribusi positif, yaitu membantu kepala sekolah, guru, dan
pustakawan membuat sebuah gebrakan untuk meningkatkan minat baca siswa.
Secara lebih eksplisit manfaat kegiatan ini adalah sebagai berikut.
1. Kepala sekolah, guru-guru, dan pustakawan di kecamatan Banjar akan
mendapakan wawasan tentang: a) rendahnya minat baca masyarakat Indonesia
saat ini; b) cara-cara meningkatkan minat baca sejak usia dini; c)
memanfaatkan saran dan prasarana yang ada untuk meningkatkan minat baca,
salah satunya adalah perpustakaan; d) pentingnya program budaya literasi
untuk meningkatkan minat baca; dan e) cara membuat dan mengelola program
budaya literasi.
2. Mendukung program Perpustakaan Daerah kabupaten Buleleng untuk
meningkatkan minat baca siswa.
3. Dengan meningkatnya minat baca, Dinas Pendidikan Daerah kabupaten
Buleleng memiliki peluang untuk memiliki generasi penerus bangsa yang
berprestasi dan kaya akan wawasan.
4. Staf dosen Universitas Pendidikan Ganesha dapat mengimplementasikan ilmu
pengetahuan yang dimiliki. Secara umum staf dosen Universitas Pendidikan
Ganesha dapat melaksanakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan
Tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat.
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BAB II
METODE PELAKSANAAN

2.1 Kerangka Pemecahan Masalah
Berangkat dari permasalahan rendahnya minat baca siswa di kecamatan
Banjar, maka alternatif pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dalam P2M
ini dapat dilihat dalam diagram alur berikut.
PERMASALAHAN

PEMECAHAN MASALAH

a. Rendahnya minat baca siswa di
sekolah dasar.
b. Kurangnya pemahaman kepala
sekolah,
guru,
dan
pustakawantentang pentingnya
dan cara-cara meningkatkan
minat baca sejak usia dini.
c. Kurangnya kreatifitas kepala
sekokah, guru, dan pustakawan
untuk memanfaatkan saran dan
prasarana yang ada untuk
meningkatkan minat baca, salah
satunya adalah perpustakaan.
d. Kurangnya pemahaman kepala
sekolah,
guru,
dan
pustakawanmengenai program
budaya literasi.
e. Kurangnya pemahaman kepala
sekolah, guru, dan pustakawan
mengenai
pembuatan
dan
pengelolaan program budaya
literasi.

1. Meningkatkan minat baca siswa
di sekolah dasar.
2. Memberikan
pemahaman
kepada kepala sekolah, guru,
dan
pustakawan
tentang
pentingnya
dan
cara-cara
meningkatkan minat baca sejak
usia dini.
3. Memberikan
pemahaman
kepada kepala sekolah, guru,
dan
pustakawan
cara
memanfaatkan
saran
dan
prasarana yang ada untuk
meningkatkan minat baca, salah
satunya adalah perpustakaan.
4. Memberikan
pemahaman
kepada kepala sekolah, guru,
dan
pustakawan
akan
pentingnya program budaya
literasi.
5. Melatih kepala sekolah, guru,
dan pustakawanmembuat dan
mengelola program budaya
literasi.

METODE KEGIATAN

1. Seminar
tentang
budaya
literasi.
2. Pelatihan pembuatan program
budaya literasi.
3. Pendampingan
dalam
pelaksanaan program.

ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Memberikan
pelatihan
dan
pendampingan pembuatan program
budaya literasi bagi guru sekolah dasar
sekecamatan Banjar.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemecahan Masalah
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2.2 Khalayak Sasaran
Kegiatan pengabdian masyarakat (P2M) ini merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk membantu kepala, guru-guru, dan pustakawan sekolah dasar di
kecamatan Banjar yang terdiri dari sembilan gugus untuk membuat sebuah
program yang dapat meningkatan minat baca siswa. Masing-masing gugus
diwakili oleh satu sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, khalayak sasaran
strategis dan tepat dilibatkan adalah kepala sekolah selaku pengambil kebijakan,
guru bahasa Indonesia, dan pustakawan. Jadi, dalam kegiatan pengabdian ini
melibatkan 27 peserta.
Rendahnya minat baca siswa perlu mendapatkan perhatian yang serius
oleh pihak sekolah. Diperlukan sebuah gebrakan untuk membuat program yang
dapat mengatasi masalah tersebut. Program budaya literasi sangat tepat dilakukan
karena selain meningkatkan minat siswa untuk membaca, program ini juga bisa
meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara siswa.

2.3 Keterkaitan
Kegiatan P2M ini akan melibatkan institusi Undiksha, kepala sekolah, guruguru, dan pustakawan sekolah dasar di kecamatan Banjar. Kedua instansi yang
terlibat ini memperoleh keuntungan secara bersama-sama sebagai berikut.
1. Sekolah dasar sebagai penyelenggara pendidikan dasar yang tidak hanya
mengajarkan keterampilan membaca, tetapi memiliki kewajiban untuk
membantu bangsa untuk meningkatkan minat baca siswa akan memperoleh
manfaat dari kegiatan P2M ini dalam hal pembuatan program budaya literasi
yang dapat meningkatkan minat baca siswa.
2. Universitas Pendidikan Ganesha melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat
berperan sebagai pemberi izin sehingga mendukung pelaksanaan dharma
ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada
masyarakat.

2.4 Metode Kegiatan
Berkaitan dengan usaha mengatasi permaslahan yang dihadapi oleh
khalayak mitra, solusi yang ditawarkan adalah dengan mengadakan pelatihan
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pembuatan program budaya literasi bagi guru-guru di sekolah dasar SeKecamatan Banjar. Adapun langkah-langkah pelaksanaan program adalah sebagai
berikut: 1) seminar tentang budaya literasi; 2) pelatihan pembuatan program
literasi; dan 3) pendampingan pelaksanaan program.

2.5 Rancangan Evaluasi
Pada kegiatan P2M ini, prosedur dan alat evaluasi yang akan digunakan
dapat dilihat secara rinci pada gambar di bawah ini.
Awal Kegiatan

Seminar
tentang
budaya literasi

Pelaksanaan
Kegiatan

Akhir
Kegiatan

Pelatihan
pembuatan
program
budaya literasi

Pendampinga
n pelaksanaan
program
budaya literasi

Gambar 2.2 Bagan Prosedur dan Alat Evaluasi
Seminar tentang budaya literasi dilakukan sebagai awal kegiatan untuk
memberikan pemahaman dan pengelolaan budaya literasi. Instrumen yang
digunakan dalam pelatihan ini adalah angket untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman kepala sekolah, guru, dan pustakawan tentang budaya lierasi. Diakhir
kegiatan seminar peserta diberikan angket untuk mengukur pemahaman peserta
terkait materi mengenai GLS yang telah dipaparkan narasumber. Selanjutnya
pelatihan pembuatan program budaya literasi. Pembuatan program ini nantinya
akan diterapkan di sekolah masing-masing. Untuk mengetahui keberhasilan
program akan dilakukan pendampingan.
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BAB III
HASIL YANG DICAPAI

3.1 Kegiatan Awal
Pentingnya meningkatkan minat baca di beberapa SD di Kecamatan
Banjar dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pembuatan
program budaya literasi di sekolah dasar melalui kegiatan P2M dengan izin dari
LPPM Undiksha. Tindak lajut berikutnya adalah meminta izin dengan kepala UPP
Kecamatan Banjar untuk melaksanakan kegiatan ini. Menurut kepala UPP
kecamatan Banjar, Made Pastima, S.Pd kegiatan pelatihan dan pendampingan
pembuatan program budaya literasi di sekolah dasar sangat penting dilakukan
untuk mengatasi rendahnya minat baca siswa. Dari izin kepala UPP kecamatan
Banjar kegiatan ini dilakukan di SD N 4 Banjar.
Menindaklanjuti izin dari kepala UPP kecamatan Banjar, ketua dan
anggota P2M meminta izin secara langsung dengan kepala SD N 4 Banjar perihal
peminjaman tempat dan sekaligus mengobservasi tempat pelatihan dan
pendampingan pembuatan program budaya literasi. Kepala SD N 4 Banjar
bernama Putu Mariada, S.Ag, menyambut positif kegiatan ini. Beliau merasa
sangat penting kegiatan ini dilakukan untuk perubahan kualitas membaca anakanak di sekolah dasar.
Kegiatan berikutnya adalah meminta izin narasumber untuk menyajikan
materi berkaitan dengan budaya literasi di sekolah dasar. Narasumber untuk
kegiatan P2M ini adalah kepala SD N 3 Banjar Jawa bernama Ida Bagus Soma
Putra, S.Pd.,M.Pd. Beliau bisa dikatakan kepala sekolah berprestasi. Selain
berprestasi, beliau juga sangat tekun dan serius menerapkan gerakan literasi di
sekolah yang dipimpinnya. Gerakan literasi sekolah di SD N 3 Banjar Jawa sudah
berjalan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai sekarang. Hal inilah
mendasari pentingnya bapak Ida Bagus Soma Putra sebagai narasumber di
kegiatan P2M ini, untuk menyampaikan pengalaman terkait gerakan literasi yang
dilakukan di sekolah yang dipimpinnya.
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3.2 Seminar tentang Budaya Literasi
Kegiatan P2M ini dilaksanakan pada tanggal 30-31 Mei 2017. Peserta
dalam kegiatan P2M ini berjumlah 26 orang. Masing-masing gugus diwakili oleh
satu sekolah. Sekolah yang mengikuti kegiatan ini, yaitu SD N 2 Kaliasem, SD N
4 Temukus, SD N 4 Banjar, SD N 9 Banjar, SD N 1 Cempaga, SD N 3 Kayuputih,
SD N 2 Gesing, SD N 4 Munduk, dan SD N 2 Gobleg. Masing-masing sekolah
diwakili oleh kepala sekolah, satu guru, dan satu pustakawan. Kegiatan di hari
pertama adalah seminar tentang budaya literasi di sekolah dasar. Kegiatan dimulai
dari pukul 8.00 WITA. Setelah melakukan presensi pserta seminar memasuki aula
sekolah. Berhubung kepala LPPM berhalangan hadir karena kegiatan penting
yang tidak bisa ditinggalkan, kegiatan P2M dibuka oleh kepala UPP kecamatan
Banjar Made Pastima, S.Pd. Sebelum kegiatan seminar dimulai, peserta seminar
diberikan angket berkaitan dengan pemahaman awal tentang gerakan literasi
sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta
tentang pentingnya budaya literasi di sekolah.
Setelah peserta selesai mengerjakan angket, narasumber memaparkan
materi tentang gerakan literasi di sekolah dasar yang digagas oleh Kemendikbud,
yaitu pada tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Selain itu,
narasumber berbagi pengalaman terkait gerakan literasi yang sudah diterapkan di
sekolahnya selama 2 tahun.
Setelah narasumber menyampaikan materi, kegiatan berikutnya adalah
kegiatan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Peserta terlihat antusias
menanyakan berbagai hal terkait gerakan literasi. Setelah kegiatan tanya jawab,
peserta diberikan angket untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terkait
dengan gerakan literasi di sekolah dasar yang telah dipaparkan oleh narasumber.

3.3 Pelatihan Pembuatan Program Budaya Literasi
Hari kedua, tanggal 31 Mei 2017 dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan
pembuatan program budaya literasi di SD N 4 Banjar. Kegiatan pelatihan ini
dipandu oleh anggota P2M dan dibimbing oleh bapak Ida Bagus Soma Putra.
Peserta terlihat sangat antusias membuat program yang akan dilaksanakan di
sekolah masing-masing. Banyak diantara mereka yang bertanya terkait dengan
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program yang dibuat. Disela-sela pembuatan program, kegiatan diskusi dilakukan
antar peserta dengan Bapak Ida Bagus Soma Putra dan dengan anggota P2M.
Mereka menceritakan kekurangan di sekolah masing-masing dan halanganhalangan yang akan terjadi jika menerapkan program yang akan dibuat. Program
yang sudah dibuat dengan saran dan masukan bapak Ida Bagus Soma Putra akan
diterapkan di sekolah masing-masing.

3.4 Pendampingan Pelaksanaan Program Budaya Literasi
Kegiatan pendampingan yang dilakukan tanggal 14 Oktober bertujuan
untuk untuk memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan program yang
sudah dibuat oleh masing-masing sekolah peserta. Dari hasil pendampingan 4
sekolah yang dikunjungi, yaitu SD N 2 Kaliasem, SD N 9 Banjar, SD N 1
Cempaga, dan SD N 2 Gobleg, sekolah melaksanakan 15 menit membaca sebelum
jam pelajaran. Cukup sulit mengarahkan siswa di hari pertama pelaksaan kegiatan
15 menit membaca sebelum jam pelajaran. Namun, pihak sekolah selalu
memotivasi siswa, baik itu pada saat upacara bendera, selesai sembahyang pagi,
dan di kelas saat pembelajaran dimulai.
Selain itu, usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah menata
perpustakaan sekolahnya dan berusaha menciptakan lingkungan kaya teks. Untuk
tahap awal mereka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.
Misalnya dengan menempel slogan-slogan atau poster-poster yang berisi pesan
edukatif. Selain itu, mereka juga menata kelas agar menjadi tempat belajar yang
nyaman bagi siswa.
Mereka berkomitmen untuk melaksanakan program ini secara lebih serius
dan kontinyu. Anggota P2M berusaha memberikan masukan terhadap usaha
melaksanakan program budaya literasi, sesuai dengan karakteristik sekolah.
Diharapkan program yang telah mereka laksanakan dapat berkembang menjadi
lebih baik; meningkatkan minat baca siswa; serta prestasi siswa meningkat. Hal
ini dipertegas dengan hasil penelitian Heater Thomas (dalam Sulistyo, 2017:49)
bahwa program literasi memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan
prestasi siswa.
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3.5 Pembahasan
Kegiatan P2M ini memang penting dilaksanakan. Masih banyak sekolahsekolah yang belum memahami tentang program wajib Kemendikbud untuk
mingkatkan angka minat baca siswa melalui kegiatan GLS (Gerakan Literasi
Sekolah). Dari hasil angket, 17 orang peserta atau 65% dari jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan belum pernah mendengar program kemendikbud tentang GSL
(Gerakan Literasi Sekolah) dan 9 peserta atau 35% dari jumlah peserta
menyatakan pernah, tetapi belum memahami dengan baik mengenai gerakan ini.
Dari hasil angket yang diberikan setelah seminar, 26 peserta atau 100% dari
peserta yang hadir semakin memahami mengenai GLS.
Guru-guru yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias bertanya terkait
program yang dibuat. Masukan yang diberikan oleh anggota P2M dan Bapak Ida
Bagus Soma Putra digunakan untuk perbaikan program yang dibuat. Programprogram yang terkait dengan GLS dibuat sesuai dengan kondisi di sekolah masigmasing. Seperti program GLS yang dibuat oleh SD N 4 Banjar sebagai berikut.
1. Membaca 15 menit setiap hari pukul (7.10-7.25) atau setelah siswa pulang
sekolah.
2. Membuat sudut baca di kelas masing-masing dengan sistem buku bergilir
setiap satu minggu sekali. Untuk di kelas rendah, guru membacakan siswa
cerita.
3. Membuat perpustakaan mini di tempat yang kosong dan nyaman untuk siswa
membaca.
4. Menempel poster-poster tentang kebersihan dan kesehatan serta ajakan untuk
siswa membaca.
5. Sabtu literasi, selama 1 jam untuk semua warga sekolah.
6. Membaca wajib minimal 1 buah buku dalam 1 minggu di rumah dengan
pendampingan orang tua. Siswa diberikan jurnal baca anak dengan format
sebagai berikut.
a. Judul buku

:

b. Pengarang

:

c. Jumlah halaman yang dibaca dalam 1 hari:
15

Paraf Guru,

Paraf Orang Tua

........................

.............................

7. Siswa menceritakan kembali, mendeklamasikan, mempresentasikan buku
yang telah dibaca.
Kegiatan pendampingan program dilaksanakan agar dapat membantu
pihak sekolah saat pelaksanaan program. Dari 4 sekolah yang dikunjungi, yaitu
SD N 2 Kaliasem, SD N 9 Banjar, SD N 1 Cempaga, dan SD N 2 Gobleg, untuk
program literasi yang dibuat, kegiatan yang berjalan, yaitu: 15 menit membaca
sebelum jam pelajaran; menata perpustakaan; menciptakan lingkungan yang kaya
teks dengan memasang slogan dan poster; dan menata kelas yang kaya teks dan
nyaman untuk siswa belajar. Sekolah memanfaatkan sarana dan prasarana yang
dimiliki untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang kaya teks.
Usaha yang dilakukan oleh sekolah ini sudah cukup bagus. Dengan
menerapkan 15 menit membaca sebelum jam pelajaran, ini berarti pihak sekolah
sudah mewujudkan program wajib Kemendikbud untuk meningkatkan minat baca
masyarakat

Indonesia,

khususnya

siswa.

Komitmen

sekolah

untuk

mengembangkan program ini adalah langkah yang tepat dan bijak untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang literat seperti yang diimpi-impikan
bangsa Indonesia.

3.6 Kendala yang Dihadapi
Kegiatan P2M ini berjalan dengan lancar. Dari semua peserta yang
diundang, semua datang mengikuti kegiatan ini. Saat pelaksanaan kegiatan peserta
mengikuti dengan serius dan disiplin. Kendala yang dirasakan adalah pada saat
mereka ingin merancang program GLS di sekolah masing-masing. Kendala yang
paling banyak dikeluhkan adalah minimnya buku-buku cerita yang ada di sekolah
mereka. Selain itu, bagi sekolah yang berada di dataran tinggi seperti, Gobleg atau
Gesing terkendala dengan cuaca. Kabut yang sering muncul di wilayah mereka
membuat buku-buku cerita yang mereka miliki cepat rusak. Inilah kendala yang
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bersama-sama anggota P2M dan Bapak Ida Bagus Soma Putra pecahkan sehingga
paling tidak mereka dapat melaksanakan program GSL ini di tahap pembiasaan.
Pada tahap penerapan program, sekolah merasa sulit mengarahkan siswa untuk
melakukan kegiatan 15 menit membaca sebelum jam pelajaran. Guru-guru selalu
memotivasi siswanya pada saat upacara bendera atau saat di kelas. Kesulitan
mengelola atau membuat lingkungan yang kaya teks. Kendala-kendala saat
pelaksanaan program telah diberikan masukan oleh tim pengabdian saat
pendampingan.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang dicapai dapat disimpulkan bahwa kegiatan P2M
ini memang penting dilaksanakan. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum
memahami tentang program wajib Kemendikbud untuk mingkatkan angka
minat baca siswa melalui kegiatan GLS (Gerakan Literasi Sekolah). Dari
hasil angket, 17 orang peserta atau 65% dari jumlah peserta yang mengikuti
kegiatan belum pernah mendengar program kemendikbud tentang GSL
(Gerakan Literasi Sekolah) dan 9 peserta atau 35% dari jumlah peserta
menyatakan pernah, tetapi belum memahami dengan baik mengenai gerakan
ini. Dari hasil tes akhir yang diberikan setelah seminar, 26 peserta atau 100%
dari peserta yang hadir semakin memahami mengenai GLS.
Guru-guru yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias bertanya
terkait program yang dibuat. Masukan yang diberikan oleh anggota P2M dan
Bapak Ida Bagus Soma Putra digunakan untuk perbaikan program yang
dibuat. Program-program yang terkait dengan GLS dibuat sesuai dengan
kondisi di sekolah masig-masing dan diterapkan kemudian di sekolah masingmasing. Pada tahap pendampingan pelaksanaan program, sekolah baru
menerapkan 15 menit membaca sebelum jam pelajaran; menata perpustakaan;
menciptakan lingkungan yang kaya teks dengan memasang slogan dan poster;
dan menata kelas yang kaya teks dan nyaman untuk siswa belajar.

4.2 Saran
Berdasarkan simpulan di atas, saran yang bisa diajukan adalah perlu
diadakan P2M dengan dengan tema GLS (Gerakan Literasi Sekolah) dengan
melibatkan banyak sekolah dasar dan guru-guru yang lebih banyak lagi.
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