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 Abstract 

This study has a long-term goal, namely how to apply a critical culture of literacy in the face of the era 

of globalization so that students are able to compete at the national level and even at the global level. Specific 

objectives or targets for this study are to obtain comprehensive data related to literacy culture, especially in 

Public Elementary Schools, Public Islamic Madrasas, Muhammadiyah Ibtidaiyyah Madrasas and Integrated 

Islamic Primary Schools in Gorontalo District. This research is an explanatory research process that describes 

the phenomena related to critical literacy of civilization in Public Elementary Schools, Public Islamic Madrasas, 

Muhammadiyah Ibtidaiyyah Madrasas and Integrated Islamic Primary Schools in Gorontalo Regency. explained 
in 3 indicators, namely; (1) The school accountability planning process, (2) The process of implementing school 

obligations, and (3) The process of monitoring and evaluating the provision of solutions for accreditation of 

critical elementary schools.Information about Literacy Management in the face of the era of globalization. 

Keywords; Culture, Literacy, Critical, School, Elementary School 
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ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan jangka panjang, yaitu bagaimana menerapkan budaya kritis 

literasi dalam menghadapi era globalisasi sehingga siswa mampu bersaing di tingkat nasional 

dan bahkan di tingkat global. Tujuan atau target khusus untuk penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan data komprehensif yang terkait dengan budaya literasi, terutama di Sekolah 

Dasar Negeri, Madrasah Islam Publik, Madrasah Muhammadiyah Ibtidaiyyah dan Sekolah 

Dasar Islam Terpadu di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan proses penelitian 

eksplanatori yang menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan literasi kritis peradaban 

di Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Islam Negeri, Madrasah Muhammadiyah Ibtidaiyyah dan 

Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kabupaten Gorontalo. dijelaskan dalam 3 indikator, yaitu; 

(1) Proses perencanaan akuntabilitas sekolah, (2) Proses pelaksanaan kewajiban sekolah, dan 

(3) Proses pemantauan dan evaluasi penyediaan solusi untuk akreditasi sekolah dasar kritis. 

Informasi tentang Manajemen Literasi dalam menghadapi era globalisasi. 

 

Kata kunci: Budaya; Literasi; Kritis; Sekolah; Sekolah Dasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Zaman sekarang dikenal dengan zaman/era globalisasi dimana Di dalam era 

globalisasi pendidikan menjadi tolak ukur dari pembangunan nasional yang 

menjadi landasan memajukan yang tercermin dalam kualitas sumber daya 

manusia yang unggul agar dapat bersaing untuk menghadapi tantangan kemajuan 

zaman. Dalam menghadapi era global seperti sekarang ini di mana dunia 

persaingan yang semakin menuntut sumberdaya manusianya lebih kompleks dan 

kompetitif dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang pendidikan, hal yang 

paling penting untuk diperhatikan adalah sumber daya, karena ditangan 

manusialah tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.  

Pendidikan dapat berperan untuk membantu peserta didik dalam semua 

potensi yang dimiliki, kecakapan serta karakteristik ke arah yang positif, baik diri 

sendiri dan lingkungan masyarakat. Pendidikan secara formal memiliki peran 

yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Jadi pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia dari segi literasi dimana didalamnya menyangkut minat 

baca peserta didik, budaya, pengelolaan keuangan serta penggunaan tekhnologi 

untuk menghadapi tantangan globalisasi. 

UNESCO  juga menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat 

keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan 

menulis yang terlepas dari konteks dimana keterampilan yang dimaksud 

diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara 

memperolehnya. Dalam memahami literasi ini bukan hanya pada aspek baca tulis 

saja tetapi akan dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, 

institusi, nila-nilai budaya serta pengalaman. berjalannya waktu yang semakin 

menuntut sumber daya manusia yang memiliki kegemaran membaca dan menulis, 

hal ini sngat dibutuhkan guna memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas 

https://gurudigital.id/tag/literasi/
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untuk meningkatkan kecerdasannya. Sebagaimana yang diketahui bahwa 

membaca merupakan jendela dunia. Menurut Cakiroglu (2012:5588) writing skill 

is more than a kinesthetic activity which is a more complex and higher level of 

cognitive activity that should be considered together with the reading skill.  

Di sekolah dasar kemampuan membaca dan menulis menjadi hal yang 

memegang peranan penting, dikarenakan ketika seseorang mampu untuk menulis 

maka secara tidak langsung seseorang tersebut juga mampu untuk membaca dan 

tanpa menguasai literasi khususnya membaca, maka siswa itu akan mengalami 

kesulitan didalam menerima ataupun memberi informasi kepada orang lain. 

Dalam kegiatan pembiasaan membaca ini, peran dari beberapa pihak seperti guru, 

orang tua, perpustakaan, dan pemerintah sangat diperlukan sebagai media siswa 

untuk lebih mengetahui dan memahami kegiatan pembiasaan tersebut membaca 

tersebut.  

Banyak orang bahkan anak-anak SD paling banyak membaca 

menggunakan gadget saja, yang belum tentu yang dibacanya merupakan materi 

pelajaran yang ditugaskan atau yang dibahas, tanpa disadari bahwa gadget juga 

memiliki efek yang dapat merusak mata. Sedangkan banyak buku cetak sudah 

sangat kurang tersentuh oleh siswa. Adapula kekhwatiran didalam membaca yang 

menggunakan gadget, yakni, siswa tidak membuka bahan pelajaran tetapi 

membuka hal-hal yang seharusnya tidak diketahui oleh anak-anak seusia SD, hal 

ini karena penggunaan gadget yang tidak bisa dikontrol setiap waktu oleh orang 

tua ataupun guru disekolah. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pembudayaan Literasi Kritis” (Multi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri, 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo). 

 

1.2  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi kesiapan sekolah terkait 

pembiasaan literasi kritis dalam menghadapi era globalisasi baik ditingkat Sekolah 
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Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah 

Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo.  

13 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka pertanyaan penelitian adalah : 

1. Bagaimanakah  perencanaan sekolah terkait pembudayaan literasi di Sekolah 

Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah 

Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo? 

2. Bagaimanakah  implementasi sekolah terkait pembudayaan literasi kritis 

ditingkat Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah 

Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten 

Gorontalo? 

3. Bagaimanakah evaluasi sekolah terkait pembudayaan literasi kritis ditingkat 

Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah 

Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjajaki perencanaan sekolah terkait pembudayaan literasi di Sekolah 

Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah 

Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo 

2. Untuk menguraikan  implementasi sekolah terkait pembudayaan literasi kritis 

ditingkat Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah 

Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten 

Gorontalo 

3. Untuk memberikan alternatif solusi atas hambatan didalam perencanaan dan 

implementasi di implementasi sekolah terkait pembudayaan literasi kritis 

ditingkat Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah 

Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten 

Gorontalo. 
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1.5 Urgensi Penelitian 

Penelitian pembudayaan literasi kritis ini diharapkan bermanfaat bagi:  

1. Dinas pendidikan sebagai pengembangan bahan acuan untuk membangun 

generasi yang lebih cerdas mandiri dan unggul. 

2. Para orang tua, agar lebih bisa mengontrol terhadap apa yang menjadi bahan 

bacaan anak. 

3. para peneliti pendidikan, sebagai informasi untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hal terkait dengan pembudayaan secara keseluruhan. 

Bagi Guru sebagai acuan untuk meningkatkan profesionalsme didalam 

meningkatkan literasi di sekolah.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. STATE OF THE ART PENELITIAN 

 

Persoalan budaya dan literasi telah banyak diteliti oleh berbagai pihak dengan  

aneka sudut pandang serta hasil  beragam terkait dengan gejolak sosial akhir-akhir 

ini. Penelitian  Literasi menurut Kemendikbud (2016:2) merupakan kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai 

aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara. 

Penelitian literasi oleh Permatasari (2015) menyatakan  Ada bermacam-

macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi computer (computer literacy), 

literasi media (media literacy), literasi teknologi (technology literacy), literasi 

ekonomi (economy literacy), literasi informasi (information literacy), bahkan ada 

literasi moral (moral literacy) Jadi, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan 

melekteknologi, melek informasi, berpikir kritis, bahkan peka terhadap 

lingkungan. 

Penelitian lain, dilakukan oleh Farida (2011:28) yang menyatakan bahwa 

“minat baca ialah keinginan yang kuat akan diwujudkannya dengan kesediaan 

untuk mendapat bahan bacaan dan kemudiaan membacanya atas kesadaran 

sendiri”.. Oleh karenanya,  diperlukan strategi penguatan budaya literasi yang 

kritis sebagai salah satu pembentukan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. 

Selanjutnya penelitian dalam jurnal kependidikan (2014) tentang Information 

Literacy menjelaskan bahwa “...to be information literate, a person must be able 

to recognice when information is needed and have the ability to locate, evaluate 

and use effectively the needed information..”.  hal itu merupakan prasyarat untuk 

berpartisipasi efektif dalam masyarakat informasi dan merupakan bagian dari hak 

dasar manusia belajar sumur hidup. 

Dalam jurnal Penelitian tentang literacy yang dilakukan oleh Henrietta 

Dombey (2015) menjelaskan bahwa "Literacy is changing, as is our 

understanding of young children's learning capacity and what it is they have to 
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learn. At such a time of change it is particularly important to have a forum that is 

focused on young children's encounters with literacy in all its manifestations.".  

Penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri terkait dengan pembudayaan 

literasi kritis (2018) memperoleh hasil mapping bahwa siswa sekolah dasar 

banyak mendapatkan informasi bacaan hanya melalui gadget saja, karena 

pembudayaan kritis didalam memahami materi ajar sangat kurang diperhatikan 

oleh siswa itu sendiri. Meskipun demikian, sebagai guru tetap tidak perlu bosan 

didalam menuntun siswa agar lebih menjadikan siswa mau mengembangkan 

potensi diri melalui pembudayaan literasi kritis. yang  dapat berkontribusi besar 

terhadap penguatan karakter anak Indonesia melalui pendidikan dasar.   

Berbagai penelitian tersebut mendeskripsikan tentang unsur-unsur literasi 

sebagai dasar pembentuk dan penguat karakter bangsa/negara dengan segala 

problematikanya, termasuk di dalamnya penelitian yang menjajaki  perencanaan 

sekolah terkait pembudayaan literasi kritisl sebagai sumber pengembangan 

pembelajaran.  Penelitian yang diusulkan ini, berkaitan dengan upaya menggali 

budaya literasi kritis sebagai alternatif solusi di Sekolah Dasar Negeri, Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo dalam upaya pembiasaan literasi secara kritis 

sejak dini yang belum dilakukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada proses 

menjajaki perencanaan, dapat menguraikan implementasi serta memberikan 

alternatif solusi terkait dengan pembudayaan literasi kritis di skala sekolah dasar.  

Kondisi ini, seiring dengan potret  pendidikan sejak zaman dahulu kala. Lebih 

jelasnya tentang  state of the art penelitian ini dapat dicermati dalam Gambar 

berikut ini.  
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2.2 Pembudayaan 

Pembudayaan pendidikan berasal dari dua kata yang memiliki arti yang 

sangat berbeda dan berlainan. Pembudayaan sendiri memiliki pengertian sebagai 

proses perencanaan, pengelolaan dan pengorganisasian sumber maupun tugas 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan, pendidikan memiliki pengertian sebagai 

upaya untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik bisa mengembangkan 

potensi di dalam diri siswa. Jika dilihat dari kedua pengertian tersebut, bisa 

diartikan bahwa pembudayaan pendidikan adalah suatu proses, perencanaan dan 

pengorganisasian dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang 

efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. 

Harold Koontz & O’Donnel dalam bukunya yang berjudul “Principles of 

Management” mengemukakan, pembudayaan adalah berhubungan dengan 

pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. 

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) 

secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai 

dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan 

secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal serta dikerjakan secara 

bersama-sama agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

Dalam penelitian lain yang relevan juga adalah Mansyur (2010)  “Strategi 

Pembudayaan Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berorientasi pada Kepuasan 

Siswa” (Analisis Pelayanan Pendidikan pada Siswa Pendidikan Dasar dan 

Menengah di Kota Bandung)” berkesimpulan bahwa Peningkatna mut yang 

realistis perlu dikembangkan melalui strategi peningkatan mutu yang dipilih untuk 

diprioritaskan untuk ditingkatkan maupun dipertahankan melalui 5 (lima) elemen 

strategi, yaitu: Arena, Vehicle, Differensiasi, Staging dan Economic Logic. Hasil 

strategi tersebut dikategorikan ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu 

: learning and growth,internal process, customer (siswadan stakeholders) 

and financial. 

Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa kepala sekolah perlu 

menyiapkan sekolah dengan baik melalui perencanaan yang matang sehingga 
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dapat di kontrol dan di evaluasi dengan sebaik mungkin didalam pembudayaan 

literasi kritis di tingkat sekolah dasar. 

 

2.3 Literasi 

Seiring berkembang zaman, pemahaman terkait literasi juga semakin 

berkembang. Literasi tidak hanya diartikan sebagai membaca dan menulis saja.  

Literasi tidak sebatas dalam kegiatan membaca dan menulis. Lebih khusus lagi 

literasi disekolah dasar bertujuan untuk membentuk ekosistem literasi dasar di 

sekolah. literasi informasi berkaitan dengan  kemampuan untuk mengatasi 

berbagai masalah dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan 

informasi. Setiap individu wajib memiliki kemampuan itu sebagai syarat untuk 

berkomunikasi dalam masyarakat modern yang identik dengan masyarakat 

informasi.  Untuk dapat berkomunikasi siswa dituntut untuk rajin menggali 

informasi melalui membaca. 

Literasi merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif 

dengan melibatkan warga sekolah siswa, guru, kepala sekolah, tenaga 

kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid 

siswa), akademisi, penerbit, media masa, masyarakat dan pemangku kepentingan 

di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Pada dasarnya kemampuan literasi 

adalah bagaimana membelajarkan siswa agar rajin membaca dan menulis. Dalam 

hal ini maka diperlukan kreativitas guru dalam menentukan cara yang efektif dan 

efisien (Widodo 2015:61).” 

Berdasarkan beberapa defenisi mengenai literasi tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang bersifat 

partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, 

tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid 

peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat 

yang dapat merepresentasikan keteladanan, dan lain-lain) dan pemangku 

kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembudayaan serta 
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Pengambilan keputusan terkait literasi merupakan tindakan yang diambil oleh 

seseorang atau lembaga dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan suatu 

program.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai literasi, maka disini 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa literasi adalah kemampuan untuk  

mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan 

menghitung, serta membaca dalam kehidupan sehari – hari agar dapat 

mengembangkan diri secara sosial, ekonomi dan budaya dalam kehidupan modern 

sehingga menjadi pribadi yang memiliki mutu yang berkualitas dan berbudi 

pekerti melalui pembudayaan literasi yang kritis. 

2.4 Prinsip dan Tujuan Pendidikan Berbasis Literasi 

Berdasarkan pengertian literasi yang dijabarkan secara komprehensif oleh 

Kern dalam Hayat & Yusuf (2010:31-33). Maka, terdapat tujuh prinsip 

pendidikan berbasis literasi, yaitu : 

a. Literasi berhubungan dengan kegiatan interpretasi.  

Kegiatan berbahasa pada dasarnya adalah kegiatan interpretasi terhadap 

realita yang dihadapi dan realita itu ditafsirkan ke dalam penggunaan 

bahasa. saat membaca, sebenarnya kita sudah termasuk 

menginterpretasikan tulisan yang dibaca.  

b. Literasi berarti juga kolaborasi. 

Kolabarasi atau kerja sama dalam kegiatan belajar bahasa adalah tahap 

penting dalam proses belajar bahasa. kolaborasi dapat diciptakan melalui 

keempat keterampilan bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian didalam melakukan 

kerjasama.. 

c. Literasi juga menggunakan konvensi. 

Konvensi adalah kebiasaan kebiasaan yang ada dalam budaya dan 

tercermin dalam berbagai aspek bahasa yang dipelajari. Hal yang 

dimaksudkan dalam konvensi yaitu struktur teks, misalnya surat undangan 

resepsi dalam bahasa Inggris cenderung lebih sederhana dan to the point 

tanpa banyak basa-basi. Termasuk dalam konvensi ini adalah penggunaan 
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tanda baca atau punctuation yang merupakan indikator penting dalam 

kemampuan menulis. 

d. Literasi melibatkan pengetahuan budaya  

Penerapan konvensi yang benar tersebut lebih banyak didasarkan pada 

pengetahuan budaya. Penggunaan bahasa tanpa mengindahkan nilai – nilai 

budaya dapat menyebabkan salah pengertian atau bahkan dapat 

menimbulkan ketersinggungan. 

e. Literasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah 

Kegiatan belajar mengajar dalam pendekatan ini disarankan melibatkan 

proses berpikir untuk memecahkan masalah. dari pemecahan masalah akan 

berujung pada pengambilan keputusan. 

f. Literasi adalah kegiatan refleksi 

Refleksi adalah kegiatan menilai penggunaan bahasa dirinya sendiri dan 

penggunaan bahasa orang lain yang menjadi lawan bicaranya. 

g. Literasi adalah kemampuan menggunakan bahasa lisan dan tulis 

untuk menciptakan wacana. Seseorang dikatakan telah memiliki tingkat 

literasi yang baik apabila ia dapat meningkatkan kemampuan lisan 

(oracy) menuju ke arah kemampuan menangani teks tertulis (literacy).  

Oleh karena itu peneliti dapat mengemukakan bahwa guru dan siswa harus 

sama-sama memahami prinsip dan tujuan pendidikan berbasis literasi secara 

cermat, agar dapat meminimalisir kekeliruan didalam menerapkan budaya literasi 

secara kritis yang diharapkan. 

 

2.5 Road Map Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang telah dirancang untuk melihat 

bagaimana adalah Pembudayaan Literasi  kritis Di Sekolah Dasar Negeri, 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo. 

Sebelumnya penulis perlu menyampaikan bahwa penelitian ini relevan dengan 

Rencana Induk Penelitian yang ada di Institusi penulis sehingga penelitian ini mix 

dengan RIP yang telah ada. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi permasalahn 
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yang penulis telah dapatkan pada studi pendahuluan sebelumnya (studi pilot) 

dimana didapatkan fakta bahwa hal-hal yang terkait dengan konsep Pembudayaan 

Literasi masih belum diterapkan secara baik dan kritis di Sekolah Dasar Negeri, 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo. olehnya setelah melakukan studi 

pendahuluan hal yang selanjutnya dilakukan ialah melakukan kajian lebih 

mendalam dengan menggunakan teori atau konsep Literasi untuk mengukur 

sejauh mana literasi dilaksanakan.  

Setelah mendapatkan hasil dari penelitian nantinya target selanjutnya akan 

melakukan perencanaan pengembangan terkait hasil penelitian mengenai 

pembudayaan literasi kritis yang ada untuk menemukan dan menganalisis lebih 

lanjut hal-hal baru dari penerapan pembudayaan literasi sehingga pada akhir dari 

penelitian ini didapatkan alternatif solusi yang baik dalam dalam 

mengimplementasikan pembudayaan literasi kritis dan menciptakan new model di 

Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah 

Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo, 

sehingga kedepannya akan dapat menciptakan suatu aktualisasi new model 

pembudayaan literasi kritis yang cocok digunakan dan dapat digunakan 

sebagai acuan dikalangan sekolah dasar.  

. Untuk lebih jelasnya Road Map penelitian digambarkan melalui fishbone 

diagram berikut ini : 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Alur Penelitian 

       Penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksplanatori (Eksplanatori Reseach) dengan 

metode concurrent embedded (campuran tidak seimbang) yang mendeskripsikan fenomena 

yang berkaitan dengan Pembudayaan literasi kritis di Sekolah Dasar Negeri, Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Kabupaten Gorontalo yang dijabarkan dalam 3 indikator yaitu; (1) Proses Perencanaan 

lietrasi sekolah, (2) Proses Implementasi lietrasi Sekolah, dan (3) Proses Monitoring Dan 

Evaluasi lietrasi sekolah. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.1. Alur Penelitian 
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3.2 Kehadiran Peneliti  

Peran peniliti dalam penelitian menurut Imam Gunawan dijelaskan dalam bukunya 

Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik sebagai berikut:  

Peneliti adalah intrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Peneliti berperan besar dalam 

seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendekati topik tersebut, mengumpulkan 

data, hingga menganalisis dan menginterpretasikan. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan maksimal selama setahun mulai dari bulan Januari 2019 

sampai dengan November 2019 yang meliputi tahap pengusulan, persiapan, proses penelitian, 

pengolahan data dan penyusunan laporan. Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan Di 

Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah 

Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo. 

 

3.4. Sumber Dana  

Dana Penelitian ini bersumber dari DRPM tahun anggaran 2019.  Penelitian ini 

diusulkan dengan menggunakan anggaran yang ditetapkan untuk usulan penelitian dosen 

pemula, yakni sebesar maksimal Rp 18.496.000.- 

 

3.5. Prosedur pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau 

tekhnik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Sesuai 

dengan bentuk pendekatan jenis penelitian yang digunakan, maka tekhnik pengumpulan data 

yang digunakan adalah dengan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. 

       Atas dasar konsep tersebut, maka ketiga tekhnik pengumpulan data diatas digunakan 

dalam penelitian ini. 

1. Observasi  

        Dalam penelitian ini tekhnik observasi digunakan untuk memperkuat data terkait dengan 

pembudayaan literasi Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah 

Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo. 

Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk mengkonfirmasikan data yang telah 

terkumpul melalui instrument dengan kenyataan yang sebenarnya. Observasi ini digunakan 



16 

 

untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang perilaku warga sekolah dalam 

hal pembudayaan literasi kritis dalam menghadapi era globalisasi dilingkungan sekolah dasar. 

2. Koesioner  

       Di dalam instrument terdapat 2 jenis pertanyaan yaitu pertanyaan  yaitu prtanyaan sudah 

terlaksana dan pertanyaan belum terlaksana. Instrument diberikan langsung oleh sipeneliti 

kepada respoden, dimana yang bersangkutan bekerja dengan diberikan penjelasan 

sebelumnya, selanjutnya responden diberikan kesempatan selama satu minggu untuk 

melakukan pengisian, setelah satu minggu peneliti kembali datang kelokasi penelitian untuk 

mengambil instrument yang telah diisi untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data lebih 

lanjut. 

3. Wawancara 

       Wawancara dilakukan untuk memperoleh data pendukung dari beberapa keterangan atau 

informasi dari informan terkait dengan pembudayaan literasi kritis yaitu kepala Sekolah 

Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo beserta wakil-wakil kepala sekolah, guru 

dan komite sekolah. Pertimbangan tekhnik wawancara diterapkan sebagai tekhnik 

pengumpulan data, karena: Pertama, orang mempersepsi objek, peristiwa, tindakan-tindakan 

dan menangkap maknanya dari pandangannya. Kedua, sumber data (orang) yang representatif 

dapat menangkap gambaran peristiwa, tindakan atau objek yang telah lama dikenalnya. 

4. Pengambilan sampel 

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka peneliti melakukan sampel untuk 

mewakili seluruh item terkait dengan pembudayaan literasi kritis dalam hal ini, kepala 

Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah 

Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo. 

 

3.6 Analisis Data 

1. Analisis Kuantitatif  

Pada analisis kuantitatif dalam penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif, 

dengan analisis ini dapat dihitung seberapa tinggi kualitas pelayanan. Adapun nilai kualitas 

pelayanan dirumuskan sebagai berikut:  

a. Rumus penghitungan Mean, yakni sebagai berikut:  

 

 

Keterangan:  

Me = Σfi . xi  

            Σfi  
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Me = Mean 

Σfi.xi = perkalian antara jumlah data sampel (fi) dengan bobot nilai (xi)  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel  

(Sumber: Sujarweni, 2012:40) 

 

b. Rumus penghitungan skor hitung hasil (pada kolom jumlah), yakni:  

 

 

Keterangan:  

SH = Skor Hasil Hitung  

fi.xi = perkalian antara data sampel (fi) dengan bobot nilai (xi) 

 

c. Rumus penghitungan skor kriterium, yakni sebagai berikut:  

 

 

Keterangan:  

SK = Skor Kriterium/Skor Tertinggi  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel   

 

d. Rumus penghitungan nilai interval, yakni sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

I = Interval  

NTt = Nilai tertinggi  

Nr = Nilai terendah  

K = Kelas Interval/Banyak Bilangan 

(Sumber: Sujarweni, 2012:39) 

 

SK = Bobot Nilai Tertinggi x Σfi 

 

 
I = NTt - Nr  

K 

SH = fi . xi 
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Jadi pengukuran interval dari setiap butir pertanyaan yang ada di dalam kuesioner dihitung 

berdasarkan:  

a) Interval Mean = Nilai tertinggi - Nilai terendah  

 Banyak Bilangan   

b) Interval Persentase = Nilai tertinggi - Nilai terendah  

Banyak Bilangan 
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BAB IV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian pembudayaan literasi kritis dilakukan pada tingkat Sekolah Dasar Kabupaten 

Gorontalo Provinsi Gorontalo.  

Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten terluas di provinsi gorontalo, kabupaten 

gorontalo terdiri dari 19 kecamatan. setiap kecamatan memiliki sekolah dasar. Jumlah 

sekolah yang menjadi lokasi penelitian sebanyak empat (4) sekolah. Yakni Sekolah Dasar 

Negeri (Sekolah Dasar Muhammadiyah 2), Madrasah Ibtidaiyah Negeri,  Madrasah 

Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Gorontalo. 

 

4.2. Hasil Penelitian  

Pada bab ini, akan meguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan langsung pada 

tempat penelitian.  

SEBARAN DATA 

1. Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi (fi) 

Laki-laki 37 

Perempuan 55 

Jumlah Total Σfi = 92 

 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah 

perempuan (59,78 persen) dibandingkan dengan laki-laki (40,22 persen). 

 

2. Tingkat kesenangan terhadap membaca 

Tingkat kesenangan 

terhadap membaca 
Frekuensi (fi) Bobot (xi) SH = (fi). (xi) 

Senang 7 3 21 
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Tidak Senang 84 2 168 

Tergantung Situasi 1 1 1 

Jumlah Total Σfi = 92  Σ(fi). (xi) = 190 

 

Rumus penghitungan Mean, yakni sebagai berikut:  

 

 

Keterangan:  

Me = Mean 

Σfi.xi = perkalian antara jumlah data sampel (fi) dengan bobot nilai (xi)  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel 

 

Penghitungan skor kriterium, yakni sebagai berikut:  

  

 

Keterangan:  

SK = Skor Kriterium/Skor Tertinggi  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel   

 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata siswa tidak senang terhadap 

kegiatan membaca. 

 

3. Tingkat keseringan membaca di rumah 

Tingkat keseringan 

membaca di rumah 
Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi) 

Selalu Membaca 

Buku Setiap Hari 

30 3 90 

Selalu membaca buku 

1-2 kali setiap 

54 2 108 

Me = 190 = 2,07 
           92  
 

SK = Bobot Nilai Tertinggi x Σf i= 3 x 92 = 276 
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minggu 

Membaca buku setiap 

bulan 

8 1 8 

Jumlah Total Σfi = 92  Σ(fi). (xi) = 206 

 

Rumus penghitungan Mean, yakni sebagai berikut:  

 

 

Keterangan:  

Me = Mean 

Σfi.xi = perkalian antara jumlah data sampel (fi) dengan bobot nilai (xi)  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel 

 

Penghitungan skor kriterium, yakni sebagai berikut:  

  

 

 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata siswa selalu membaca buku 1-2 

kali setiap minggu. 

 

4. Lama membaca dalam satu hari 

Lama membaca 

dalam satu hari 
Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi) 

5-10 menit saja 42 1 42 

1 jam 45 2 90 

12 jam 5 3 15 

Jumlah Total Σfi = 92  Σ(fi). (xi) = 147 

 

Me = 206 = 2,24 
           92  
 

SK = Bobot Nilai Tertinggi x Σf i= 3 x 92 = 276 
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Rumus penghitungan Mean, yakni sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan:  

Me = Mean 

Σfi.xi = perkalian antara jumlah data sampel (fi) dengan bobot nilai (xi)  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel 

 

Penghitungan skor kriterium, yakni sebagai berikut:  

  

 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata siswa dalam sehari membaca 

selama 5-10 menit saja sampai 1 jam. 

5. Tingkat kesukaan membaca melalui internet HP di rumah 

Tingkat kesukaan 

membaca melalui 

internet HP di 

rumah 

Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi) 

Selalu membaca 

melalui Internet HP 

dirumah 

24 3 72 

Sering membaca 

buku teks daripada 

membaca melalui 

internet/HP 

67 2 134 

Tidak suka membaca 1 1 1 

Jumlah Total Σfi = 92  Σ(fi). (xi) = 207 

 

 

Me = 147 = 1,597 
           92  
 

SK = Bobot Nilai Tertinggi x Σf i= 3 x 92 = 276 
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Rumus penghitungan Mean, yakni sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan:  

Me = Mean 

Σfi.xi = perkalian antara jumlah data sampel (fi) dengan bobot nilai (xi)  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel 

 

Penghitungan skor kriterium, yakni sebagai berikut:  

  

 

 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata siswa sering membaca buku teks 

daripada membaca melalui internet/HP. 

 

6. Jenis bacaan yang disukai 

Jenis bacaan yang disukai Frekuensi 

Buku pelajaran 34 

komik 11 

koran 0 

Kitab Suci 24 

Apa saja 23 

Jumlah Total Σfi = 92 

 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai membaca buku 

pelajaran dibandingkan jenis bacaan lainnya. 

7. Pendidikan orangtua 

Me = 207 = 2,25 
           92  
 

SK = Bobot Nilai Tertinggi x Σf i= 3 x 92 = 276 
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Pendidikan 

orangtua 

Frekuensi Bobot 
SH = (fi). (xi) 

SD 18 1 18 

SMP 6 2 12 

SMA 28 3 84 

Universitas 40 4 160 

Jumlah Total Σfi = 92  Σ(fi). (xi) = 274 

 

Rumus penghitungan Mean, yakni sebagai berikut: 

  

 

 

Keterangan:  

Me = Mean 

Σfi.xi = perkalian antara jumlah data sampel (fi) dengan bobot nilai (xi)  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel 

 

Penghitungan skor kriterium, yakni sebagai berikut:  

  

 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan orang tua 

siswa adalah pengetahuan level SMA. 

8. Kebutuhan untuk membaca 

Kebutuhan untuk 

membaca 
Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi) 

Hanya membaca jika 

ingin 

30 2 60 

Me = 274 = 2,978 
           92  
 

SK = Bobot Nilai Tertinggi x Σf i= 3 x 92 = 276 
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Merasa membaca 

adalah kebutuhan 

39 4 156 

Membaca sebagai hal 

membosankan 

1 1 1 

Membaca buku jikalau 

ada kesempatan 

22 3 66 

Jumlah Total Σfi = 92  Σ(fi). (xi) = 283 

 

Rumus penghitungan Mean, yakni sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan:  

Me = Mean 

Σfi.xi = perkalian antara jumlah data sampel (fi) dengan bobot nilai (xi)  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel 

 

Penghitungan skor kriterium, yakni sebagai berikut:  

  

 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata siswa membaca buku jikalau ada 

kesempatan. 

9. Tempat favorit untuk membaca 

Tempat favorit 

untuk membaca 
Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi) 

Perpustakaan 48 3 144 

Ruang Tidur 37 2 74 

Kamar Tamu 7 1 1 

Me = 207 = 3,076 
           92  
 

SK = Bobot Nilai Tertinggi x Σf i= 3 x 92 = 276 
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Jumlah Total Σfi = 92  Σ(fi). (xi) = 219 

 

Rumus penghitungan Mean, yakni sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan:  

Me = Mean 

Σfi.xi = perkalian antara jumlah data sampel (fi) dengan bobot nilai (xi)  

Σfi = Jumlah frekuensi/sampel 

 

Penghitungan skor kriterium, yakni sebagai berikut:  

  

 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tempat favorit siswa untuk 

membaca yaitu di ruang tidur.  

4.3. Pembahasan Hasil penelitian yang dilaksanakan yaitu berkaitan dengan pembudayaan 

literasi kritis di empat sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo yang akan 

menghasilkan suatu model literasi yang baik yang bisa dijadikan acuan kebijakan baik pihak 

sekolah ataupun pemerintah terkait. Selain model, pada penelitian ini menghasilkan sebuah 

karya buku hasil penelitian dan satu buah karya hak cipta. 

  

4.4. Kendala yang dihadapi oleh empat sekolah dasar ini berbeda-beda, diantaranya di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 itu perpustakaannya sempit sekali, bahkan buku-buku yang 

dimiliki sangat minim bahkan belum mencukupi kebutuhan pelajaran disekolah., di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Pone memiliki ruang perpustakan namun, buku-buku yang berada 

diperpustakaan masih sangat memprihatinkan dikarenakan sangat kurang. Dikarenakan 

ruangan yang sempit sehingga peneliti tidak bisa melihat secara langsung kesenangan 

membaca siswa di dalam perpustakaan, yang ada hanyalah siswa mengambil buku bacaan 

dan membaca di serambi sekolah saja. Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Limboto dan 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukmanul hakim sudah memiliki fasilitas perpustakaan yang 

cukup represesentatif, dari sgi gedung dan buku-buku yang dimiliki. Hanya saja, minat 

Me = 219 = 2,38 
           92  
 

SK = Bobot Nilai Tertinggi x Σf i= 3 x 92 = 276 
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bacapun dinilai masih sangat kurang dapat dilihat dari keinginan siswa secara sadar dan 

mandiri untuk masuk ke dalam perpustakaan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Minat baca baca siswa hanya 1-2 kali setiap minggu. Ini membutuhkan perhatian khusus 

pihak guru dan orang tua didalam mendorong anak/peserta didiknya untuk lebih tertarik 

membaca minimal membaca buku terkait buku mata pelajaran yang diajarkan disekolah. Hal 

ini ketika dianggap biasa saja maka anak tidak akan pernah bisa kita arahkan pada hal-hal 

kebaikan lainnya, dan ilmu pengetahuan yang dia miliki akan sangat sempit, sedangkan 

ketika anak mau melakukan literasi secara kritis, maka cara berpikirnya akan luas, mudah 

bergaul, bersosialisai dan cepat tanggap terhadap apa yang terjadi. 

 

5.2 SARAN 

Antara guru dan orang tua harus membina komunikasi yang baik akan perkembangan 

anak disekolah, sehingga orang tua dirumah dapat mengembangkan ilmu yang diterima oleh 

anak dari sekolah. Karena jika hanya diserahkan sepenuhnya kepada anak, kemandirian tidak 

bisa terkontrol dalam hal pembudayaan literasi kritis tingkat sekolah dasar. 
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Berikut Ini Capaian Luaran Tambahan 

1. Model Pembudayaan Literasi Kritis di sekolah Dasar yang cocok digunakan adalah 

dengan menggunakan Aplikasi yang sudah dirancang khusus dan simple untuk 

digunakan dikalangan siswa sekolah dasar. Aplikasi yang dibuat oleh peneliti adalah 

aplikasi berbasis web yang diberi nama oleh peneliti aplikasi  SILIKRIN.ID. 

SILIKRIN.ID merupaka singkatan dari Sistem Informasi Literasi Kritis Rini. 

SILIKRIN.ID dapat diakses secara online. Secara onlinepun dapat dibuka  melalui 

Chrome, Mozila ataupun Browser. Disamping boleh dibuka dengan menggunakan 

computer boleh juga diakses melalui Handphone Android. 

Berikut ini adalah gambar tampilan SILIKRIN.ID yang akan muncul saat di Browsing 

Onlnine. 
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Disamping dapat di akses secara online, SILIKRIN.ID juga bisa diakses/digunakan 

secara offline. 

Berikut ini adalah cover CD yang bisa di instal oleh pengguna SILIKRIN.ID 

 

 
2. Hak Cipta Model Sudah Sementara diproses, status sudah bersertifikat. 

Hak cipta yang dibuat berupa Laporan Penelitian 
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dan Hak Cipta berupa Program Computer “SILIKRIN.ID” 
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3. Draft Buku Hasil Penelitian Sementara Proses Penyusunan 
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    CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  12 Februari 2019 

Kegiatan  :  Pengurusan surat izin penelitian 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang Dosen FKIP/ UMGO 

 

Uraian Kegiatan : 

Pengurusan surat izin penelitian Di LPPM UMGO 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Rabu 13-02-2019 

Kegiatan  :  Persiapan Penelitian 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang Dosen FKIP/ UMGO 

 

Uraian Kegiatan :  

Tim peneliti melaksanakan persiapan administratif penelitian. Mengkaji ulang proposal 

penelitian, mereview ketersediaan dana, mendiskusikan target capaian penelitian, menyiapkan 

surat ijin pelaksanaan penelitian dan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Senin 18-02-2019 

Kegiatan  :  Mendatangi 4 sekolah 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  4 {empat} sekolah lokasi penelitian 

Uraian Kegiatan : 

Mendatangi ke 4 {empat} sekolah yang menjadi lokasi penelitian, Melakukan survei awal, 

Mengumpulkan data awal, menganalisis data survei 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Rabu 20-02-2019 

Kegiatan  :  Observasi 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  4 {empat} sekolah lokasi penel 

Uraian Kegiatan :  

Melakukan observasi di sekolah sebagai tempat penelitian, terkait mengobservasi lingkungan 

sekolah dan fungsi perpustakaan disekolah lokus penelitian. 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Jumat 01-03-2019 

Kegiatan  :  Rapat 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang Dosen FKIP/ UMGO 

Uraian Kegiatan : 

Rapat Pembahasan Instrumen Penelitian 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Senin 04-03-2019 

Kegiatan  :  Menyusun Instrumen Penelitian 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang Dosen FKIP/ UMGO 

Uraian Kegiatan : 

Senin 04-03-2019 

Ketua peneliti dan Tim peneliti Menyusun Instrumen Penelitian secara bersama-sama. 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Selasa 05-03-2019 

Kegiatan  :  Pengurusan surat 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  LPPM UMGO, LITBANGPOL, DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN 

DAN KE 4 SEKOLAH LOKUS PENELITIAN 

Uraian Kegiatan :  

Pengurusan surat dari LPPM UMGO, Ke Litbang Kabupaten Gorontalo, Mengantar surat ke 

dinas pendidikan kabupaten gorontalo, Mengantar surat izin penelitian ke Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Pone, Mengantarkan surat ke Madrasah ibtidaiyah Negeri 2 Limboto, 

Mengantarkan surat ke SD Muhammadiyah 2 Limboto, dan Mengantarkan surat izin penelitian 

ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukmanul Hakim Limboto 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Senin 18-03-2019 

Kegiatan  :  Menyebarkan Instrumen 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  SD MUHAMMADIYAH 2 Limboto 

Uraian Kegiatan : Senin 18-03-2019 

Menyebarkan Instrumen penelitian dan wawancara kepada siswa SD MUHAMMADIYAH 2 

Limboto 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Senin 18-03-2019 

Kegiatan  :  kajian kepustakaan 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang Dosen FKIP/ UMGO 

Uraian Kegiatan : 

Tim peneliti melaksanakan kajian kepustakaan yang berkaitan dengan LITERASI SEKOLAH 

DASAR. Hasil kajian pustaka ini akan dijadikan dasar pengembangan dan penentuan masalah 

untuk menjadi pertimbangan melakukan observasi pendahuluan. 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Selasa 02-04-2019 

Kegiatan  :  wawancara 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pone 

Uraian Kegiatan : 

Melaksanakan wawancara dengan pihak Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pone Limboto 

dan koordinasi dengan kepala sekolah 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Selasa 09-04-2019 

Kegiatan  :  Menyebarkan Instrumen 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  SDIT Lukmanul Hakim 

Uraian Kegiatan : 

Ketua peneliti dan Tim peneliti Menyebarkan Instrumen penelitian dan wawancara kepada siswa 

SDIT Lukmanul Hakim 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Rabu 10-04-2019 

Kegiatan  :  Merancang Model Penerapan 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan :  

Merancang Model Penerapan Literasi Kritis Sekolah Dasar yakni aplikasi brbasis web 

SILIKRIN.ID 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Senin 22-04-2019 

Kegiatan  :  wawancara 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Limboto 

Uraian Kegiatan :  

Melaksanakan observasi dan wawancara dengan pihak Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Limboto 

dan koordinasi dengan kepala sekolah 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Rabu 24-04-2019 

Kegiatan  :  Menyebarkan Instrumen penelitian 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  SDIT Lukmanul Hakim 

Uraian Kegiatan :   

Menyebarkan Instrumen penelitian dan wawancara kepada siswa yang belom sempat 

diwawancarai dlm rangka kebutuhan penelitian pembudayaan literasi kritis. 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Selasa 30-04-2019 

Kegiatan  :  Pengolahan Data Penelitian 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan : 

Semua data hasil observasi dan wawancara diolah untuk menemukan hasil rill dari pelaksanaan 

literasi yang ada di lokasi pusat penelitian. 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Kamis 02-05-2019 

Kegiatan  :  Rapat 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan :  

Melakukan Rapat dengan tim penelitian terkait hasil pengambilan data dan hasil olahan data. 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Senin 06-05-2019 

Kegiatan  :  Mendaftarkan artikel hasil penelitian 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan :  

Ketua Peneliti dan anggota, Mendaftarkan artikel hasil penelitian secara online pembudayaan 

literasi kritis untuk dapat di presentasikan dan dijurnalkan pada seminar nasional dengan tema 

"penguatan karakter dan profesionalitas pendidik berbasis literasi di era revolusi industri 4.0 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Kamis 27-06-2019 

Kegiatan  :  Seminar Nasional 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  

Uraian Kegiatan :  

1. setelah dinyatakan artikel hasil penelitian diterima, maka peneliti berangkat mengikuti pada 

Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Karakter dan Profesionalitas Pendidik Berbasis 

Literasi di ERa Revolusi Industri 4.0 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang dilaksanakan 

pada hari kamis 27 juni 2017. 2. peneliti berangkat dari tanggal 26 Juni 2019 3. Peneliti 

mendapatkan peringkat terbaik ke 2 sebagai Artikel terbaik 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Selasa 30-07-2019 

Kegiatan  :  Uji Coba Rancangan model penerapan 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan :  

Uji Coba Rancangan model penerapan pembudayaan literasi kritis melalui aplikasi berbasis web 

silikrin.id, Membuat Laporan Hasil Penelitian Pembudayaan Literasi Kritis. 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Kamis 01-08-2019 

Kegiatan  :  Revisi fitur-vituraplikasi 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan :  

Setelah melihat hasil jadi pembuatan aplikasi silikrin.id, Ketua peneliti dan Tim peneliti 

melakukan Revisi fitur-vitur aplikasi yang ada pada silikrin.id 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Sabtu 14-09-2019 

Kegiatan  :  Mengunggah laporan kemajuan 70% 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan :  

Mengunggah laporan kemajuan 70% Phasi penelitian pembudayaan literasi kritis. 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Selasa 22-10-2019 

Kegiatan  :  Selasa 22-10-2019 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan :  

Ketua peneliti dan Tim peneliti Melengkapi Berkas/Dokumen Hasil Penelitian yang akan di 

apload ke simlitabmas 
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                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Jumat 01-11-2019 

Kegiatan  :  Laporan akhir 100% 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan : Ketua peneliti dan Tim peneliti Menyusun Laporan akhir 100% hasil 

penelitian Pembudayaan literasi kritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

                         CATATAN KEGIATAN 

 

Hari   :  Selasa 12-11-2019 

Kegiatan  :  Selasa 12-11-2019 

Pelaksana  :  Ketua peneliti dan Tim peneliti 

Lokasi   :  Ruang FKIP/UMGO 

Uraian Kegiatan :  

Ketua peneliti dan Tim peneliti bekerjasama merampungkan data dan Mengunggah laporan akhir 

100% ke simlitabmas. 
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Pembudayaan Literasi Kritis
[Cultivation of Critical Literacy]
Yurni Rahman*, Cutri Atjalau

Program Studi Sastra Arab, FIB, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

This research has a long-term goal, namely how to apply the culture of critical literacy
in the face of globalization so that students are able to compete at the national level
and even at the global level. This research method is an explanatory research process.
Information about Literacy Management in the face of globalization. Can conclude that
students only read interest in 1-2 times each week. This requires special attention from
teachers and parents in encouraging children / students to be more interested in reading
at least reading textbooks taught in school. When it is considered normal, then the child
will never be able to point to other good things, and the knowledge he has will be very
narrow, whereas when children want to do literacy critically, then their thinking will be
broad, sociable, sociable and be responsive to what happens.

Keywords: Culture, Literacy, Critical, Schools, Elementary Schools

Penelitian ini memiliki tujuan jangka panjang, yaitu bagaimana menerapkan budaya kri-
tis literasi dalam menghadapi era globalisasi sehingga siswa mampu bersaing di tingkat
nasional dan bahkan di tingkat global. Metode penelitian ini merupakan proses penelitian
eksplanatori. Informasi tentang Manajemen Literasi dalam menghadapi era globalisasi.
Dapat menyimpulkan bahwa Minat baca siswa hanya 1-2 kali setiap minggu. Ini mem-
butuhkan perhatian khusus pihak guru dan orang tua didalam mendorong anak/peserta
didiknya untuk lebih tertarik membaca minimal membaca buku pelajaran yang diajarkan
disekolah. Hal ini ketika dianggap biasa saja maka anak tidak akan pernah bisa kita
arahkan pada hal-hal kebaikan lainnya, dan ilmu pengetahuan yang dia miliki akan san-
gat sempit, sedangkan ketika anak mau melakukan literasi secara kritis, maka cara
berpikirnya akan luas, mudah bergaul, bersosialisai dan cepat tanggap terhadap apa
yang terjadi.

Keywords: Budaya, Literasi, Kritis, Sekolah, Sekolah Dasar
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PENDAHULUAN

Kehidupan manusia khususnya anak-anak makin tidak
dapat dipisahkan dari perkembangan informasi, maka dapat
dikatakan bahwa pembudayaan literasi kritis pada hakikatnya
merupakan sebuah kecakapan yang perlu dan harus dimiliki
oleh siapa pun yang slalu dekat dengan sumber informasi.

Di Indonesia, sebagian besar rumah tangga pada umumnya
memiliki televisi, radio, electronic games player, video player,
buku, dan majalah, yang seringkali sampai masuk ke kamar
tidur anak. Sebagai gambaran, pada 2009, kepemilikan media
di rumah tangga di Jakarta menunjukkan angka yang cukup
tinggi: 98% memiliki televisi, 90% memiliki telepon selular,
80% memiliki VCD player, 74% memiliki radio, 62% memi-
liki games player, 59% memiliki komputer, dan 28% memiliki
koneksi internet di rumah Hendriyani et al. (2012); Martínez
et al. (2010) . Penelitian tersebut juga menemukan bahwa
media accessability (ketersediaan media) yang tinggi di rumah
mendukung konsumsimedia dengan jumlahwaktu yang tinggi
pula dalam keluarga. Fenomena ini sejalan dengan apa yang
terjadi di berbagai negara di dunia umumnya cukup baik.

Literasi pada dasarnya merupakan praktik kecakapan
atau kompetensi khalayak dalam menggunakan dan berko-
munikasi dengan media. Seiring berjalannya waktu, literasi
melalui media mengalami perubahan dan penyesuaian seir-
ing berkembangnya zaman, utamanya dalam berkembangnya
sarana komunikasi. Perkembangan tersebut, dimulai dari lit-
erasi baca tulis buku secara langsung sampai pada literasi
baca USAID (2014); Martínez et al. (2010) .

Pada tahun 2015 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia Mengeluarkan Peraturan Menteri No 23 Tahun
2015. Peraturan Menteri tersebut berisi tentang penumbuh
budi pekerti yang di dalamnya mencakup Gerakan Literasi
Sekolah (GLS) dengan mewajibkan peserta didik membaca
buku nonpelajaran selama 10-15 menit sebelum pembelajaran
dimulai.

Di negara-negara maju seperti Inggris, Kanada (terutama
Ontario), Australia, Finlandia, Denmark, Norwegia, Belanda,
Swedia, Prancis, dan Switzerland, kemampuan atau kecakapan
literasi media diajarkan secara formal melalui kurikulum seko-
lah Martínez et al. (2010) .

Menurut Abdurrahman, membaca merupakan keterampi-
lan yang harus diajarkan sejak anak masuk Sekolah Dasar.
Oleh karena itu butuh perhatian khusus dan kerjasama yang
baik antara guru, orang tua,masyarakat dan pemerintah dalam
implementasi literasi kritis sehingga dapat mencapai tujuan
secara bersama-sama yakni mencerdaskan kehidupan anak
bangsa. Berdasarkan paparan tersebut di atas, penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pem-
budayaan literasi kritis disekolah. Penelitian tentang imple-
mentasi Gerakan Literasi Sekolah juga pernah dilakukan oleh
Wulandari (2017) dengan hasil temuan bahwa implemen-
tasi gerakan literasi sekolah ini didukung oleh potensi guru,
orangtua dan sekolah. Sekolah (GLS) sebagai pembentuk pen-
didikan berkarakter Anonim (2016) . Penelitian tentang imple-

mentasi Gerakan Literasi Sekolah juga pernah dilakukan oleh
Wulandari (2017) dengan hasil temuan bahwa implementasi
gerakan literasi sekolah ini didukung oleh potensi guru, orang-
tua dan sekolah. menyatakan implementasi gerakan literasi
sekolah harus difokuskan pada tahap pembiasaan dan mem-
perhatikan beberapa faktor seperti aspek sarana dan prasarana,
faktor internal peserta didik, guru dan evaluasi programAbdil-
lah (2011); Hendriyani et al. (2012) .

Menurut Abidin et al. (2017) Literasi merupakan “seba-
gai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat
dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang
mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf ”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah di SD
Muhammadiyah 2 Islamiyah Pontianak pada tanggal 12 Maret
2019, diperoleh informasi bahwa siswa memiliki buku LKS
dengan sangat terbatas atau kurang dari jumlah yang seharus-
nya, hal ini dikarenakan anggaran sekolah sangat minim. Guru
sudah menyuruh siswa untuk memfotokopi buku tersebut,
namun hanya beberapa siswa saja yang mau fotokopi buku
tersebut. Guru hanya menjelaskan di depan kelas. Saat pem-
belajaran di kelas, siswa ada yang bermain game di HP nya,
mengobrol dengan teman nya.

Berdasarkan hasil observasi di kelas 4, 5 dan 6 Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Pone Limboto pada tanggal 12
Maret 2019 di peroleh informasi bahwa banyak siswa yang
tidak mempunyai buku bacaan dirumah, guru menjelaskan
materi di depan kelas. ada beberapa siswa yang mempunyai
buku namun tidak dibaca saat pembelajaran, hal ini menun-
jukkan kurangnya minat membaca di kelas. selain itu, peneliti
melihat perpustakaan juga sepi baik saat jampelajaranmaupun
jam istirahat, hal ini menunjukkan siswa kurang minat mem-
baca di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara melalui siswa dan guru
di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Limboto diperoleh infor-
masi bahwa siswa banyak membaca menggunakan hand-
phone (HP), sementara buku cetak sangat jarang, hal ini dise-
babkan HP sudah tidak bisa dipisahkan kepada anak-anak
karena berawal dari kebutuhan komunikasi sampai pada men-
cari materi bahan pelajaran siswa banyak menggunakan HP.
Namun ada hal yang sangat dikhwatirkan oleh guru yakni
siswamembukaHP tetapi gurumasih kurang yakin kalau yang
dibuka adalah kebutuhan pelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara di Sekolah Dasar Islam
Terpadu Lukmanul hakim, siswa radjin membaca diseko-
lah, namun gurupun tetap memberikan tugas membaca
dirumah melalui hafalan-hafalan yang harus diselesaikan oleh
siwa, dengan cara itu guru dapat mengetahui bahwa siswa
melakukan kegiatan literasi disekolah maupun dirumah.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memfokuskan
pengamatan di sekolah dasar muhammadiyah 2, Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Pone, Madrasah Ibtidaiyah Negeri
dan Sekolah dasar islam terpadu khususnya kelas 4, 5 dan 6 ten-
tang pembudayaan literasi kritis. Upaya yang dilakukan oleh
guru sekolah dasar dalam mengatasi siswa yang kurang minat
membaca dalam membaca buku di sekolah ialah dengan pen-
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erapan kegiatan literasi yang secara continu atau berkesinam-
bungan sehingga siswa akan terbiasa melakukan literasi meski
dalam keadaan terpaksa.

Penerapan kegiatan literasi yang dilakukan oleh guru
adalah dengan melakukan aktivitas literasi yang beragam dan
melakukan dengan tekhnik ataupun strategi yang menarik,
sehingga siswa tidak jenuhmelakukan kegiatan literasi. Hal ini
memang tidak mudah, tetapi membutuhkan kesabaran yang
sangat tinggi oleh pihak guru didalam mengarahkan minat
baca siswa. Dalam konsep literasi, membaca ditafsirkan seba-
gai usahamemahami,melakukakan percobaan dalam berbagai
jenis teks dan praktek untuk mencapai suatu tujuan yang ingin
dipahami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksplanatori (Eks-
planatori Reseach) dengan metode concurrent embedded
(campuran tidak seimbang) yang mendeskripsikan fenom-
ena yang berkaitan dengan Pembudayaan literasi kritis di
Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah
Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dan Sekolah Dasar Islam Ter-
padu Kabupaten Gorontalo yang dijabarkan dalam 3 indika-
tor yaitu; (1) Proses Perencanaan lietrasi sekolah, (2) Proses
Implementasi lietrasi Sekolah, dan (3) Proses Monitoring Dan
Evaluasi lietrasi sekolah. Berikut adalah langkah-langkah yang
dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan desain alur penelitian, dapat dijelaskan bahwa
penelitian ini akanmenghasilkan dua produk, produk pertama
adalah desain perencanaan pembudayaan literasi kritis (terma-
suk di dalamnya adalah perangkat pembelajaran, yaitu RPP
dan modul), produk kedua adalah dapat melahirkan model
yang tepat didalam pembudayaan literasi kritis ditingkat seko-
lah dasar.

Peran peniliti dalam penelitian yakni peneliti adalah intru-
men kunci dalam penelitian kualitatif. Peneliti berperan besar
dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik,
mendekati topik tersebut, mengumpulkan data, hingga men-
ganalisis dan menginterpretasikan.

Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian
diperlukan cara-cara atau tekhnik pengumpulan data ter-
tentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Sesuai
dengan bentuk pendekatan jenis penelitian yang digunakan,
maka tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah den-
gan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi melalui
pengambilan sampel sekolah dan sampel siswa Sugiono (2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Berdasarkanhasil penelitian, data statistikUNESCO2012 yang
menjelaskan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai

0,001. Artinya, setiap 1.000 penduduk, hanya satu orang saja
yang memiliki minat baca. Angka UNDP juga mengejutkan
bahwa angka buta huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5
persen saja. Sedangkan Malaysia sudah 86,4 persen.

Hal ini disebabkan karena rendahnya budaya literasi di
Indonesia sangat kurang mendapat perhatian, salah satu
penyebabnya karena pejabat dan birokrat pendidikan kurang
fokus dan serius tentang literasi itu sendiri. Akibatnya, literasi
tidakmenjadi bagian dari kurikulum, termasuk dalamKuriku-
lum 2013 saja.

Tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masa
itu, Anies Baswedan, sempat mencanangkan “Gerakan Literasi
Sekolah” (GLS) yang dikembangkan berbasis pada Permendik-
bud No. 21/2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di
Sekolah. Tetapi antara program pemerintah dan implementasi
dilapangan dinilai kurang terkoordinas dengan baik, sehingga
tujuan literasi tidak tercapai.

Pada kenyataan berdasarkan hasil penelitian di sekolah
yang ada dikabupaten gorontalo guru telah melakukan aktivi-
tas prabaca, aktivitas membaca dan aktivitas pascabaca terkait
bahan pembelajaran disekolah. Yakni guru telah memilih teks
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran,mengidentifikasi teks
yang berpotensi masalah bagi siswa, menyusun pertanyaan,
menyiapkan pertanyaan, dan menyusun metode pembela-
jaran. Telah dilakukannya sesi tanya jawab atas materi yang
telah disampaikan sebelumnya. Guru selalu menginstruksikan
kepada para siswa untukmembuat ringkasan dari setiap pokok
bahasan serta menunjuk beberapa siswa untuk membacakan
hasilnya di depan kelas.

Dari hasil observasi juga, peneliti melihat adanya peman-
faatan jam kosong salah satu mata pelajaran oleh guru den-
gan menginstruksikan kepada siswanya untuk membaca dan
meminjam buku pelajaran ke perpustakaan. Namun, sangat
disayangkan selain jam kosong mata pelajaran ini, perpus-
takaan ditemukan masih minimnya buku-buku yang ada di
perpustakaan, dan luas perpustakaan tidak mampu menam-
pung lebih dari 10 anak, sehingga siswamerasa kurang nyaman
berada di dalam perpustakaan dan lebih memilih bermain-
main saja di halaman sekolah.

Pembahasan
Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa sebagian
besar responden adalah perempuan (59,78 persen) diband-
ingkan dengan laki-laki (40, 22 persen). rata-rata siswa tidak
senang terhadap kegiatan membaca.

Dapat dilihat padaTabel 1 Tingkat keseringan membaca
siswa di rumah.

[Table 1 about here.]

Rumus penghitungan Mean, yakni sebagai berikut:
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Keterangan:
Me = Mean
Σfi.xi = perkalian antara jumlah data sampel (fi) dengan

bobot nilai (xi)
Σfi = Jumlah frekuensi/sampel
Penghitungan skor kriterium, yakni sebagai berikut:

Berdasarkan data penelitianmenunjukkan bahwa rata-rata
siswa selalu membaca buku 1-2 kali setiap minggu.

Dapat dilihat padaTabel 2 Lamamembaca dalam satu hari

[Table 2 about here.]

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
siswa dalam sehari membaca selama 5-10 menit saja sampai
1 jam.

Tabel 3 berikut ini menggambarkan Tingkat kesukaan
membaca melalui internet HP di rumah.

[Table 3 about here.]

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
siswa sering membaca buku teks daripada membaca melalui
internet/HP.

MelaluiTabel 4 berikut didapat hasil mengenai buku yang
disukai siswa untuk dibaca

[Table 4 about here.]

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih
menyukaimembaca buku pelajaran dibandingkan jenis bacaan
lainnya.

Tabel 5 adalah gambaran latar belakang pendidikan orang
tua siswa, sehingga ada relevansi antara latar belakang pen-
didikan orang tua dengan minat baca siswa

[Table 5 about here.]

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
tingkat pengetahuan orang tua siswa adalah pengetahuan level
SMA.

Kebutuhan membaca siswa dapat dilihat pada Tabel 6
berikut ini

[Table 6 about here.]

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
siswa membaca buku jikalau ada kesempatan.

MelaluiTabel 7 dapat dilihat tempat-tempat favoroit mem-
baca siswa.

[Table 7 about here.]

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
tempat favorit siswa untuk membaca yaitu di ruang tidur.

KESIMPULAN

Indonesia tidak perlu merasa tertinggal dari negara-negara
maju, tetapi indonesia akan terus berkembang sesuai dengan
zamannya. Khususnya di sekolah-sekolah yang ada di kabu-
paten gorontalo untuk terus berupaya melakukakan pembu-
dayaan literasi kritis di sekolah. Literasi kritis ini membu-
tuhkan perhatian yang sangat serius dan membutuhkan ker-
jasama yang baik antara orangtua siswa, guru, stake holder dan
pemerintah. Pihak sekolah harus merancang perpustakaan
yang nyaman untuk dikunjungi siswa serta menyediakan
buku-buku yang dibutuhkan siswa. Karena ketika dianggap
biasa saja maka anak tidak akan pernah bisa kita arahkan pada
hal-hal kebaikan lainnya, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki
akan sangat sempit, sedangkan ketika anak mau melakukan
literasi secara kritis, maka cara berpikirnya akan luas, mudah
bergaul, bersosialisai dan cepat tanggap terhadap apa yang ter-
jadi.
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TABEL 1 | Tingkat Keseringan Membaca di Rumah

Tingkat Keseringan Membaca di Rumah Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi)

Selalu Membaca Buku Setiap Hari 30 3 90

Selalu membaca buku 1-2 kali setiap minggu 54 2 108

Membaca buku setiap bulan 8 1 8

Jumlah Total Σfi = 92 Σ(fi). (xi) = 206
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TABEL 2 | Lama Membaca dalam Satu Hari

Lama Membaca dalam Satu Hari Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi)

5-10 menit saja 42 1 42

1 jam 45 2 90

12 jam 5 3 15

Jumlah Total Σfi = 92 Σ(fi). (xi) = 147
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TABEL 3 | Tingkat Kesukaan Membaca Melalui Internet HP di Rumah

Tingkat Kesukaan Membaca Melalui Internet HP di Rumah Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi)

Selalu membaca melalui Internet HP dirumah 24 3 72

Sering membaca buku teks daripada membaca melalui internet/HP 67 2 134

Tidak suka membaca 1 1 1

Jumlah Total Σfi = 92 Σ(fi). (xi) = 207

328
August 2019 | Volume 8 | Issue 2



Yurni Rahman Pembudayaan Literasi Kritis

TABEL 4 | Jenis Bacaan yang Disukai

Jenis Bacaan yang Disukai Frekuensi

Buku pelajaran 34

komik 11

koran 0

Kitab Suci 24

Apa saja 23

Jumlah Total Σfi = 92
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TABEL 5 | Pendidikan Orang Tua

Pendidikan Orang Tua Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi)

SD 18 1 18

SMP 6 2 12

SMA 28 3 84

Universitas 40 4 160

Jumlah Total Σfi = 92 Σ(fi). (xi) = 274
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TABEL 6 |Kebutuhan untuk Membaca

Kebutuhan untuk Membaca Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi)

Hanya membaca jika ingin 30 2 60

Merasa membaca adalah kebutuhan 39 4 156

Membaca sebagai hal membosankan 1 1 1

Membaca buku jikalau ada kesempatan 22 3 66

Jumlah Total Σfi = 92 Σ(fi). (xi) = 283
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TABEL 7 | Tempat Favorit untuk Membaca

Tempat favorit untuk membaca Frekuensi Bobot SH = (fi). (xi)

Perpustakaan 48 3 144

Ruang Tidur 37 2 74

Kamar Tamu 7 1 1

Jumlah Total Σfi = 92 Σ(fi). (xi) = 219
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