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ABSTRAK 

 Kemampuan literasi siswa yang rendah serta minat belajar yang rendah 

mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Untuk mengatasi 

rendahnya minat baca dan rendah minat belajar tersebut mendikbud mengalakan 

suatu program gerakan literasi sekolah pada tahun 2016. Dengan adanya penerapan 

literasi di sekolah akan dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini adalalah untuk mengetahui impelementasi literasi 

sekolah terhadap minat belajar sejarah siswa kelas X SMAN I Kota Jambi. Subjek 

penelitian ini yaitu waka kurikulum, pembimbing literasi, kepala pustaka, guru dan 

siswa.  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini mengunakan Triangulasi data 

yaitu dengan Wawancara, Observasi. Dokumentasi. Penelitian ini adalah kualitatif 

deskriftip. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan “Bagaimanakah Penerapan 

Literasi Sekolah Terhadap Minat Belajar Sejarah Siswa Kelas X SMAN I Kota 

Jambi”. 

 Berdasarkan hasil penelitian terlihat pelaksanaan literasi sekolah di SMAN I 

Kota Jambi dikategorikan cukup bagus. Literasi ini dilaksanakan pada selasa dan 

kamis, sedangkan untuk hari lainnya siswa diberikan arahan dan bimbingan untuk 

melaksanakan literasi secara mandiri. Kebijakan yang diambil sekolah dalam 

penerapan literasi sekolah yaitu memberikan waktu selama 30 menit untuk siswa 

melakukan literasi. Sumber bacaan yang ada di sekolah yaitu disediakan di 

perpustakaan, sudut literasi, dan pojok literasi. Sumber bacaan yang terdapat di 

sekolah yaitu buku fiksi dan non fiksi. Pelaksanaan literasi pada bidang studi 

dilaksanakan selama 30 menit, dengan cara guru memberikan bimbingan serta arahan 

kepada siswa untuk membaca, melihat, mendengarkan, dan menyimak tentang video 

yang ditampilkan oleh guru mengenai. Dengan adanya literasi dalam bidang studi 

sejarah dapat meningkat minat belajar sejarah. Terlihat dari partisipasi, kemauan 

siswa serta siswa semakin termotivasi dalam belajar sejarah.  
 

Kata kunci: Literasi sekolah, Minat belajar sejarah 

 

 



Pendahuluan  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Programme for International Student 

Assessment (PISA) yang dikutip dari buku panduan gerakan literasi sekolah, peserta 

didik Indonesia menempati peringkat 64 dan 65 negara peserta dalam matematika, 

sains dan membaca. Rendahnya keterampilan tersebut membuktikan bahwa proses 

pendidikan belum mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap 

pengetahuan. 

 Praktik pendidikan yang dilaksanakan disekolah selama ini belum 

memperlihatkan bahwa sekolah berfungsi sebagai organisasi pembelajaran yang 

menjadikan semua warganya sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Untuk 

mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran, Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS).  Gerakan literasi 

sekolah adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, 

peserta didik, orangtua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem 

pendidikan. (Widya, 2017) 

Berpijak pada data empiris di atas, upaya meningkatkan kemampuan literasi 

siswa hendaknya dilakukan sedini mungkin agar kompetensi literasi siswa meningkat. 

Upaya peningkatan kemampuan literasi siswa juga semakin krusial untuk dilakukan 

sejalan dengan diberlakukannya Kurikulum 2013. Secara konten, Kurikulum ini 

mengintengrasikan mata pelajaran Indonesia dengan mata pelajaran lain. Upaya lain 

yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa adalah dengan di 

programkannya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pada tahun 2016. 

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan gerakan literasi sekolah yang melibatkan semua pemangku 

kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, 

hingga satuan pendidikan. Gerakan Literasi Sekolah ini memperkuat gerakan 

penumbuhan budi pekerti sebagaimana dicamtumkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  23 Tahun 2015. Salah satu program di dalam 

gerakan tersebut adalah “15 menit membaca buku non pelajaran sebelum waktu 

belajar dimulai”. Program ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta 

didik dapat meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai 

secara lebih baik. Materi baca berisi tentang nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan 

lokal, nasional, dan global yang akan disampaikan sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. Selain itu, pelibatan unsur eksternal dan unsur publik, yakni orang tua 

peserta didik, alumni, masyarakat, dunia usaha dan industri juga menjadi komponen 

penting dalam gerakan literasi sekolah. 

Pelaksanaan Gerakan Literasi di Sekolah Menengah Atas Negeri I Kota Jambi 

terlihat belum optimal dilakukan. Berdasarkan pengamatan peneliti sendiri saat 

menjadi Guru PPL Pada tahun 2017 di SMA I Kota Jambi warga sekolah seperti 

kepala sekolah, guru, karyawan perpustakaan, dan siswa itu sendiri belum 



membudayakan gerakan membaca. Kurangnya bimbingan serta arahan guru dalam 

membaca  15 menit sebelum belajar.  

Minat belajar sejarah siswa di SMA I Kota Jambi masih tergolong rendah, 

dibuktikan dengan hanya beberapa siswa yang datang keperpustakaan untuk 

membaca buku sejarah. Rendahnya minat belajar sejarah siswa ini menjadi masalah 

yang dapat diteliti, dimana siswa masih sibuk bermain handphone dan mengerjakan 

tugas mata pelajaran lain saat literasi berlangsung. Sarana dan prasarana pendukung 

juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat baca siswa, masih 

kurangnya sumber bacaan siswa diperpustakaan sekolah. Fasilitas yang tersedia di 

perpustakaan sudah lengkap namun masih minimnya penggunaan fasilitas penunjang 

seperti ruang membaca, ruang multimedia, komputer untuk sistem otomasi dan rak-

rak buku masih belum digunakan secara maksimal. 

 Dengan optimal gerakan literasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat 

belajar sejarah siswa dan mata pelajaran lainnya. Hal yang terpenting dilakukan 

adalah melalui aktivitas membaca siswa akan dapat memahami makna sejarah  secara 

baik sehingga hasil pembelajaran sejarah akan meningkat. Di dalam pelaksanaan 

gerakan literasi ini tidak terlepas dari hambatan dan kegagalan karena kemampuan 

siswa itu berbeda. 

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang  literasi sekolah dengan topik “IMPLEMENTASI LITERASI SEKOLAH 

TERHADAP  MINAT BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS X SMAN I KOTA 

JAMBI”. Rumusan masalah Bagaimanakah Kebijakan Penerapan Literasi Sekolah 

terhadap minat belajar sejarah siswa kelas X SMAN I Kota Jambi?” penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Implementasi Literasi Sekolah terhadap minat belajar  

sejarah siswa kelas X SMAN I Kota Jambi”. Penelitian ini bermanfaat (1) Manfaat 

Teoretis, yaitu Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan yang 

diharapkan dapat bermamfatat dalam penelitian lanjutan; (2) Manfaat Praktis, yaitu  

Bagi siswa, dari penelitian ini siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca sehingga wawasan pengetahuan siswa lebih luas dan minat belajar sejarah 

menjadi lebih meningkat. bagi guru penelitian ini dapat menjadi informasi serta 

masukan berharga bagi guru dalam melakukan berbagai upaya untuk membudayakan 

Gerakan Literasi sekolah serta meningkatkan minat belajar sejarah melalui literasi 

sekolah. bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

berharga kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan yang paling tepat dalam 

membudayakan gerakan Literasi sekolah. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Literasi sekolah  

C.luke (Kist, 2005:41) menyatakan multiliterasi merupakan kemampuan 

memandang pengetahuan secara integratif, tematik, multimodal dan interdispliner. 

Berdasarkan Sudut pandang ini, upaya membangun makna dapatt dilakukan terhadap 



berbagai media komunikasi. (Sutriatno, 2016:2) pengertian Literasi Sekolah dalam 

konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu 

secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, 

menulis, dan berbicara.  

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat dipahami serta disimpulkan bahwa 

literasi merupakan kemampuan siswa dalam membaca, menggunakan Bahasa, 

gambar serta mengartikan simbol-simbol tertentu, yang dimana literasi tersebut 

proses yang sangat kompleks yang melibatkan pembangunan pengetahuan 

sebelumnya yang dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 

 

B. Minat Belajar Sejarah  

Merriam Webster Dictionary (2012) mengatakan minat adalah sesuatu yang 

menimbulkan perhatian. Namun disamping itu Merriam Webster Dictionary juga 

menyatakan bahwa minat adalah suatu perasaan yang mengiringi atau menyebabkan 

perhatian khusus terhadap suatu objek atau kelompok objek. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Tidjan (1976:71) yang menyatakan minat adalah gejala psikologis yang 

menunjukan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek karena timbulnya perasaan 

senang. Sedangkan Ernest R. Hilgard (1977:19) menyatakan minat adalah suatu 

kecenderungan yang tetap untuk menaruh perhatian serta menyukai beberapa 

kegiatan atau bahan ajar tertentu. 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja 

oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, 

dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa 

membaca dan sebagainya. Proses belajar setiap orang akan menghasilkan hasil belajar 

yang berbeda beda untuk itu perlunya reinforcement yang terus menerus hingga 

mengalami perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik Gagne & Briggs (2008).  

Jadi bisa disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu kemauan atau 

ketertarikan invidu terhadap suatu aktivitas atau suatu pelajaran yang dilakukan tanpa 

paksaan serta kegiatan yang dilakukan terus menurus sehingga terjadi perubahan 

yang tidak tahu menjadi tahu. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMAN I Kota Jambi, pemilihan tempat ini 

dikarenakan SMAN I Kota Jambi merupakan sekolah rujukan di Kota Jambi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2018. 

 

 



B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriftif, 

metode kualitatif adalah metode filsafat postsositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, untuk itu lah peneliti menggunakan metode 

kualitatif dalam penelitian impelementasi literasi terhadap minat belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah siswa kelas X SMAN I Kota Jambi. Adapun yang dilihat dalam 

penelitian ini yaitu melihat keadaan atau gambaran fakta-fakta yang terjadi, terutama 

yang berhubungan dengan program literasi dalam meningkatkan belajar siswa. 

 

C. Data dan Sumber Data  

Instrumen pada penelitian ini adalah si peneliti itu sendiri. Peneliti kualilatif 

sebagai human instrument memiliki fungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari temuannya (Sugiyono, 

2013). Namun peneliti juga harus menggunakan pedoman dalam mengumpulkan 

sebuah data. Baik itu pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi serta yang 

bisa membantu peneliti dalam mengumpukan data dilapangan. Informan pada 

penelitian ini yaitu Waka Kurikulum, Pembimbing Literasi, Kepala Pustaka, Guru 

Sejarah, dan  Siswa. 

 

D.  Teknik Sampling  

Teknik sampling yang digunakan yaitu Purposive Sampling. Purposive 

sampling adalah yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.  Misalnya 

orang tersebut adalah orang benar-benar mengetahui tentang apa yang diharapkan 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek 

atau situasi sosial yang diteliti.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu (1) Wawanca Esterbg (2002) 

mendefenisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

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

suatu topik tertentu; (2) Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian 

dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data 

yang diperoleh dalam observasi yaitu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan 

pencatatan dalam hal ini merupakan bagian dari pada kegiatan pengamatan ( 

Nurkancana dan Sumartana, 1986:46); (3) Dokumentasi Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 



monumental dari seseorang. Hasil penelitian melalui wawncara dan observasi akan 

lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau oleh dokumentasi. 

 

F. Teknik Uji Validitas Data 

Teknik uji validitas data mengunakan triangulasi data. (1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat keperrcayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

(Patton:331); (2) Triangulasi teknik untuk menguji kredibelitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Setelah melakukan triangulasi sumber dengan cara wawancara, selanjutnya data yang 

diperoleh dengan wawancara sebelumnya, lalu dicek dengan observasi, dan 

dokumentasi; (3) Menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi dalam triangulasi 

teknik yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data;  pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama; (4) Triangulasi teori menurut Lincoln dan Guba 

(1981:307), berdasarkan anggapan bahwa fakta-fakta tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 

 

G.  Teknik Analisis Data  

  Dalam menganalisis data yang telah didapatkan ada 3 tahap. (1) Reduksi Data, 

dalam reduksi peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyerderhanaan dari 

data yang didapatkan; (2) penyajian data, yaitu data yang disajikan berdasarkan data 

yang telah didapatkan setelah mereduksi data; (3) simpulan yaitu menarikan 

kesimpulan dari data yang telah didapatkan. 

 

H.  Prosedur Penelitian  

   

Penelitian tentang Implementasi Literasi Sekolah Terhadap Minat Belajar 

Sejarah Siswa Kelas X SMAN I Kota Jambi. Melalui 3 tahapan penelitian yaitu (1) 

Tahapan Persiapan, pada perencanaan ini si peneliti menetapkan judul, jadwal 

kegiatan penelitian, menyusun instrument penelitian, serta bahan yang digunakan 

seperti buku catatan, pena, kamera dan alat bantu lainnya; (2) Tahapan Pelaksanaan 

pada pelaksanaan penelitian ini peneliti melaksanakan beberapa tahapan yaitu 

wawancara yaitu (mewancarai kepala sekolah, guru, siswa) Observasi dan 

Dokumentasi pada tahap ini peneliti mendokumentasikan baik berupa gambar 

maupun video baik saat wawancara maupun setelah wawancara dengan narasumber; 

(3) Tahapan Penyusunan Laporan, Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dalam 

proses penelitian ini. Setelah melaksanakan  serta data telah terkumpul maka langkah 

selanjutnya menyusun laporan dari penelitian tersebut. 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum SMAN I Kota Jambi 

SMA Negeri 1 Kota Jambi yang beralamat di jalan Jenderal Urip Sumoharjo 

No.15 Kel. Sungai Putri Kec. Telanai Pura Kota Jambi. SMA ini adalah SMA tertua  

di provinsi Jambi. Berdiri tahun 1955 bernama SMA Sembilan Lurah, di bawah 

naungan Yayasan Sembilan Lurah. Pendirinya adalah Almarhum Sudarsono yang 

saat itu adalah walikota Jambi. Tahun 1956, sekolah ini diserahkan pada Pemda 

Provinsi Jambi, lalu namanya berubah menjadi SMA Negeri 1 Kota Jambi. 

Selanjutnya sekolah ini juga sudah memiliki prestasi akademik dan non akademik 

(ekstrakurikuler) nya dapat dibanggakan seperti seperti juara I olimpiade Biologi 

seProvinsi Jambi, Juara I Olimpiade Sains Nasional Cabang Biologi, dan Juara I 

Olimpiade Kepahlawanan bidang Debat SeProvinsi Jambi. Sedangkan prestasi Non 

Akademik seperti Lomba Festival Karya Seni Anak Jambi (FKSAJ) Tingkat Umum, 

Lomba Paskib LKBB Tingkat Kota dan Lomba Musikalisasi pada Hari Pahlawan. 

Sekolah ini sudah mencetak tokoh-tokoh terkenal di tingkat lokal maupun nasional 

seperti Bapak Marzuki Usman yaitu mantan menteri kehutanan dan pariwisata beliau 

merupakan alumni tahun 1963.  

 

B. Deskripsi Temuan Penelitian 

1.  Gambaran Literasi Sekolah di SMAN I Kota Jambi 
Kebijakan Literasi sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri I Kota Jambi 

mengacu kepada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015. Sebagaimana yang terdapat 

di dalam peraturan tersebut yaitu pelaksanaan literasi dilakukan selama 15 menit 

sebelum pembelajaran di mulai. Hal ini juga dimaknai sebagai durasi ideal untuk 

membaca, mamun sekolah bisa mengambil kebijakan masing-masing terkait literasi 

yang ada di sekolah untuk menyesuaikan situasi dan kondisi sekolah itu sendiri. 

pelaksanaan literasi disekolah ini diterapkan selama 30 menit sebelum pembelajaran 

dimulai. 

Pelaksanaan literasi sekolah di SMAN I Kota Jambi untuk alokasi waktunya 

diambil kebijakan oleh pihak  sekolah. Pelaksanaan literasi juga sudah sesuai dengan 

tahapan-tahapan literasi di atas. Berdasarkan wawancara dengan Waka Kurikulum 

beliau mengatakan “Sekolah mengambil kebijakan mengenai alokasi waktu untuk 

literasi selama 30 menit, dikarenakan waktu 15 menit dirasa belum cukup untuk 

melakukan literasi. Selain itu juga alasan lainnya untuk menyelaraskan kebijakan 

tersebut dengan situasi dan kondisi disekolah. Literasi di sekolah ini mulai pada 

Tahun Ajaran 2016/2017 program ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 

tahun. Pelaksanaan literasi ini dilakukan pada hari selasa dan kamis untuk hari 

lainnya dilakukan literasi mandiri oleh siswa. Program literasi ini sudah selaras 

dengan kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 2013. Pelaksanaan gerakan literasi 

ini tidak dilakukan setiap hari, tetapi telah di tetapkan oleh sekolah yaitu dilakukan 

pada hari selasa dan hari kamis sebelum pelajaran dimulai. Pada lliterasi tersebut 

siswa diberikan waktu untuk membaca selama 30 menit setiap harinya sebelum 

pelajaran dimulai saat literasi berlansung guru menyuruh siswa untuk membaca 



sumber bacaan literasi serta guru mengawasi siswa selama literasi itu berlangsung” 

(wawancara, Senin 09 April 2018). 

 

2. Sarana dan prasarana  

Dalam usaha membudayakan budaya literasi sekolah di SMAN I Kota Jambi 

kepala pustaka melakukan usaha semaksimalkan mungkin dengan caranya 

menyediakan sumber bacaan bagi siswa baik di perpustakaan, sudut literasi dan pojok 

literasi serta memberikan pelayanan kepada siswa yang melakukan literasi dengan 

cara dibebaskan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Perpustakaan juga 

memberikan reward kepada siswa berupa literasi sekolah, dimana siswa berkunjung 

dan membaca diperpustakaan akan mendapatkan literasi tersebut.  

Usaha-usaha yang dilakukan perpustakaan yaitu (1) Menyediakan sumber 

bacaan di perpustakaan Darmono (2007:1) menyatakan perpustakaan sekolah sebagai 

salah satu sarana pendidikan penunjang kegiatan belajar mengajar siswa memegang 

peranan yang sangat penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di 

sekolah. (Dalam Aan Prabowo 2013 Hal 2); (2) Menyediakan sumber bacaan di sudut 

literasi, sudut literasi merupakan perpustakaan mini yang berada di sudut ruangan 

sekolah seperti sudut ruangan dekat ruangan guru dan sudut dekat auditorium serta 

sudut ruangan yang disekolah. Sudut literasi ini merupakan salah satu sarana 

penunjang pelaksanaan literasi sekolah, sudut literasi di SMAN I Kota Jambi yang 

terdiri dari buku-buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi seperti novel dan non fiksi 

seperti buku ilmu pengetahuan dan Biografi tentang kepahlawanan. Sudut literasi ini 

merupakan salah satu sarana penunjang pelaksanaan literasi sekolah.  Buku yang 

sering di baca oleh siswa yaitu buku fiksi novel, komik sedangkan buku non fiksi 

yaitu mata pelajaran seperti buku sejarah, geografi, sosiologi, agama, biologi dan 

fisika; (3) Menyediakan Pojok Literasi, pojok literasi di SMAN I Kota Jambi yaitu 

tersedia disetiap ruang-ruang kelas. Pojok literasi ini di buat di sudut ruangan kelas 

baik didepan maupun belakang kelas, pojok literasi terdiri dari rak buku yang 

digunakan untuk tempat meletakan buku-buku sebagai sumber bacaan dipojok 

literasi. Buku-buku yang terdapat pada pojok literasi yaitu buku fiksi seperti novel, 

cerita rakyat sedangkan non fiksi yaitu buku-buku pengetahuan dan Biografi tentang 

kepahlawanan. 

 

3. Implementasi Literasi Sekolah di SMAN I Kota Jambi 

Menurut Waka Kurikulum penerapan literasi di SMAN I Kota Jambi ini 

sudah dimulai sejak 2 tahun yang lalu, dimana penerapan literasi dilakukan pada hari 

selasa dan kamis sedangkan untuk hari lainnya siswa diarahlan untuk melakukan 

literasi secara mandiri pada saat jam guru tidak bisa masuk kelas ataupun saat jam 

istarahat. Alokasi waktu pelaksanaan literasi di SMAN I Kota Jambi pihak sekolah 

memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan literasi selama 30 menit. 

Kebijakan yang diambil sekolah untuk melaksanakan literasi lebih lama dari pada 

permendikbud No 23 tentang pelaksanaan literasi dari peraturan permendibud 



memberikan waktu literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran. Pihak sekolah 

mengambil kebijakan literasi selama 30 menit dikarenakan waktu 15 menit dirasa 

masih kurang. (Wawancara, 09 April 2018) 

Waka Kurikulum juga mengatakan sarana dan prasarana pendukung literasi 

sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah sebelum literasi dilakukan “Sarana dan 

prasarana literasi sudah dipersiapkan oleh sekolah, seperti menyiapkan sumber 

bacaan diperpustakaan, membuat sudut literasi sekolah dan membuat pojok-pojok 

literasi disetiap kelas  yang  ada di SMAN I Kota Jambi.  Untuk pelaksanaan literasi 

di kelas pihak menugaskan kepada seluruh guru mata pelajaran untuk melaksanakan 

literasi sebelum pembelajaran dilakukan. Sumber bacaaan yang pada saat literasi itu 

berlangsung tergantung kepada mata pelajaran, apabila jam pertama mata pelajaran 

sejarah maka guru sejarah akan mengarahkan atau membimbing literasi untuk 

melakasanakan literasi dengan membaca buku sejarah. Hambatannya dalam 

pelaksanaan literasi hanyaminat baca siswa itu memang rendah sehingga tidak 

memamfaatkan sumber bacaan dengan baik, baik sumber bacaan yang ada 

diperpusatkaan, sudut literasi dan pojok literasi. Hambatan lainnya yaitu masih 

kurang profesionalnya guru dalam menerapkan literasi, masih ada beberapa guru 

yang belum menerapkan literasi sebelum pembelajaran dimulai. (wawancara, Senin 

09 April 2018) 

 

4.1.3 Literasi Sekolah Terhadap Minat Belajar Sejarah Siswa SMAN I Kota  

Jambi 

Pelaksanaan literasi sekolah sudah dilakukan hampir selama dua tahun 

dilaksanakan yaitu sejak Tahun Ajaran 2016/2017. Berdasarkan wawancara pada 

hari senin 02 April 2018 dalam usaha menumbuhkan dan membudayakan literasi ini 

pembimbing literasi sudah melaksanakan program lomba cerpen antar kelas, puisi, 

dan debat dan cerdas cermat dimana program ini bekerja sama osis sekolah. 

Sedangkan usaha yang dilakukan perpustakaan yaitu menyediakan sumber bacaan 

baik diperpustakaan maupun sudut literasi serta memberikan arahan untuk `membuat 

pojok literasi disetiap kelas. 

Ibu westia Rini  beliau mengungkapkan dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah yang berbasis literasi, ibu tersebut mengarahkan siswa untuk membaca buku 

yang terkait dengan materi yang akan dipelajari dan juga menampilkan video-video 

tentang peristiwa sejarah. Beliau mengatakan “Pada saat pelajaran sejarah, guru 

memberikan bimbingan literasi selama 30 menit dimana guru mengarahkan siswa 

untuk membaca buku sejarah wajib, sejarah umum lainnya dan melalui video sejarah 

dimana siswa disuruh mengamati video tersebut, dimana setelah membaca guru 

menyuruh siswa untuk mendiskusikan apa yang mereka baca dan mereka lihat secara 

bersama-sama sehingga siswa bisa mengetahui mamfaat dari yang mereka baca 

tersebut” (wawancara, Kamis 05 April 2018). 

 Ibu Westia Rini juga mengatakan minat belajar sejarah siswa menjadi 

meningkat setelah adanya penerapan literasi sekolah. Pelaksanaan Literasi masih 

memiliki beberapa kendala yaitu (1) sumber bacaan yang belum lengkap yang 



berkaitan dengan pembelajaran sejarah, seperti buku sejarah lokal khususnya buku 

sejarah lokal; (2) Buku-buku Biografi tentang pahlawan nasional maupun pahlawan 

lokal masih sedikit. Namun Westia Rini juga mengakui pada saat pelaksanaan literasi 

suasana kelas masih kurang kondusif, masih banyak siswa yang ribut dan mengobrol 

saat literasi itu berlangsung. Masih belum optimalnya dalam memberikan arahan dan 

bimbingan saat literasi itu berlangsung.  

 

C. PEMBAHASAN PENELITIAN 

1. Implementasi Kebijakan Literasi Sekolah Terhadap Minat Belajar sejarah 

siswa Kelas X SMAN I Kota Jambi 

  Pelaksanaan literasi sekolah di SMAN I Kota Jambi dilakukan pada selasa 

dan kamis. Alokasi waktu pelaksanaan literasi yang diambil oleh sekolah yaitu 

melakukan selama 30 menit sebelum pembelajaran dimulai.  Pelaksanaan literasi di 

SMAN I Kota Jambi ini alokasi waktu lebih panjang dibandingkan dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  23 Tahun 2015. Salah satu program di 

dalam gerakan tersebut adalah “15 menit membaca buku non pelajaran sebelum 

waktu belajar dimulai”. Program ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca 

peserta didik dapat meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat 

dikuasai. Adapun usaha yang dilakukan sudah dilakukan pihak dalam usaha 

membudayakan literasi untuk meningkatkan minat belajar.   

Didalam Pelaksanaan literasi dikelas guru sejarah memberikan bimbingan 

serta arahan kepada siswa untuk melakukan literasi selama 30 menit, dimana sumber 

bacaan pada saat literasi tersebut ialah mengenai materi akan dipelajari saat itu. 

Dengan adanya literasi ini siswa dapat memanfaatkan tersebut untuk membaca materi 

yang akan dipelajari, sehingga siswa lebih bisa aktif saat pembelajaran dikarenakan 

sudah mengetahui mengenai materi yang diajarkan guru. Pelaksanaan literasi dikelas 

pada saat pembelajaran sejarah tidak hanya membaca buku yang terkait dengan 

pembelajaran, namun guru juga mengarahkan siswa untuk melihat dan mendengarkan 

video-video tentang seperti video tentang G30/SPKI, detik-detik proklamasi 

kemerdekaan, dan peristiwa trisakti. Setelah siswa mendengarkan dan melihat tentang 

sejarah yang ditampilkan lewat video guru lalu menyuruh siswa untuk menyimpulkan 

dari pada yang mereka lihat dan dengarkan terkait video yang ditampilkan tersebut. 

 Setelah adanya penerapan literasi sekolah ini siswa menjadi lebih aktif pada 

saat pembelajaran sejarah. Siswa menjadi lebih suka dan senang terhadap pelajaran 

sejarah terlihat dari siswa memperhatikan guru pada saat memberikan penjelasan 

materi yang diberikan serta memusatkan perhatian selama pelajaran dilaksanakan. 

Siswa sudah mulai aktif terlihat dari partisipasi siswa pada pembelajaran seperti 

bertanya serta menanggapi pertanyaan yang di ajukan. Sehingga dengan adanya 

penerapan literasi meningkatkan minat belajar sejarah. Peningkatan minat belajar 

menunjukan bahwa dengan adanya penerapan literasi sekolah di SMAN I Kota Jambi 

minat belajar siswa menjadi meningkat. Peningkatan minat belajar tersebut terlihat 

dari kemauan siswa dalam membaca buku dan memperhatikan guru secara serius saat 

menjelaskan materi yang diberikan dan juga hasil belajar meningkat terlihat nilai 



tugas dan ulangan. Nilai ulangan siswa sebelum adanya literasi masih banyak di 

bawah KKM yaitu rata-rata nilai mendapatkan nilai 50, namun setelah adanya literasi 

sekolah ini nilai ulangan siswa menjadi meningkat di atas KKM yaitu rata-rata 70 

dikarenakan siswa lebih sering membaca sejarah dan serius mengikuti proses 

pembelajaran serta termotivasi dalam belajar.  

 

PENUTUP 

Pelaksanaan gerakan literasi di SMAN I Kota Jambi bisa dikategorikan cukup 

baik. Terlihat pihak sekolah telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung 

literasi itu seperti menyediakan sumber bacaan di perpustakaan, sudut literasi dan 

pojok literasi yang didalam kelas.  

Penerapan literasi juga dapat meningkatkan minat belajar sejarah siswa. 

Peningkatan minat belajar sejarah siswa terlihat setelah diterapkan literasi, siswa 

merasa sudah siap serta partisipasi juga meningkat seperti siswa bertanya dan 

menangapi pertanyaan yang diberikan. Peningkatan minat belajar sejarah siswa 

dikarenakan sebelum pembelajaran dimulai siswa sudah diberikan waktu membaca 

buku dan mendengarkan video terkait materi yang akan dipelajari. Dengan 

meningkatnya minat siswa juga mempengaruhi hasil belajar siswa dikarenakan siswa 

benar-benar mengikuti pembelajaran dengan sunguh-sungguh.  
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