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ABSTRACT 

This study aims to describe the Role of Teachers in Developing the 

School Literacy Movement Through Library Visit Activities in Class II 112 

Public Elementary Schools. The research was conducted at the Perumnas 

112 / I Public Elementary School in January and February 2020. The 

research data was obtained with a qualitative approach. The qualitative 

approach uses observation, interviews and documentation with the citizens 

of the Perumnas 112 / I elementary school, namely class II B teachers, 

library teachers and students. After the data is obtained, the data are 

analyzed using the Miles and Hubberman technique by data reduction, data 

presentation and drawing conclusions. The results of this study describe how 

the role of the teacher in developing the literacy movement through library 

visit activities in grade II of SDN 112 / I Perumnas. The results of this study 

indicate that the teacher's role is first, the teacher provides the means and 

infrastructure to support literacy activities such as reading books, reading 

corners, posters, motivational words, and other material rich in text. Second, 

teachers and students carry out literacy activities on a regular basis in 

accordance with the schedule so that students are accustomed. Third, the 

teacher invites students to carry out library visit literacy activities in 

accordance with a predetermined schedule. Fourth, guiding students in 

carrying out literacy activities both in the classroom and during library visits. 

Fifth, help students who have difficulty in carrying out literacy activities 

both in the classroom and in the library. Sixth, ask again the contents of the 

readings that have been read by students during Literacy activities. Seventh, 

giving awards for students who are active in reading. From the results of this 

study it is recommended that teachers be able to overcome the obstacles that 

occur in the classroom literacy activities and library visit literacy activities 

and teachers must also pay attention to their students in carrying out literacy 

activities so that they run well. 
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PENDAHULUAN 

Literasi merupakan proses secara menyeluruh yang melibatkan 

pembangunan pengetahuan, budaya, serta kepandaian untuk mengembangkan 

pengetahuan baru dan wawasan yang lebih dalam. Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Perbukuan pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa literasi adalah 

keterampilan dalam memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat 

mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan 

kualitas hidupnya. Literasi dapat memberikan motivasi terhadap peserta didik 



tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, yang lancar membaca menjadi 

termotivasi untuk dapat aktif membaca sehingga hobi dan minat membaca dapat 

meningkat. 

Literasi merupakan keterampilan penting dalam hidup. Literasi adalah 

kemampuan memahami, mengakses dan  melakukan sesuatu secara bijak melalui 

beragam kegiatan, diantaranya melihat, membaca, mendengarkan, menulis dan 

berbicara. Literasi diartikan sebagai keterampilan dalam memanfaatkan gambar 

dan bahasa dalam bentuk yang beragam untuk menulis, membaca, berbicara, 

mendengarkan, berfikir kritis dan menyajikan (Abidin, Mulyati, dan Yunansah, 

2017:1).  

Dalam PIRLS 2011 International Result In Reading, Indonesia menduduki 

peringkat ke-45 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-64 dengan skor 396 (OECD, 

2013). Rendahnya keterampilan tersebut membuktikan bahwa proses pendidikan 

belum mengembangkan kompetensi dan minat baca peserta didik terhadap 

pengetahuan (Dirjen Dikdasmen, 2016:2). Permasalahan ini menegaskan bahwa 

pemerintah memerlukan strategi khusus agar kemampuan membaca peserta didik 

dapat meningkat dengan mengitegrasikan/menindaklanjuti program sekolah 

dengan kegiatan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini untuk memastikan 

kegiatan literasi sekolah sebagai sebuah Gerakan Literasi Sekolah (GLS) agar 

dampaknya dapat dirasakan di masyarakat. 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah usaha yang dilakukan dalam rangka 

untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang warga sekolahnya 

gemar membaca. sejalan dengan pegertian diatas Wiedarti, dkk (2016:2) 

menyatakan bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan upaya yang 

menyeluruh melibatkan warga sekolah (guru, peserta didik, orang tua) dan 

masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.  Empat fakta perlunya 

Gerakan literasi sekolah diadakan antara lain: 

(1) adanya fakta hasil survei internasional (PIRLS 2011, PISA 2009&2012) yang 

mengukur bahwa keterampilan membaca peserta didik indonesia menduduki 

peringkat bawah. (2) tuntutan keterampilan membaca pada abad 21 adalah 

kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. (3) 

pembelajaran di sekolah belum mampu mengajarkan kompetensi abad 21. (4) 

kegiatan membaca di sekolah perlu dikuatkan dengan pembiasaan membaca di 

dalam keluarga dan masyarakat. 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) memperkuat adanya gerakan penumbuhan 

budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

kemudian meresmikan lahirnya Gerakan Indonesia Membaca dan Gerakan 

Literasi Sekolah. Gerakan Indonesia Membaca meliputi gerakan literasi di dalam 

masyarakat dan keluarga, sementara Gerakan Literasi Sekolah mencangkup 

gerakan literasi yang ada di sekolah. Salah satu kegiatan literasi yaitu kegiatan 

membaca 10 menit sampai 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai.  

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah aktivitas sosial yang dilakukan 

dengan dukungan dan kerjasama berbagai elemen. Kementrian Pendidikan dan 



Kebudayaan, (2016:7-8) menjelaskan bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

merupakan suatu kegiatan yang bersifat partisipatif, yang melibatkan warga 

sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali murid, komite sekolah), penerbit, akademisi, 

masyarakat, serta media massa, di bawah koordinasi Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Abidin, Mulyati, dan Yunansah (2017:6) menyatakan bahwa Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) di kembangkan berdasarkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) 

yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Butir Nawacita yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. 

(1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia 

lainnya; (2) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia; (3) 

memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; (4) melakukan 

revolusi karakter bangsa. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah upaya menyeluruh 

dari tripusat pendidikan, yaitu Keluarga, sekolah dan masyarakat untuk menumbuh 

kembangkan literasi yang salah satunya adalah kebiasaan membaca. Praktik literasi 

paling dasar adalah kegiatan membaca. 

Peranan seorang guru sebagai pendidik yang profesional sesungguhnya 

sangat banyak, tidak hanya saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 

ayat 1 dan 2  menyatakan tugas seorang guru sebagai berikut: 

Tugas seorang guru menurut pasal 39 ayat (1), yaitu melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tugas guru menurut pasal 39 ayat (2), 

yaitu guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Sejalan dengan teori tersebut Rusman (2014:58) mengungkapkan peranan 

guru meliputi banyak hal, yaitu guru berperan sebagai koordinator kelas,sebagai 

pengajar, pengarah, sebagai evaluator, perencana pembelajaran, motivator,  dan 

pengelola lingkungan belajar. 

Guru sebagai sebagai teladan bagi peserta didiknya memiliki peranan yang 

sangat penting. Seorang guru harus bersedia mengontrol peserta didiknya. Maka, 

apabila minat peserta didik terhadap budaya literasi kurang sangat diperlukan 

adanya peran seorang guru. Peranan guru dalam meningkatkan budaya literasi 

berupa meminta peserta didik untuk membaca buku  di rumah dan menciptakan 

beberapa program atau kegiatan di sekolah yang mendukung gerakan literasi. 

Contoh kegiatan yang mendukung gerakan literasi adalah kunjung perpustakaan. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan minat membaca 

serta meningkatkan kemampuan membaca agar peserta didik dapat menambah 

pengetahuannya. 

Perpustakaan sekolah merupakan sarana informasi bagi peserta didik dan 

para pengajar di lingkungan sekolah untuk mendukung kegiatan belajar dan 

mengajar. Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menjelaskan 

bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 



dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para 

pemustaka. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada pada satuan 

pendidikan formal baik di lingkungan pendidikan menengah maupun di 

lingkungan pendidikan dasar merupakan bagian penting dari sekolah, dan 

berfungsi sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan dari sekolah 

yang bersangkutan (Perpustakaan Nasional, 2013:2). Dengan adanya perpustakaan 

sekolah diharapkan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajar peserta didik. 

Salah satu kegiatan yang memanfaatkan perpustakaan sekolah adalah kunjung 

perpustkaan. Kegiatan kunjung perpustakaan dapat dilakukan dengan 

menjadwalkan kunjungan ke perpustkaan secara bergantian setiap kelasnya agar 

setiap peserta didik dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah secara maksimal. 

METODE PENELITIAN 

Sugiyono (2018:13) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah instrumen kunci, teknik dalam pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil pada penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sejalan dengan pendapat 

Djam’an (2012:22) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menekankan 

pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa.  

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif. Data kualitatif berupa informasi atau deskripsi yang diperoleh dari 

observasi gerakan literasi melalui kegiatan kunjung perpustakaan dan melakukan 

wawancara dengan sumber terkait. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Menurut 

Creswell (dalam Sugiyono, 2018:14) fenomenologis adalah suatu jenis penelitian 

kualitatif, dimana Peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi 

pastisipan untuk mengetahui fenomena esensial dalam pengalaman hidupnya. 

Penelitian ini mendeskripsikan peran guru dalam mengembangkan gerakan 

literasi di kelas II B SDN 112/I Perumnas. Peran guru terhadap gerakan literasi 

melalui kegiatan kunjung perpustakaan dan peneliti mengamati proses literasi 

kunjung perpustakaan. Kemudian peneliti mewawancarai guru kelas, guru pustaka 

dan peserta didik mengenai peran guru dalam mengembangkan gerakan literasi 

melalui kegiatan kunjung perpustakaan.  
 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Menurut Sugiyono (2016:64-82) menjelaskan ada tiga teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif  yaitu: (1) Observasi; (2) 

Wawancara; (3) Dokumentasi.  



Observasi 

    Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat 

instrumen tentang hal-hal yang diamati.  

 
              Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi 

Deskriptor Indikator 

Peran guru dalam mengembangkan 

gerakan literasi melalui kegiatan 

kunjung perpustakaan 

Kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran 

dimulai 

Menata sarana dan lingkungan kaya akan literasi 

Menciptakan lingkungan kaya akan teks 

Memilih buku bacaan di SD 

Strategi pelaksanaan kegiatan kunjung 

perpustakaan 

Pelaksanaa kegiatan kunjung perpustakaan 

Hasil pelaksanaan kegiatan kunjung perpustakaan 

                                                                              Sumber: Panduan Gerakan Literasi Sekolah 

(2016) 

Wawancara 

   Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertujuan untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditemukan makna dalam 

suatu topik tertentu. Wawancara pada penelitian ini berupa wawancara terstuktur. 

Menurut Sugiyono (2018:318) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila Peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara akan dilakukan 

kepada guru kelas II B, guru pustaka dan peserta didik kelas IIB. 

Tabel  1. Kisi-Kisi Wawancara Guru Kelas 

Variabel Indikator Kisi-Kisi Pertanyaan 

Peran guru dalam 

mengembangkan 

gerakan literasi melalui 

kegiatan kunjung 

perpustakaan 

Program Gerakan Literasi 

Sekolah 

Apa saja kegiatan literasi yang 

dilakukan di kelas 

Kegiatan literasi sekolah dan 

Pelaksanaanya 

Bagaimana pelaksaan kegiatan 

literasi di kelas  

Peranan dalam gerakan literasi 

kunjung perpustakaan 

Bagaimana peranan guru dalam 

penerapan  gerakan literasi  

Strategi dalam penerapan 

kegiatan kunjung 

perpustakaan 

Bagaimana strategi dalam 

pelaksanaan literasi kunjung 

perpustakaan 

Faktor yang mempengaruhi 

terhadap penerapan gerakan 

literasi 

Apa saja Faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan 

gerakan literasi 

       Sumber: Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah (2016) 

 

 

 



 

 

Tabel  2. Kisi-Kisi Wawancara Guru Pustaka 

Variabel Indikator Kisi-Kisi Pertanyaan 

Peran guru dalam 

mengembangkan gerakan 

literasi melalui kegiatan 

kunjung perpustakaan 

Peranan dalam gerakan literasi 

kunjung perpustkaaan  

Bagaimana peranan guru 

dalam penerapan literasi 

Strategi dalam penerapan 

kegiatan kunjung 

perpustakaan 

Bagaimana strategi yang 

dilakukan dalam pelaksanaan 

literasi kunjung perpustakaan 

 

Faktor yang mempengaruhi 

terhadap penerapan gerakan 

literasi sekolah kunjung 

perpustakaan   

Bagaimana faktor pendukung 

dan penghambat dalam 

pelaksaan literasi kunjung 

perpustakaan 

       Sumber: Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah (2016) 

Tabel  3.   Kisi-Kisi Wawancara Peserta Didik 

Variabel Indikator Kisi-Kisi Pertanyaan 

Peran guru dalam 

mengembangkan gerakan 

literasi melalui kegiatan 

kunjung perpustakaan 

Program Gerakan Literasi 

Sekolah 

Apa saja kegiatan literasi yang 

dilakukan 

Kegiatan Literasi Sekolah 

dan Pelaksanaanya 

Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan literasi kunjung 

perpustakaan 

        Sumber: Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah (2016) 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Peneliti menggunakan teknik analisis data analisis interaktif Miles and 

Hubberman, (dalam Sugiyono, 2018:334)  yaitu data reduction (reduksi data), 

data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification 

(kesimpulan/verifikasi). 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan proses berfikir yang memerlukan kecerdasan dan 

keluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan jumlahnya sangat 

banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2018:336).   

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, untuk langkah selanjutnya yaitu menyajikan data 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai peran guru dalam 

mengembangkan gerakan literasi melalui kegiatan kunjung perpustakaan 



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

flowchart dan sejenisnya. Penelitian kualitatif yang paling sering digunakan 

untuk penyajian data adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan 

data akan mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2018:339). 

3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan/Verifikasi) 

Setelah data direduksi dan disajikan, maka peneliti membuat kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang diemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat 

peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.    
 

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 112/I Perumnas dengan subjek 

penelitian ini yaitu guru kelas II B, guru pustaka dan peserta didik SD Negeri 

112/I Perumnas, dengan jumlah keseluruhan peserta didik sebanyak 23 orang. SD 

Negeri 112/I Perumnas merupakan salah satu SD yang memiliki wawasan secara 

global dan berbudaya nasional seperti adanya kegiatan literasi yang dilaksanakan 

di sekolah ini. 

Hasil penelitian ini dipaparkan berdasarkan data yang diperoleh melalui 

pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kemudian hasil pemaparan data tersebut dianalisis sehingga nantinya akan 

memperoleh kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah 

dalam penelitian ini.  

Program Gerakan Literasi Sekolah 

Kegiatan literasi yang di terapkan di kelas II B ada beberapa macam. Pada 

Observasi hari Rabu (08/01/2020), peneliti melihat bahwa setelah membaca doa 

guru kelas II B mengajak peserta didik untuk membaca buku 15 menit sebelum 

pembelajaran dan menanyakan isi cerita kepada peserta didik mengenai cerita 

yang mereka baca. Observasi pada Rabu dan Kamis tanggal 15 dan 16 Januari 

2020, peneliti juga melihat adanya kegiatan literasi perkalian dan kegiatan literasi 

kunjung perpustakaan. Saat mengamati kegiatan kunjung perpustakaan, terlihat 

bahwa guru kelas mengajak peserta didiknya untuk ke perpustakaan dan 

melakukan kegiatan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran. Berkaitan 

dengan aktivitas mengamati, guru kelas II B menyatakan bahwa: 

“Kegiatan literasi yang ada di kelas II B yaitu kegiatan membaca surah–surah 

pendek, kegiatan membaca perkalian, kegiatan membaca buku 15 menit sebelum 

pembelajaran dan juga ada kegiatan literasi kunjung perpustakaan ”(Guru, 5/2/2020) 

  



                
             Gambar 4.1 Membaca 15 Menit 

Selain itu, kegiatan literasi yang di laksanakan di kelas II B ini berbeda-beda 

setiap harinya. Hal ini berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti melihat 

bahwa pada hari selasa peserta didik membaca surah-surah pendek, pada hari rabu 

peserta didik akan membaca perkalian dan membaca buku 15 menit sebelum 

pembelajaran dan pada hari kamis peserta didik melaksanakan kegiatan literasi 

kunjung perpustakaan. Berkaitan dengan kegiatan observasi tersebut, guru kelas II 

B menyatakan bahwa jadwal kegiatan literasi di kelas setiap hari selasa, rabu, dan 

kamis.  

 
Gambar 4.2 Literasi Membaca Perkalian Pada Hari Rabu 

 

Pelaksanaan Kegiatan Literasi Sekolah  

Pada wawancara Kamis (13/1/2020), guru menyatakan bahwa langkah-

langkah kegiatan literasi yang dilakukannya yaitu, jika kegiatan literasi perkalian 

guru akan memberikan tugas untuk mengahafal perkalian di rumah agar saat 

literasi mereka semangat membacanya karna hafal, jika kegiatannya literasi 

membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran maka guru akan menanyakan 

kembali isi cerita yang dibaca peserta didik, kemudian kegiatan literasi kunjung 

perpustakaan guru mengajak peserta didik mengunjungi perpustakaan dan 

setelahnya mereka membaca buku dan guru membimbingnya. 

 Hal ini berkaitan dengan observasi yang telah dilakukan peneliti pada 

tanggal 08 sampai 29 Januari 2020, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan literasi di 

kelas II B guru meminta peserta didik menghafal perkalian di rumah, saat kegiatan 

literasi membaca guru tidak hanya mengawasi peserta didiknya melainkan guru 

meminta peserta didik untuk menceritakan kembali isi bacaan yang telah mereka 

baca. Dalam kegiatan literasi kunjung perpustakaan juga guru akan mengajak 

peserta didik mengunjungi perpustakaan, guru mempersilahkan peserta didik 

untuk memilih buku yang mereka minati untuk dibaca dan akan menanyakan 

kembali isi cerita di bantu oleh guru pustaka. 



 
Gambar 4.3 Guru Mengajak Peserta Didik ke Perpustakaan 

 

Pelaksanaan kegiatan literasi yang dilaksanakan di kelas II B ini sudah 

berjalan dengan baik. Setiap harinya guru dan peserta didik melaksanakan 

kegiatan literasi sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Sesuai dengan observasi 

pada 16 januari 2020 yang dilakukan peneliti, bahwa agar pelaksanaan kegiatan 

literasi di kelas berjalan dengan baik, guru mendampingi peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan literasi dan mengawasi peserta didik apabila ada yang 

tidak dimengertinya. Berkaitan dengan observasi, guru kelas II B menyatakan 

bahwa:  

“Saya mendampingi anak-anak saat melakukan kegiatan literasi. Jika membaca 

cerita saya mengawasi jika ada anak yang tidak semangat saya akan mendekatinya 

untuk membaca, kemudian saat perkalian saya juga akan ikut membaca mengiringi 

anak-anak agar mereka semangat.”(Guru,13/2/2020) 

        
     Gambar 4.4 Guru mendapangi peserta didik dalam melaksanakan literasi  

 

Kegiatan literasi yang dilaksanakan di kelas II B sudah berjalan dengan 

baik, namun masih memiliki beberapa kendala meskipun tidak menghambat 

berlangsungnya kegiatan literasi. Observasi pada Kamis (23/1/2020), peneliti 

melihat beberapa kendala yang dihadapi guru yaitu waktu yang ditentukan dalam 

melaksanakan kegiatan literasi kunjung perpustakaan sering kurang karna hanya 

15 menit sehingga sering terjadi saat guru menanyakan kembali isi cerita yang 

telah dibaca peserta didik hanya sebagian peserta didik yang ditanya karna sudah 

memasuki waktu pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan guru bahwa: 
”Kendala jika anak melakukan literasi membaca mungkin saat mereka 

membaca ada kata yang tidak dimengerti biasanya mereka akan bertanya dan 

juga kegiatan literasi kunjung perpustakaan waktunya yang kurang karena 

hanya 15 menit. Jika membaca perkalian kendalanya anak-anak sering lupa 

jadi agar mereka tidak lupa saya akan mengingatkan anak-anak untuk 

menghafal perkalian di rumah.” (Guru, 26/2/2020). 



 

 

 
          Gambar 4.5 Mengantri untuk menceritakan isi bacaan  

 

Strategi agar kegiatan literasi di kelas II B dapat berjalan dengan 

baik yaitu, disediakannya buku dan sarana pendukung yang lengkap. 

Berdasarkan observasi pada 9 Januari 2020 yang dilakukan peneliti, bahwa 

di kelas II B ini, tersedia poster untuk berlaku tertib di kelas, gambar alat-

alat musik tradisional, cerita bergambar yang berisi soal-soal perhitungan 

matematika, gambar nama- nama rumah adat di indonesia, bank data 

sekolah, tata tertib di sekolah, kata-kata bijak, dam majalah dinding. 

Dengan adanya beberapa sarana ini diharapkan dapat mendukung dan 

merangsang peserta dalam melaksanakan kegiatan literasi sekolah di kelas 

II B. 

 
Gambar 4.6 Saran Pendukung Kegiatan Literasi Sekolah 

 

Selain sarana pendukung kegiatan literasi yang ada di kelas, 

peneliti menemukan adanya bahan kaya akan teks bacaan di lingkungan 

sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu pendukung pelaksanaan 

gerakan literasi yang ada pada Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah 

Dasar (2016:9) yaitu mengenai kegiatan membaca dan penataan 

lingkungan kaya akan literasi. Di temukan bahwa sekolah ini sudah 

membiasakan segala hal yang menghubungkan literasi contohnya seperti 

adanya poster-poster kata-kata bijak yang di tempel di setiap dinding luar 

kelas.  



             
                   Gambar 4.7 Bahan Kaya Teks 

 

Dalam melaksanakan observasi pada 08 Januari 2020, peneliti juga melihat 

adanya beberapa buku cerita yang di sediakan guru di pojok baca. Sebagian besar 

buku bacaan yang di sediakan guru merupakan buku bacaan fiksi dan cerita 

bergambar, hal ini sudah sesuai dengan panduan gerakan literasi di Sekolah Dasar. 

Buku bacaan ini sebagian merupakan sumbangan dari tanoto foundation dan 

sebagian lagi pihak sekolah membelinya. Berkaitan dengan aktivitas mengamati, 

guru kelas II B menyatakan bahwa: 

”Buku yang di baca anak kelas rendah biasanya buku cerita bergambar, dongeng 

dan lainnya. Saya menyediakan buku-buku cerita bergambar, dongeng di pojok 

baca. Buku-buku ini merupakan sumbangan dari tanoto foundation, ada juga dari 

sekolah dan sumbangan dari anak-anak. Di perpustakaan juga buku yang di sediakan 

ada yang untuk anak kelas rendah dan lebih bervariasi daripada di pojok baca kelas.”  

(Guru Kelas, 26/2/2020). 

 

 
Gambar 4.8 Buku Bacaan di Kelas 

 

Kegiatan yang literasi peserta didik kelas II B dilaksanakan di kelas dan 

diperpustakaan. Agar pelaksanakaan kegiatan literasi di perpustakaan berjalan 

dengan baik, buku yang di sediakan di bedakan berdasarkan kelas rendah dan 

kelas tinggi. Dalam melakukan observasi peneliti melihat buku yang digunakan 

oleh peserta didik kelas II B ini adalah buku cerita bergambar, dongeng dan 

lainnya dan ada buku yang berukuran besar atau bigbook. Hal ini berkaitan 

dengan pernyataan guru pustaka bahwa: 

”Buku yang digunakan dalam kegiatan literasi kunjung perpustakaan ini ada 

buku cerita bergambar atau dongeng untuk kelas rendah dan buku-buku cerita dan 

buku pelajaran mengandung informasi yang sesuai untuk kelas tinggi” (Guru 

Pustaka, 6/2/2020). 



 
Gambar 4.9 Buku Bacaan di Perpustakaan 

Peranan dalam Gerakan Literasi Kunjung Perpustakaan 

Kegiatan literasi yang dilaksanakan peserta didik di perpustakaan 

merupakan kegiatan yang di bentuj dengan harapan agar peserta didik terbiasa 

mengunjungi perpustakaan untuk membaca. Guru kelas II B menyatakan bahwa 

kegiatan literasi kunjung perpustakaan ini baru dilaksanakan tepatnya pada 

semester satu tahun ajaran 2019/2020. Hal ini berkaitan dengan pernyataan guru 

pustaka bahwa:  

”Kegiatan literasi kunjung perpustakaan ini baru dilaksanakan pada pertengahan 

tahun 2019 awal semester 1. Kegiatan ini dibuat dengan tujuan agar anak-anak  

dapat mengunjungi perpustakan untuk membaca, biasanya jika anak kelas tinggi 

hanya mengunjungi perpustakaan saat jam istirahat kedua dan itu hanya beberapa, 

karena jika jam pertama mereka akan jajan dan bermain. Jika kelas rendah biasanya 

jika jam istirahat mereka hanya bermain dan jarang sekali ke perpustakaan dengan 

adanya kegiatan kunjung perpustakaan ini anak terbiasa untuk mengunjungi 

perpustakaan.” (Guru Pustaka, 6/2/2020) 

 

 
                         Gambar 4.10 Kegiatan Literasi Kunjung Perpustakaan 

 

Observasi yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2020, peneliti 

menemukan bahwa dalam melaksanakan gerakan literasi kunjung perpustakaan 

melibatkan guru kelas II B, guru pustaka dan peserta didik. Agar kegiatan literasi 

kunjung perpustakaan  ini berjalan dengan baik, Guru kelas dan guru pustaka 

saling medukung dan membantu dalam pelasanaaan gerakan literasi ini. Berkaitan 

dengan kegiatan mengamati tersebut, guru pustaka menyatakan bahwa: 

”yang terlibat dalam kegiatan literasi kunjung perpustakaan ini saya sebagai guru 

pustaka, guru kelas dan peserta didik. Jika guru kelas tidak ada saya akan 

menggantikan guru kelas dalam kegiatan literasi ini. Saya dan guru kelas saling 

medukung agar pelaksanaan gerakan literasi sekolah ini dapat berjalan dengan baik.” 

(Guru Pustaka, 19/2/2020) 



 
Gambar 4.11 Kegiatan literasi melibatkan guru, peserta didik, dan guru 

pustaka 

 

Guru kelas dan guru pustaka juga memiliki peranan yang penting dalam 

pelaksanaan gerakan literasi kunjung perpustakaan ini. Berdasarkan Observasi 

yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa guru kelas berperan mengarahkan 

peserta didik untuk ke perpustakaan. Setelah itu, peserta didik di persilahkan 

memilih buku bacaan yang akan dibaca. Guru kelas juga berperan mengawasi 

peserta didik dalam membaca buku bacaan, tujuannya agar peserta didik benar-

benar membaca dan jika ada yang tidak mengerti oleh peserta didik dapat 

ditanyakan dengan guru. Kegiatan membaca ini dilakukan kurang lebih 10 menit, 

setelah itu guru berperan untuk menanyakan kepada peserta didik mengenai cerita 

apa yang dibaca, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita, apa yang dapat diambil 

dalam cerita tersebut. Tujuan guru menanyakan kembali isi cerita agar peserta 

didik benar-benar mengingat apa yang telah dibaca tidak hanya asal membaca dan 

dapat meneladani hal baik yang ada dalam cerita.  

Guru kelas “Peran saya dalam kegiatan ini memastikan agar kegiatan literasi 

dapat berjalan dengan baik di kelas, mengajak anak-anak untuk ke perpustakaan, 

membimbing mereka dalam melakukan kegiatan literasi ini, membantu  jika anak 

ada yang tidak paham biasanya mereka akan mengajukan pertanyaa dan saya akan 

memjawabnya. Kemudian, menanyakan kembali isi cerita yang telah mereka baca 

dan bertanya siapa-siapa saja tokoh dalam cerita” (wawancara:26/2/2020). 

 
Gambar 4.12 Menceritakan Isi Cerita 

Observasi pada Kamis (16/2/2020), peneliti juga menemukan bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan literasi kunjung perpustakaan guru pustaka memiliki 

peranan yang juga penting. Sebelum peserta didik mulai membaca buku, guru 

pustaka akan mencatatnya agar setiap minggunya peserta didik tidak membaca 

buku yang sama. Guru pustaka juga mengawasi berlangsungnya kegiatan literasi 

kunjung perpustakaan ini agar berjalan dengan tertib dan peserta didik tidak ribut. 

Untuk mendukung semangat peserta didik didik, guru pustaka akan memberikan 



penghargaan bagi peserta didik yang giat membaca. Hal ini berkaitan dengan 

pernyataan guru pustaka bahwa: 

”Peranan saya dalam kegiatan literasi kunjung perpustakaan ini yaitu mencatat 

buku apa yang dibaca anak-anak, mentertibkan anak-anak agar tidak ribut saat di 

perpustakaa, mengawasi anak-anak, memberikan penghargaan bagi anak-anak yang 

giat dalam membaca dan mengantikan peran guru kelas jiak saat jadwalnya guru 

berhalangan hadir atau tidak bisa.” (Guru Pustaka, 19/2/2020) 

 

                    
                  Gambar 4.13 Mencatat buku yang dibaca peserta didik 

  

Strategi dalam Pelaksanaan Gerakan Literasi Kunjung   Perpustakaan 

  Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, strategi yang dilakukan 

guru dalam pelaksanaan kegiatan literasi kunjung perpustakaan ini  yaitu selalu 

konsisten mengajak peserta didik melaksanakan kegiatan literasi kunjung 

perpustakaan sesuai jadwal yang sudah di tentukan. Guru juga selalu 

membimbing dan mengawasi peserta didik apabila peserta didik mengalami 

kesulitan. Dan juga setiap peserta didik selesai membaca, guru akan menanyakan 

kembali isi bacaan yang telah dibaca. 

Guru kelas “Setiap hari kamis saya akan selalu mengajak anak-anak untuk ke 

perpustakaan agar anak terbiasa untuk melakukan kegiatan literasi ini. Saya juga 

membimbing mereka untuk membaca dengan tertib karena bisanya anak kelas II ini 

jika tidak dibimbing mereka hanya bermain-main. Setelah mereka selesai membaca 

saya akan menanyakan kembali isi cerita yang mereka baca di bantu dengan guru 

pustaka”. (Wawancara, 26/02/2020) 

 
Gambar 4.14 Mengawasi Peserta didik Agar Tertib 

Beberapa strategi yang dilaksanakan guru pustaka dalam pelaksanaan 

kegiatan literasi kunjung perpustakaan yaitu, menyediakan buku bacaan yang 

menarik dan bervariasi, mencatat buku bacaan yang dibaca peserta didik, selalu 

mengawasi jalannya kegiatan literasi kunjung perpustakaan, memberikan 

penghargaan kepada peserta peserta didik yang giat membaca. Hal ini juga terlihat 



dalam observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Januari 2020. Berkaitan 

dengan pernyataan guru pustaka bahwa:  

 “Strategi yang saya lakukan seperti menyediakan buku bacaan yang menarik 

dan bervariasi agar mereka semangat membaca. Kemudian, mengawasi anak-anak 

dalam membaca dan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang giat 

membaca” (Guru Pustaka, 13/22020) 

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Literasi Kunjung Perpustakaan  

Faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan literasi kunjung perpustakaan 

ini ada dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Observasi pada Kamis 

(23/1/2020), peneliti melihat bahwa faktor pendukung pelaksanaan gerakan 

literasi kunjung perpustakaan ini tetap berjalan yaitu karna tersedianya buku 

bacaan yang menarik dan bervariasi, selain itu, buku yang di sediakan banyak 

macamnya dan ada juga buku bigbook maupun buku biasa.  

Faktor penghambat gerakan literasi  yaitu waktu yang di sediakan 15 menit 

dan itu kurang karna sering terjadi saat guru belum selesai menyakan isi cerita 

kepada peserta didik, waktunya sudah habis. Berkaitan dengan kegiatan 

mengamati, guru pustaka menyatakan bahwa: 

“Faktor penghambat kegiatan literasi kunjung perpustakaan ini mungkin 

waktunya yang sering kurang. Sedangkan jika faktor pendukung mungkin buku-

buku yang disediakan di perpustakaan lebih banyak jadi anak lebih bersemnagat 

untuk membaca” (Guru Pustaka, 13/2/2020). 

                          

 
                          Gambar 4.15  Beberapa buku yang ada di perpustakaan 

 

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan literasi kunjung perpustakaan dapat 

berjalan karena adanya pendukung yaitu buku bacaan yang disediakan di 

perustakaan menarik dan bervariasi, selain itu peserta didik dapat memilih ingin 

membaca buku bigbook atau buku biasa. Sedangkan penghambat gerakan literasi 

kunjung perpustakaan ini yaitu waktu yan sering kurang sehingga kegiatan ini 

dilaksanakan tidak maksimal. 

   PEMBAHASAN  
 
Berdasarkan hasil temuan penelitian yang didapatkan terlihat bahwa dalam 

kegiatan literasi di dalam kelas maupun di luar kelas guru memiliki peranan yang 

penting untuk mendukung terlaksananya kegiatan literasi di sekolah.  Guru telah 

berupaya untuk melaksanakan kegiatan literasi sebagai bentuk mendukung 

Permendikbud nomor 23 tahun 2015, yang bertujuan untuk membentuk sumber 

daya manusia yang berkualitas dan memiliki budi pekerti yang baik. 

Laksono, dkk (2016:4) menyatakan bahwa landasan hukum adanya Gerakan 

Literasi Sekolah yaitu: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 



sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 

akhlak manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 

dengan undang-undang.” Dalam mendukung adanya gerakan literasi sekolah, guru 

mengadakan kegiatan literasi tidak hanya membaca saja, kegiatan literasi yang di 

lakukan oleh guru bervariasi yaitu ada dalam bidang Matematika, Agama, dan 

Bahasa Indonesia. Pada bidang Agama yaitu dengan membaca dan dan 

menghafalkan surah-surah pendek, pada bidang matematika peserta didik 

melakukan literasi dengan membaca perkalian, dan pada bidang Bahasa Indonesia 

peserta didik membaca buku seperti dongeng, buku-buku cerita bergambar yang 

mereka diminta untuk meceritakan kembali isi cerita yang mereka baca dan 

meneladani sifat-sifat baik yang ada dalam cerita.  

 Wiedarti, dkk (2016:2) menjelaskan bahwa “literasi tidak terpisahkan dari 

dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, 

memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah, serta 

kehidupan peserta didik di rumah maupun di lingkungannya.” Hal ini 

menunjukkan bahwa Gerakan Literasi Sekolah ini penting untuk dilaksanakan, 

agar peserta didik sebagai penerus bangsa tidak hanya pandai dan cerdas dalam 

membaca dan menulis, tetapi mampu memahami, menempatkan atau 

menggunakan pengetahuan dan informasi yang diperoleh baik dari buku cerita 

bergambar, komik, poster-poster dan media lainnya yang telah disediakan di 

perpustakaan, pojok baca, dan bahan kaya teks yang di tempel di dinding kelas 

maupun di luar gedung sekolah, serta dapat membedakan hal yang baik dan benar, 

tidak hanya di lingkungan sekolah akan tetapi juga di lingkungan luar sekolah.  

 

Wiedarti, dkk (2016, 12-15) mengatakan bahwa strategi yang dapat 

dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan gerakan literasi adalah dengan 

mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, mengupayakan lingkungan sosial 

dan afektif sebagai cara komunikasi dan interaksi yang literat, dan mengupayakan 

sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Hal tersebut telah dilakukan di 

Sekolah Dasar Negeri 112/I Perumnas. Beberapa Program penerapan adanya 

gerakan literasi sekolah, baik itu program sekolah, ataupun program dari guru 

kelas antara lain berupa:  

a. Kegiatan kunjung perpustakaan yaitu setiap kelas memiliki jadwal 

kunjungan ke perpustakaan sesuai dengan jadwal yang telah di buat 

guru pustaka.  

b. Pemanfaatan area baca di kelas yaitu pojok baca dan mading  

c. Kegiatan rutin kelas yaitu membaca buku sebelum diadakannya proses 

Pembelajaran 

d. Pengelolaan perpustakaan kelas yang diusahakan oleh guru kelas dan 

pengelolaan perpustakaan sekolah yang diusahakan oleh pengelola dan 

juga Kepala Sekolah.  

Faizah, dkk (2016:09) mengemukakan mengenai fokus kegiatan pada tahap 

pembiasaan literasi sekolah yaitu, “membangun lingkungan fisik sekolah yang 

kaya literasi dengan menyediakan perpustakaan sekolah, sudut baca dan area yang 

nyaman, mengembangkan sarana lain seperti koleksi teks cetak, visual, digital, 

serta pembuatan bahan kaya teks.” Dalam tahap pembiasaan ini, SD Negeri 112/I 



menyediakan perpustakaan sekolah sebagai salah satu tempat yang digunakan 

untuk melaksanakan kegiatan literasi dengan mejadwalkan kunjungan ke 

perpustakaan secara berkala setiap kelasnya. Kegiatan mengunjungi perpustakaan 

ini selain untuk mendukung adanya kegiatan literasi, juga bertujuan agar peserta 

didik dapat memanfatkan perpustakaan sekolah secara maksimal.   

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada pada satuan pendidikan 

formal baik di lingkungan pendidikan menengah maupun di lingkungan 

pendidikan dasar merupakan bagian penting dari sekolah, dan berfungsi sebagai 

sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan dari sekolah yang bersangkutan 

(Perpustakaan Nasional, 2013:2). Sejalan Dengan Pendapat tersebut Alfarisy, dkk 

(2015:01) menyatakan bahwa perpustakaan sekolah adalah saranan informasi bagi 

peserta didik dan para pengajar yang ada di lingkungan sekolah untuk menunjang 

proses belajar dan mengajar. Dengan adanya perpustakaan sekolah diharapkan 

dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajar peserta didik. Salah satu kegiatan yang 

memanfaatkan perpustakaan sekolah adalah kunjung perpustakaan. Kegiatan 

kunjung perpustakaan dapat dilakukan dengan menjadwalkan kunjungan ke 

perpustkaan secara bergantian setiap kelasnya agar setiap peserta didik dapat 

memanfaatkan perpustakaan sekolah secara maksimal. 

Hasil temuan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Sekolah 

Dasar Negeri 112/I sudah memanfaatkan adanya perpustakaan untuk kegiatan 

literasi sekolah. Pemanfaatan perpustakaan ini dilakukan dengan membuat 

kegiatan kunjung perpustakaan dengan jadwal setiap mengunjungi sudah di 

tentukan. Dan pada kelas II B jadwal kegiatan kunjung perpustakaan dilakukan 

setiap hari kamis. 

Faizah, dkk (2016:5) menyatakan bahwa pelaksananaan Gerakan Literasi 

Sekolah Memiliki 3 tahapan yaitu: Tahap pertama adalah tahap pembiasaan yaitu 

penumbuhan minat membaca melalui kegiatan 15 menit membaca, tahap 

pengembangan yaitu meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan 

menanggapi buku pengayaan, dan terakhir tahap pembelajaran yaitu 

meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran dengan menggunakan 

buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan literasi di Sekolah Dasar Negeri 112/I Perumnas 

menunjukkan bahwa masih pada tahap pembiasaan. Hal ini dapat di lihat dari 

indikator pencapaian pada tahap pembiasaan yaitu: ada kegiatan 15 menit 

membaca, memanfaat perpustakaan sekolah, sudut baca, ada poster-poster 

kampanye membaca di kelas, koridor, dan area lain di sekolah, ada bahan kaya 

teks di tiap kelas, Sedangkan pada tahap pengembangan dan pembelajaran belum 

tercapai, masih dalam pengupayaan untuk mencapai tahap tersebut sesuai dengan 

indikator pencapaiannya. 

Kegiatan pembelajaran yang terkait dengan gerakan literasi sekolah adalah 

aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan 

yang bertujuan menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk generasi 

berkarakter positif. Agar pelaksanaan gerakan literasi sekolah dapat berjalan guru 

diharapkan dapat menjadi koordinator bagi peserta didiknya. Menurut Iif 

Khoirudi, dkk (2011:116) guru memiliki peran antara lain sebagai pendidik, 

sebagai model bagi peserta didiknya, sebagai  pengajar dan pembimbing, sebagai 



pelajar, sebagai komunikator terhadap masayarakat setempat, pekerja 

administrasi, dan manifestasi kesetiaan terhadap lembaga. Sejalan dengan teori 

tersebut Widya (2013:5) menyatakan Peran guru sebagai komunikasi, sahabat 

yang dapat memberikan nasehat-nasehat, motivasi sebagai pemberi inspirasi dan 

dorongan, pembimbing dalam pengemangan sikap dan tingkah laku serta nilai-

nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Jadi guru harus bisa menjadi 

sahabat ke peserta didik dan guru juga bisa memberikan dorongan dan motivasi ke 

peserta didik pentingnya proses pembelajaran. Berdasarkan hasil temuan dari 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa guru berperan penting dalam 

mengembangkan gerakan literasi melalui kegiatan kunjung perpustakaan. Peranan 

guru dalam kegiatan literasi baik literasi di dalam kelas maupun saat literasi 

kunjung perpustakaan antara lain menyediakan sarana dan lingkungan yang kaya 

literasi agar dapat mendukung kegiatan literasi peserta didik, dalam kegiatan 

literasi kunjung perpustakaan juga guru memiliki peranan mengajak peserta didik 

ke perpustakaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar peserta didik 

terbiasa mengunjungi perpustakaan, membimbing dan mengawasi peserta didik, 

membantu peserta didik yang mengalami kesulitan saat membaca dan juga 

menanyakan kembali isi cerita yang telah dibaca.  
 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian tentang peran guru dalam mengembangkan gerakan 

literasi melalui kegiatan kujung perpustakaan di kelas II Sekolah Dasar Negeri 

112/I Perumnas, maka dapat disimpulkan peran guru dalam kegiatan literasi ini 

yaitu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan literasi seperti buku 

bacaan, pojok baca, poster-poster, kata-kata motivasi, dan bahan kaya teks 

lainnya. Melaksanakan kegiatan literasi secara rutin sesuai dengan jadwalnya agar 

peserta didik terbiasa. Mengajak peserta didik melaksanakan kegiatan literasi 

kunjung perpustakaan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Membimbing 

peserta didik dalam melaksanakan kegiatan literasi baik di dalam kelas maupun 

saat kunjungan ke perpustakaan. Kemudian, membantu peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan literasi baik di dalam kelas 

maupun di perpustakaan. Menanyakan kembali isi bacaan yang telah dibaca 

peserta didik saat kegiatan Literasi dan juga memberikan penghargaan bagi 

peserta didik yang giat dalam membaca. 
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