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ABSTRAK 

Era globalisasi dengan segala kemajuannya menuntut peserta didik selaku digital native 

untuk memiliki kemampuan membaca dalam pengertian memahami teks secara analitis, 

kritis, dan reflektif. Sayangnya, hasil tes Progress International Reading Literay Study 

(PIRLS) tahun 2011 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-45 dari 48 negara peserta 

dengan skor 428, hal ini menunjukkan masih  rendahnya kecakapan literasi informasi 

siswa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Peer Group 

Librarian Program (PGLP) berbasis LINE dalam mendukung GLS untuk meningkatkan 

kecakapan literasi informasi (mencari, memahami, mengevaluasi, dan mengelola 

informasi menjadi pengetahuan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode eksperimen. Adapun desain metode eksperimen yang digunakan adalah 

Rancangan Kelompok Kontrol Tes Awal-Tes Akhir Beracak (The Randomized Pretest-

Posttest Kontrol Group Design). Pada rancangan eksperimen ini, peneliti membentuk dua 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

PGLP berbasis LINE terbukti efektif meningkatkan kecakapan literasi informasi 

(mencari, memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi menjadi pengetahuan) 

siswa kelas X SMAN 63 JAKARTA. Terdapat perbedaan rata-rata persentase skor yaitu 

80% untuk kelas eksperimen setelah dilakukan perlakuan PGLP dan 58% untuk kelas 

kontrol. Sehingga inovasi PGLP bisa menjadi bahan masukan bagi para guru dan 

pemegang kebijakan sekolah agar PGLP dapat diterapkan dalam kurikulum sekolah 

menengah atas dan memberikan usulan inovasif gerakan literasi sekolah jenjang SMA 

kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Kata kunci: Literasi informasi, Peer Group Librarian Program, Gerakan Literasi 

Sekolah, LINE. 



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini telah terjadi perkembangan yang begitu 

pesat di berbagai sektor terutama kemajuan teknologi, informasi, dan 

komunikasi. Masyarakat global termasuk didalamnya peserta didik harus 

menyesuaikan dengan kemajuan tersebut. Dengan kemajuan tersebut peserta 

didik selaku digital native dituntut untuk memiliki kemampuan membaca 

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

Deklasrasi Praha (Unesco, 2003) mencanangkan pentingnya literasi informasi 

yaitu  kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, dan 

mengelola informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk 

pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya. 

 Sayangnya, hasil tes Progress International Reading Literay Study 

(PIRLS) tahun 2011 yang mengevaluasi kemampuan membaca peserta didik 

kelas IV menempatkan Indonesia pada peringkat ke-45 dari 48 negara peserta 

dengan skor 428, dibawah nilai rata-rata 500 (IEA, 2012 dalam Desain Induk 

Gerakan Literasi Sekolah, 2016). Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan 

karena kemampuan dan keterampilan membaca adalah dasar untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter peserta 

didik dan masyarakat.  

 Pada tahun 2016 ini, sebagai wujud strategi dalam meningkatkan 

keterampilan membaca dan literasi peserta  didik pemerintah menggalakan 

program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). GLS adalah sebuah upaya yang 

dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi 

pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik 

(Panduan GLS di Sekolah Menengah Pertama). Salah satu wujud GLS ini 

adalah pembiasaan 15 menit membaca bagi para peserta didik. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah gagasan penulis 

untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan literasi para 

pelajar. Gagasan tersebut adalah program yang diharapkan bisa mendukung 
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dan sejalan dengan Gerakan Literasi Sekolah yang sudah dicanangkan 

pemerintah yaitu Peer Group Librarian Program berbasis LINE, yaitu program 

yang memiliki fokus kegiatan reading reminder, sharing knowledge, dan 

program literasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah PGLP berbasis LINE efektif mendukung GLS dalam meningkatkan 

kecakapan literasi informasi (mencari, memahami, mengevaluasi, dan 

mengelola informasi menjadi pengetahuan) siswa kelas X SMAN 63 

JAKARTA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui efektifitas PGLP berbasis LINE dalam mendukung GLS untuk 

meningkatkan kecakapan literasi informasi (mencari, memahami, 

mengevaluasi, dan mengelola informasi menjadi pengetahuan) siswa SMAN 

kelas X 63 JAKARTA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat Praktis 

a. Dapat menjadi bahan masukan bagi para guru dan pemegang 

kebijakan sekolah agar PGLP dapat diterapkan dalam kurikulum 

sekolah menengah atas. 

b. Memberikan usulan inovasi gerakan literasi sekolah jenjang SMA 

kepada pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan. 

 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi dan menambah khazanah 

dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembahasan literasi informasi 

. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

BAB 2 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Literasi Informasi 

 Dalam Bahasa Indonesia istilah literacy memiliki padanan melek 

huruf, kemelekan huruf (Glosarium, 2007) atau keberaksaraan (KBBI, 2012). 

Pendit (2012), mengatakan bahwa kata literacy sendiri sebenarnya datang dari 

bahasa Latin, littera yang kemudian dipakai orang Inggris untuk kata letter dan 

dengan demikian sebenarnya berurusan dengan aksara atau tulisan. Sewaktu 

kata literacy digunakan oleh orang-orang Inggris pertama kali di tahun 1883, 

yang dimaksud adalah kemampuan membaca dan menulis sebagai hasil dari 

pendidikan formal. Sejak itu pula, kata literasi menjadi sebuah capaian, luaran, 

atau bahkan prestasi dari sebuah sistem pendidikan yang baku dalam hal 

menulis dan membaca. Sedangkan definisi information adalah informasi, maka 

literasi informasi adalah keterbukaan terhadap informasi. 

 Di awal tahun 1990, pengertian literasi informasi yang diusulkan 

oleh ALA, secara umum diterima. Menurut ALA (1989: 10): information 

literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when information 

is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effective needed 

information”. Artinya, literasi informasi diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkannya, mengakses 

dan menemukan informasi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan 

informasi seara efektif dan etis. 

 Selain itu dalam panduan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merujuk 

definisi literasi berdasarkan Deklarasi Praha. Deklasrasi Praha (Unesco, 2003) 

mencanangkan pentingnya Literasi Informasi yaitu  kemampuan untuk 

mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, dan mengelola informasi 

menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan pribadi 

dan sosialnya. 
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 Keterampilan literasi informasi diperlukan dalam memahami 

kebutuhan akan informasi. literasi informasi menggambarkan tingkat 

keterampilan yang harus dipenuhi guna memperlakukan informasi secara 

efektif, termasuk kemampuan menentukan lokasi, mengevaluasi, mengelola, 

dan memakai informasi dari sejumlah sumber guna menyelesaikan masalah, 

menentukan kebijakan dan penelitian (Purwono, 2013: 25). 

2.2 Peer Grup 

 Beberapa tokoh mengemukakan pengertian peer group menurut 

cara pandang mereka masing-masing. Adapun definisi kelompok sebaya 

menurut para tokoh adalah sebagai berikut:  

 Menurut Slamet Santoso (1999:81), "Peer Group adalah suatu kelompok 

yang anggotanya mempunyai persamaan usia dan status atau posisi sosial”. 

Remaja akan masuk dalam lingkungan kelompok yang memiliki usia, 

status dan posisi sosial yang sama. Kesamaan ini akan membuat seorang 

remaja lebih mudah dalam merasakan, mengerti, dan menumbuhkan rasa 

toleransi antara anggota satu dengan yang lain. Mereka juga akan saling 

bertukar pengalaman yang dimiliki antara satu dengan yang lainnya.  

 Cowie dan Wallace (2000) mengungkapkan bahwa dukungan sosial peer 

group merupakan dukungan sosial yang dibangun dan bersumber dari 

teman sebaya, mereka secara spontan menawarkan bantuan kepada kawan 

lainnya, dan hal tersebut dapat terjadi dimanapun dan di kelompok sebaya 

manapun; serta bagimana memberikan dukungan di saat kawan lainnya 

dalam kesulitan. 

 Ciri-ciri dari peer group menurut Slamet Santosa (1999:87) yaitu: 

tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas, bersifat sementara, peer group 

mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas, anggotanya adalah 

individu yang sebaya. Sedangkan fungsi peer group adalah sebagai berikut: 

mengajarkan kebudayaan; mengajarkan mobilitas sosial; membantu peranan 

sosial yang baru; peer group sebagai sumber informasi bagi orang tua dan guru 

bahkan untuk masyarakat; dalam peer group, individu dapat mencapai 

ketergantungan satu sama lain; peer group mengajar moral orang dewasa; di 
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dalam peer group individu dapat mencapai kebebasan sendiri; dan di dalam 

peer group anak-anak mempunyai organisasi-organisasi sosial yang baru.  

 Menurut Santoso dalam Maghfirani,  (2011: 36), peer group 

memiliki pengaruh positif diantaranya adalah dapat memperoleh pengetahuan, 

kecakapan, dan melatih bakatnya serta mendorong untuk mandiri dan siap 

menghadapi kehidupan mendatang. 

2.3 Media Sosial dan Digital Native  

 Perkembangan teknologi internet merupakan penunjang dalam era 

digital. Menurut Purbo dalam Nugraha (2015: 238), internet dengan berbagai 

aplikasi seperti web, VoIP, dan e-mail pada dasarnya merupakan media yang 

digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi. Teknologi internet 

menyebabkan munculnya media-media sosial yang memudahkan khalayak 

dalam berinteraksi. Komunikasi yang biasanya secara tatap muka dapat 

dilakukan dimana pun dan kapan pun tanpa ada batasan dengan dukungan 

media-media sosial yang ada seperti facebook, twitter, instagram, LINE dan 

media sosial lainnya. Media sosial adalah media yang kita gunakan untuk 

bersosialisasi. Media sosial adalah sebuah teknologi yang digunakan secara 

efektif untuk berkomunikasi dengan orang lain, membangun hubungan, 

membangun kepercayaan (Irianto, 2015). Digital native adalah kalangan yang 

akrab dengan perkembangan teknologi tersebut (Irianto, 2015).  

  Aplikasi instant messaging LINE merupakan aplikasi pesan yang 

saat ini banyak digunkan oleh masyarakat, terutama kalangan pelajar. Aplikasi 

yang dirilis pada 23 Juni 2011 lalu ini telah diiunduh >30 juta pengguna LINE 

di Indonesia dan diunduh oleh 400 juta pengguna di dunia. Kemudahan dan 

keunikan Sticker yang ditawarkan oleh aplikasi ini yang membuat banyak 

masyarakat menggunakan aplikasi instant messaging LINE (Irianto, 2015). 

Dapat kita simpulkan bahwa para siswa selaku digital native memang sangat 

akrab dengan media sosial, dengan alasan media sosial sangat membantu siswa 

berkomuinkasi dalam kegaiatan yang bersifat akademis dan nonakademis.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 

2010: 27). Salah satu jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, 

sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena 

(Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, 2009: 151). Adapun desain metode 

eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Kelompok 

Kontrol Tes Awal-Tes Akhir Beracak (The Randomized Pretest-Posttest 

Kontrol Group Design). Pada rancangan eksperimen ini, peneliti membentuk 

dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Fraenkel 

dan Wallen, 1993: 249). Kelompok eksperimen merupakan kelompok yang 

mendapat perlakuan khusus, sedangkan kelompok kontrol tidak mendapat 

perlakuan khusus. Perlakuan tersebut berupa penggunaan strategi Peer Group 

Librarian Program (PGLP).  

 PGLP merupakan program pendukung GLS, program ini memiliki 

fokus kegiatan reading reminder, sharing knowledge, dan program literasi. 

Kedua kelompok, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol akan 

diberikan tes awal dan tes akhir yang sama, lalu hasilnya dibandingkan. 

3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

 Variabel penelitian menurut Arikunto (2010: 159) adalah objek 

penelitian yang bervariasi. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel 

penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kedua jenis variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi PGLP yang digunakan 

guna mendukung GLS. Model ini akan dilakukan oleh kelompok 
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eksperimen, sementara kelompok kontrol akan menerapkan metode GLS 

yang diterapkan oleh sekolah tersebut yaitu membaca 15 menit. 

 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi informasi 

(mencari, memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi menjadi 

pengetahuan). 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 PGLP adalah program pengembangan kecakapan literasi informasi siswa 

menengah atas dengan memanfaatkan konsep peer group discussion 

berbasis media sosial LINE, yang kegiatan utamanya adalah mengingatkan 

membaca (reading reminder), diskusi (sharing knowledge) dan program 

literasi. 

 Literasi Informasi menurut Deklarasi Praha yaitu  kemampuan untuk 

mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, dan mengelola informasi 

menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan 

pribadi dan sosialnya. 

 GLS (Gerakan Literasi Sekolah) merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi 

pembelajaran yang warganya pembelajar sepanjang hayat melalui 

pelibatan publik.  

3.3 Subjek Penelitian 

 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 63 JAKARTA 

yang berjumlah 216 siswa. Diantara banyak SMA di Jakarta, SMA ini 

telah menerapkan program Gerakan Literasi Sekolah, salah satunya yaitu 

gerakan membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai.  

 Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random 

sampling. Penentuan kelas X sebagai populasi berdasarkan teknik 

pengundian. Penentuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

menggunakan system random sampling pula. Berdasarkan teknik tersebut 



8 

 

diperoleh kelompok eksperimen dan kontrol sebanyak 20% (Hadi, 

S.,2001) yaitu 45 siswa yang tersebar dari jurusan IPA dan IPS. 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Tahap Pra eksperimen 

 Tahap pra eksperimen merupakan tahapan guna mengukur 

kecakapan literasi informasi awal siswa. Baik kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen diberikan bahan bacaan berupa berita online tentang 

penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa-Barat, kemudian 

siswa diberikan tes awal yang sama. Tes awal berupa soal dari bahan 

bacaan yang direfleksikan dengan komponen literasi informasi (mencari, 

memahami, mengevaluasi, dan internalisasi). Tes dilakukan sebelum kelas 

eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan strategi PGLP.  

 Tahap Eksperimen 

Eksperimen dilakukan terhadap kedua kelompok sebagai berikut: 

Kelompok Kontrol 

 Kelompok kontrol merupakan pembanding untuk mengetahui 

perbedaan signifikan dengan kelompok eksperimen. Siswa kelompok 

kontrol berjumlah 22 orang. Mereka melakukan kegiatan membaca tanpa 

menggunakan strategi Peer  Group Librarian Program (PGLP). Siswa 

diberikan lima bahan bacaan berupa artikel yang masih berhubungan 

dengan topik PON, dengan durasi waktu membaca kira-kira 15 menit 

tanpa dilakukan pengawasan. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang 

dilakukan pada kelas kontrol sebagai berikut: 

a. Membuat grup LINE dengan jumlah anggota > 6 orang. 

b. Melakukan perkenalan. 

c. Post link bacaan 

Kelompok Eksperimen 

 Siswa pada kelompok eksperimen mendapat perlakuan strategi 

Peer Group Librarian Program (PGLP). Siswa berjumlah 23 orang yang 

terbagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan lima bahan 

bacaan berupa artikel yang masih berhubungan dengan topik PON, dengan 

durasi waktu membaca kira-kira 15 menit dan setiap siswa akan 
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mendapatkan satu bahan bacaan. Siswa selanjutnya melaksanakan 

serangkaian kegiatan PGLP yaitu saling mengingatkan membaca (reading 

reminder), diskusi (sharing knowledge) setelah membaca, dan program 

literasi dari tutor. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan menggunakan 

strategi Peer Group Librarian Program (PGLP) adalah sebagai berikut: 

a. Membuat grup LINE dengan jumlah anggota 5-6 orang. 

b. Melakukan perkenalan. 

c. Menjelaskan tujuan dan aturan PGLP. 

d. Post link bacaan, pembagian bahan bacaan, dan merumuskan 

kesepakatan terkait aktifitas online. 

e. Siswa akan diingatkan untuk membaca (reading reminder). 

f. Memasuki jam kesepakatan online, siswa melakukan diskusi (sharing 

knowledge) dimana setiap siswa secara bergilir menyampaikan bahan 

yang sudah dibaca. 

d. Literasi dasar, yaitu tutor memberikan umpan balik untuk 

meningkatkan literasi dengan menanyakan informasi deskriptif 

mengenai bahan bacaan dan sumber bacaan secara akurat. Setelah itu 

merumuskan kesimpulan bersama seluruh anggota kelompok. 

 Tahap Pasca eksperimen 

 Setelah dilakukan eksperimen, kedua kelompok baik 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol diberikan tes akhir. Tes 

akhir berupa soal dari bahan bacaan yang direfleksikan dengan komponen 

literasi informasi (mencari, memahami, mengevaluasi, dan internalisasi). 

Hasil tes akhir akan digunakan untuk membandingkan pencapaian 

kecakapan literasi informasi siswa kelompok eksperimen dan kontrol, 

berdasarkan komponen yang telah ditetapkan di atas. Selain itu hasil tes 

akhir akan dibandingkan dengan hasil tes awal untuk mengetahui apakah 

ada kenaikan skor. 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

4.1 Efektivitas Peer Group Librarian Program (PGLP) dalam Mendukung 

GLS untuk Meningkatkan Kecakapan Literasi Informasi 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas PGLP berbasis 

LINE dalam mendukung GLS untuk meningkatkan kecakapan literasi 

informasi dalam aspek-aspeknya meliputi aspek mencari, memahami, 

mengevaluasi secara kritis serta mengelola informasi menjadi pengetahuan 

yang bermanfaat bagi pribadi dan sosial (internalisasi) siswa SMAN 63 

JAKARTA. Dari aspek-aspek ini, dapat diketahui adanya perbedaan yang 

signifikan pada siswa dari hasil pretest dan posttest  juga dari grup ekperimen 

dan kontrol. Berikut diagramnya: 

 

 Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa rata-rata presentase 

kecakapan literasi informasi (metode 15 menit membaca) yang dimiliki siswa 

kelas X SMAN 63 JAKARTA adalah 56%. Dengan aspek yang terendah 

yaitu aspek mencari sebesar 17.5%. Aspek mencari dapat digunakan untuk 

mengukur kemampun siswa ketika mencari informasi pendukung guna 

memahami artikel dan memperluas pengetahuan mengenai topic yang sedang 

dibahas. Aspek kedua merupakan pemahaman atas bacaan. Pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti guna mengukur aspek ini, berupa informasi tersurat 

Gambar 1. Hasil Pretest 
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yang berada dalam bahan bacaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dapat diketahui 62% responden paham atas bacaan yang mereka baca. Aspek 

evaluasi kritis mencapai yang mencapai 69% dari seluruh responden yang 

ada. Aspek ini dapat diketahui melalui jawaban yang berisi kritik dan saran 

dari responden terhadap suatu permasalah dan kesesuaiannya dengan bacaan. 

Aspek terakhir yaitu, internalisasi pengetahuan bagi para siswa. Dari bacaan 

yang telah mereka baca, peneliti mencoba mengetahui sejauh mana informasi 

yang responden dapatkan guna memecahkan permasalahan sehari-hari. Dari 

pertanyaan-pertanyaan tersebut sebesar 76% responden menjawab dengan 

benar dan sesuai dengan kasus yang ditanyakan. 

 Setelah dilakukan pembagian kelompok eksperimen dan kontrol, 

serta memberikan perlakuan yang berbeda pada kedua kelompok tersebut,  

diperoleh hasil: 

 

  Diagram di atas menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen yang mendapatkan 

perlakuan PGLP berbasis LINE terbagi dalam kelompok kecil (sesuai konsep 

peer group) sehingga memungkinkan saling mengingatkan untuk membaca 

(reading reminder), berdiskusi (sharing knowledge), dan saling memberi 

evaluasi pada informasi yang sedang didiskusikan. 

  Dari hasil data yang kami temukan sebanyak 98% dari responden 

penelitian ini menyatakan bahwa mereka pernah membentuk peer group 

Gambar 2. Hasil Postest 
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dalam pembelajaran dan menyatakan bahwa diskusi melalui peer group 

membuat siswa lebih tertarik pada topik yang mereka bahas, dan program 

literasi dasar membuat mereka berkeinginan untuk mencari tahu secara 

mandiri artikel yang berbeda yang berkaitan dengan apa yang sedang 

diskusikan. Kegiatan Reading reminder menurut 71% responden dapat 

membuat mereka lebih termotivasi untuk membaca. Dengan demikian dalam 

penelitian ini dapat dilihat pengaruh yang cukup besar setelah strategi PGLP 

diterapkan pada kelompok eksperimen. 

  Selain itu, pengaruh strategi PGLP dapat dilihat dari hasil 

posttest kelompok eksperimen dan kontrol. Walaupun menggunakan media 

komunikasi yang sama yaitu LINE, hasil yang diperoleh memiliki beda yang 

signifikan. Dalam aspek mencari, kelompok eksperimen memunjukkan hasil 

sebanyak 60% dan memiliki selisih 12% dari kelompok kontrol yang 

mencapai 48%. Sedangkan dalam aspek memahami, kelompok eksperimen 

memunjukkan hasil sebanyak 80% dan memiliki selisih 12% dari kelompok 

kontrol yang mencapai 68%. Aspek evaluasi, kelompok eksperimen 

memunjukkan hasil sebanyak 93% dan memiliki selisih 41% dari kelompok 

kontrol yang mencapai 52%. Aspek internalisasi, kelompok eksperimen 

memunjukkan hasil sebanyak 88% dan memiliki selisih 26% dari kelompok 

kontrol yang mencapai 62%. Berikut table selisih kelompok eksperimen dan 

kontrol:   

Aspek Postest Selisih  

 Kontrol  Eksperimen  

Mencari  48% 60% 12% 

Memahami  68% 80% 12% 

Evaluasi 52% 93% 41% 

Internalisasi 62% 88% 26% 

      Tabel 1. Selisih Hasil Kelompok Kontrol dan Eksperimen 

Selisih terbesar 
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Line Efektif untuk 
komunikasi

Ya=82.2

Tidak=17.8

    Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selisih yang signifikan 

antara kelompok eksperimen dan kontrol terletak pada aspek evaluasi. Hal ini 

disebabkan karena pada aspek mencari dan memahami dilakukan sharing 

knowledge, sehingga responden mendapatkan pengetahuan yang lebih luas 

serta pemahaman yang mendalam tentang topic yang sedang didiskusinya. 

Hal tersebut berimplikasi pada tingkat ketepatan pemberian kritik dan saran 

(evaluasi) yang diberikan oleh responden. Ketepatan evaluasi yang diberikan 

berpengaruh pada pemberian solusi atas permasalahan yang diajukan oleh 

peneliti pada aspek internalisasi. Dengan demikian stategi PGLP efektif 

untuk mendukung GLS dalam meningkatkan kecakapan literasi informasi 

melalui kegiatan reading reminder, sharing knowledge, dan program literasi.. 

4.2  Efektifitas media komunikasi LINE 

Pada generasi digital native dapat ditemui kecenderungan 

berkomunikasi menggunakan digital dari pada secara tatap muka. Dari data 

awal yang kami temukan 82% responden menyatakan media komunikasi 

LINE efektif untuk berkomunikasi. Hasil ini diperkuat dengan data 100% 

responden penelitian ini memiliki akun media komunikasi LINE dan 47% 

dari responden mengakses LINE lebih dari 10 kali dalam 1 hari.  

 

 

 

 

 

 Selain digunakan untuk berkomunikasi secara personal, LINE juga 

dapat digunakan untuk berdiskusi dalam grup kecil maupun besar. Selain itu, 

LINE juga mendukung proses berdiskusi dengan fitur-fiturnya seperti LINE 

Keep, pengiriman berkas dengan berbagai format, seperti word, pdf, dan 

powerpoint serta mendukung pembuatan note dan album untuk foto pada 

Gambar 3. Efektivitas LINE 
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grup bahkan video call jika memang dibutuhkan untuk berdiskusi jarak jauh 

dan harus tatap muka. Sebesar 57,8% orang menyatakan bahwa mereka 

memiliki grup di media komunikasi LINE lebih dari 10. Dari data di atas 

dapat disimpulkan bahwa media komunikasi LINE dapat meningkatkan 

efektifitas pada strategi PGLP maupun GLS.  
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BAB 5 

 PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa PGLP berbasis 

LINE terbukti efektif meningkatkan kecakapan literasi informasi siswa 

kelas X SMAN 63 JAKARTA. Kegiatan yang dilakukan dalam group 

LINE berupa saling mengingatkan membaca (reading reminder), 

diskusi setelah membaca (sharing knowledge), dan program literasi 

dasar efektif meningkatkan kecakapan literasi informasi siswa, yaitu 

dalam mencari informasi, memahami informasi, mengevaluasi 

informasi, dan menjadikan informasi menjadi pengetahuan untuk 

menyelesaikan permasalahan sosial dan pribadi siswa. Terdapat 

perbedaan rata-rata persentase skor, yaitu 80% untuk kelas eksperimen 

setelah dilakukan perlakuan PGLP dan 58% untuk kelas kontrol. 

Sehingga efektifitas PGLP dalam meningkatkan kecakapan literasi 

informasi siswa disimpulkan dapat mendukung kebijakan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) pada tingkat sekolah menengah atas.  

 

5.2 Saran 

 PGLP berbasis LINE yang telah terbukti efektif dalam 

meningkatkan kecakapan literasi informasi siswa, diharapkan bisa 

menjadi usulan inovatif dalam mendukung gerakan literasi sekolah 

jenjang SMA kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sehingga PGLP dapat diintegrasikan dalam kurikulum SMA. 

Khususnya bagi SMAN 63 JAKARTA umunya bagi SMA lainnya.  



16 

 

Daftar Pustaka 

American Library Association. (1989). Presidential Committee on Information 

Literacy: Final Report. Tersedia secara online: www.ala.org/acrl/legalis.html-

69k. Diakses pada tanggal tanggal 18 September 2016, pk 15.02 WIB. 

Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian:  Suatu  Pendekatan Praktik.(Edisi 

Revisi). Jakarta: Rineka Cipta 

Cowie, H, & Wallace, P. (2000). Peer Support in Action From Bystanding to 

Standing. London: Sage Publication. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. (2016). Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah. Tersedia secara 

online: http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/desain-induk-gls-

kemendikbud/. Diakses pada tanggal tanggal 18 September 2016, pk 15.07 

WIB. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. (2016). Panduan GLS di Sekolah Menengah Pertama. Tersedia 

secara online: http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/desain-induk-gls-

kemendikbud/. Diakses pada tanggal tanggal 18 September 2016, pk 15.10 

WIB. 

Fraenkel, J.R. dan Norman E.W. (1993). How to Design and Evalute Researche in 

Education. New York: Mc Graw-Hill Inc. 

Hadi, S. (2002). Metodologi Research. Jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset 

Irianto, B. R., dkk. (2014). Pengaruh Penggunaan Instant messaging LINE 

terhadap Efektifitas Komunikasi Interpersonal (Analisis pada Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Angkatan 2011 dan 2014 Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom). Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas 

Telkom. 

Maghfiraini, R. (2011). Hubungan antara pola asuh orang tua dan pergaulan 

peer group dengan kemandirian belajar siswa kelas XI IPS SMA NEGERI I 

JOGOROGO. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret 

http://www.ala.org/acrl/legalis.html-69k
http://www.ala.org/acrl/legalis.html-69k
http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/desain-induk-gls-kemendikbud/
http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/desain-induk-gls-kemendikbud/
http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/desain-induk-gls-kemendikbud/
http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/desain-induk-gls-kemendikbud/


17 

 

Nugraha, A. dkk. (2015). Fenomena Meme di Media Sosial: Studi Etnografi 

Virtual Posting Meme pada Pengguna Media Sosial Instagram. Bandung: 

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Universitas 

Telkom 

Pendit, Putu Laxman. (2012). Memahami literasi, informasi dan media.  

Tersedia secara online: 

http://www.lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&id=185149&src=k. 

Diakses pada tanggal tanggal 20 September 2016, pk 13.09 WIB. 

Purwono. (2013). Memahami Hakikat dan Sarana Literasi Informasi. Jurusan 

Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegiro, 1(2), 23-

42. 

Slamet, S. (1999). Dinamika Kelompok. Jakarta : Bumi Aksara. 

Syamsudin, AR. dan Vismaia, S. (2009). Metode Penelitian Pendidika Bahasa. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

http://www.lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&id=185149&src=k


18 

 

Daftar Riwayat Hidup 

1. Biodata Ketua Kelompok 

Identitas Diri 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Yaya Ofia Mabruri 

2. Jenis Kelamin Laki-laki 

3. Program Studi Ilmu Perpustakaan 

4. NIM 1406578590 

5. Tempat dan Tanggal Lahir Kuningan, 9 April 1996 

6. Email yaya.mabruri@gmail.com 

7. Nomor Telepon/HP 08562360757 

 Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SM

A Nama Institusi SDN 

Sakerta-Barat 

MTS Ar- 

Rasyid 

MAN Cigugur 

Kuningan 

Jurusan   IPA 

Tahun masuk-lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 

 

2. Biodata Anggota Kelompok 

Biodata Anggota I 

 Identitas Diri 

 Riwayat Pendidikan 

 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Wira Sakinatun Najahah 

2. Jenis Kelamin Perempuan 

3. Program Studi Ilmu Perpustakaan 

4. NIM 1406613006 

5. Tempat dan Tanggal Lahir Jombang, 26 mei 1995 

6. Email wira.najahah@yahoo.com 

7. Nomor Telepon/HP 085732010466 

 SD SMP SMA 

 

Nama 

Institusi 

SDN Rejoagung 1, 

Ngoro, Jombang, 

Jawa Timur 

SMPN 1 Ngoro, 

Jombang, Jawa 

Timur 

SMAN 3 

Jombang, Jawa 

Timur Jurusan    

mailto:mabruri@gmail.com
mailto:wira.najahah@yahoo.com


19 

 

 

Biodata Anggota 2 

Identitas Diri 

1. Nama lengkap Intan Veronika 

2. Jenis kelamin Perempuan 

3. Program studi Ilmu Perpustakaan 2015 

4. NPM 1506728503 

5. Tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Maret 1996 

6. E-mail intanveronika26@gmail.com 

7. Nomor telepon/ HP 081389892618 

 

 Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama Institusi SDN Jagakarsa 05 

Pagi 

SMPN 175 

Jakarta 

SMAN 49 

Jakarta 

Jurusan   IPA 

Tahun masuk-lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 

Tahun 

masuk-lulus 

 

2001-2007 

 

2007-2010 

 

2010-2013 

mailto:intanveronika26@gmail.com


20 

 

Lampiran: Soal Pretest dan Posttest 

Soal Pretest 

1. Mencari 

a. Sebutkan kata kunci yang menjadi intisari pembahasan dalam teks 

di atas. 

b. Setujukah kamu dengan pernyatann “Sumber informasi utama 

(online) tentang PON XIX Jawa Barat dapat kita temukan di 

Google news dan broadcast media sosial”. 

 

2. Memahami  

a. PON adalah pekan olah raga nasional yang diadakan setiap 3 tahun 

sekali. 

b. Semua Provinsi yang ada di pulau Jawa masuk ke dalam 5 besar 

peraihan medali PON XIX tertinggi. 

c. Jumlah perolehan medali perak dari provinsi luar pulau Jawa yang 

masuk 10 besar adalah 123. 

d. PON XIX Jawa-Barat menciptakan 26 rekor baru di tingkat Asia 

Tenggara. 

e. Jumlah perolehan medali perunggu dari provinsi yang berada di 

pulau Jawa dan masuk 5 besar adalah 496. 

f. Jumlah rata-rata perolehan medali perunggu dari provinsi yang 

berada di pulau Jawa dan masuk 5 besar adalah 126. 

 

3. Mengevaluasi 

"Jika dikalkulasi dari 5025 pertandingan, ada 11 pertandingan yang 

sempat terkendala artinya 0,02 persen. Sengketa pertandingan hanya 

sembilan perkara jauh menurun dari PON sebelumnya. Layanan 

akomodasi, konsumsi, transportasi, dan keamanan yang nyaris tidak 

ada keluhan yang signifikan. Termasuk kesediaan sarana dan 

prasarana. Hampir semua peserta menyatakan kepuasannya". 

a. Berikan kritik dan saranmu agar PON XX lebih baik, berdasarkan 

pernyataan paragraf di atas: ...... 
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b. Informasi lanjutan apa saja yang ingin kamu ketahui setelah 

membaca teks di atas? (Rekor, sengketa pertandingan, 11 

pertandingan yang terkendala) 

 

4. Internalisasi Informasi menjadi Pengetahuan 

a. Setelah saya membaca teks di atas, informasi yang saya dapat 

adalah .... kemudian informasi tersebut akan saya  gunakan untuk 

.... 

b. Jika saya berkesempatan mengikuti PON XX di Papua, cabang 

olahraga yang akan saya pilih adalah.... dan medali yang ingin saya 

berikan untuk Provinsi   

c. Menurutmu kenapa Indonesia hanya mendapatkan 1 medali emas 

dari cabang bulu tangkis saat olimpiade Rio 2016, padahal pekan 

olah raga seperti PON sudah dilaksanakan rutin? Apa yang harus 

Indonesia lakukan kedepannya ....  

 

Soal Post Test 

1. Memahami 

a. Emas Pertama Indonesia di Olimpiade di persembahkan oleh atlet 

yang bernama?  

b. Indonesia pertama kali mendapatkan emas di olimpiade 

c. Olimpiade dilaksanakan setiap..... tahun sekali  

d. Indonesia mendapatkan emas pertama pada olimpiade tahun  

e. Berapa kali Susi susanti menjuarai Indonesia Open? 

f. Siapakah saingan Susi Susanti di era 1900-an yang berasal dari 

korea?  

g. Siapakah saingan Susi Susanti di era 1900 an yang berasal dari 

China  

h. Asal daerah dari Susi Susanti adalah .... 

i. Elemen dasar logo PON XIX Jabar adalah ....  



22 

 

j. Kepala/ ujung kujang berwarna ....... menjadi simbol bahwa hanya 

yang memiliki semangat tertinggi dan yang terkuat yang mampu 

menjadi juara pada PON XIX  

k. Terdapat 6 lingkaran yang terbentuk dari ..... lingkaran Olympic 

sebagai simbol olahraga universal; dipadukan dan diperkuat oleh 

..... lingkaran tambahan sebagai simbol persatuan dan kesatuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus simbol semangat 

untuk berjaya di tanah legenda, tanah Jawa Barat.  

l. Tulisan PON dan PEPARNAS berwarna biru sebagai simbol  

m. Angka Romawi berwarna....dan tahun berwarna.... menunjukan 

semangat penyelenggaraan ke sekian kalinya.  

n. ..... (Presbytis Comata) adalah sejenis primata endemik asli Jawa 

Barat. 

o. Keberadaan Surili hanya di kawasan hutan konservasi Taman 

Nasional. 

p. Populasi Surili hanya antara …. ekor dan kondisinya sangat 

terancam punah. 

q. Pemilihan Surili sebagai maskot PON XIX dan PEPARNAS 2016 

Jawa Barat dikarenakan, kecuali …. 

r. Sebagai maskot, Surili dikenakan Iket alias pengikat kepala khas 

Jawa Barat yang mencerminkan nilai luhur tradisi dan karakter 

masyarakat Jawa Barat, yakni (kecuali) …. 

 

2. Mencari  

a. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dan sasaran Catur Sukses 

PON XIX dan Peparnas XV 2016 Jawa Barat yaitu  

b. Pada masa pemerintahan siapakah PON terbentuk?  

c. Siapakah suami Susi Susanti?  

d. Dari pilihan di bawah ini, PON ke berapakah yang memiliki selisih 

tahun terkecil dari penyelenggaraan sebelum dan sesudahnya? 

e. Sudah berapa kali DKI Jakarta menjadi juara umum dalam PON? 
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f. Berapa total perolehan Indonesia dalam ajang Olimpiade di 

Brazil?  

 

3. Internalisasi  

a. Apa yang akan kamu lakukan jika negaramu dilecehkan di ajang 

olahraga internasional?  

b. Jika kamu menjadi ketua pelaksana PON berikutnya di Papua, logo 

dan maskot apa yang akan kamu gunakan?  

c. Surili merupakan maskot PON Jabar ke 19, alasan dijadikan 

maskot karena surili hampir punah. Berikan saran kamu bagaimana 

cara melestarikan surili?  

 

4. Evaluasi  

a. Informasi yang sudah saya dapatkan tentang PON adalah  

b. Menurutmu kenapa tunggal putri bulu tangkis saat ini tidak sebagus 

jaman Susi susanti? jabarkan pendapatmu, apa yang harus 

indonsesia lakukan?  

c. Samapaikan pesan dan harapan untuk PON XX di Papua  
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SILION (SISTEM LITERASI INFORMASI ONLINE) DALAM 

PEMBINAAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH 

 

 

ABSTRAK 

 

Kemampuan literasi merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki individu pada 

abad 21.Dalam mewujudkan hal tersebutpemerintah terus berupaya untuk meningkatkan 

kemampuan literasi khususnya terhadap peserta didik dengan menerbitkan program 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Kemampuan literasi informasi peserta didik diharapkan 

meningkat seiring dengan adanya program ini. Program ini terdiri atas tiga tahap yaitu 

tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran serta harus meliputi lima komponen 

literasi informasi sebagai elemen pembentuk literasi informasi. Merujuk pada komponen 

pembentuk literasi yang diungkapkan oleh Ferguson, komponen pembentuk literasi 

informasi terdiri atas basic literacy, library literacy, media literacy, technology literacy 

dan visual literacy. Namun dalam praktiknya program GLS belum mencakup lima 

komponen pembentuk literasi informasi. Beranjak dari masalah tersebut, dibutuhkan 

solusi untuk mengintegrasikan kelima komponen dalam program GLS. Melalui metode 

studi pendahuluan, ditemukan solusi untuk mengintegrasikan kelima komponen tersebut. 

SILION (Sistem Literasi Informasi Online) adalah sistem berbasis web yang dibangun 

untuk mendukung program GLS. Adanya SILION diharapkan dapat mendukung program 

GLS untuk mencapai literasi informasi peserta didik. 

 

Kata Kunci : GLS, Literasi Informasi, SILION 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah telah mencanangkan program Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) yang bertujuan untuk mengembangkan budi pekerti serta literasi siswa. 

Program ini terdiri atas tiga tahap kegiatan mulai dari tahap pembiasaan, 

pengembangan hingga pembelajaran. 

Sesuai dengan panduan GLS yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan, 

program ini dilaksanakan secara komperhensif meliputi lima komponen 

literasi meliputi literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi 

teknologi, hingga literasi visual. 

Namun, dari hasil pengamatan penulis di salah satu sekolah , 

pelaksanaan program ini belum meliputi kelima komponen pembentuk literasi 

informasi khususnya literasi media, literasi teknologi dan literasi visual. 

Peserta didik hanya melaksanakan kegiatan membaca 15 menit kemudian 

menuliskannya kembali dalam bentuk resensi. Untuk itu diperlukan solusi 

guna meningkatkan kemampuan menulis peserta didik di era digital, salah 

satunya melalui SILION (Sistem Literasi Informasi Online). 

SILION adalah sistem berbasis web yang mengimplementasikan kelima 

komponen literasi informasi dengan mengintegrasikan teknologi, pustakawan, 

guru dan peserta didik  untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik 

di era digital. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut adalah rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam karya tulis ini. 

1. Bagaimana implementasi SILION dalam Gerakan Literasi Sekolah? 
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2. Bagaimana peran  SILION dalam memenuhi lima komponen literasi 

informasi ? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan dari karya tulis ini. 

1. Mengetahui implementasi SILION dalam Gerakan Literasi Sekolah. 

2. Mengetahui peran SILION dalam memenuhi lima komponen literasi 

informasi. 

1.4 Manfaat 

a. Pustakawan 

- Meningkatkan eksistensi perpustakaan sebagai penyedia sumber 

informasi. 

- Pustakawan terlibat dalam pelaksanaan program GLS. 

b. Guru 

- Guru dapat berkolaborasi dengan pustakawan dalam pelaksanaan 

program GLS. 

c. Peserta didik 

- Meningkatkan kemampuan literasi informasi peserta didik. 

- Peserta didik berpartisipasi aktif dalam program GLS. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Literasi Informasi 

Istilah literasi informasi pertama kali diungkapkan oleh Zurowsky yang 

merupakan  presiden  Information  Industries Association  tahun 1974.  

According to Zurowski, “People trained in the application of 

information resources to their work can be called in information 

literates. They have learned techniques and skill for utilizing the wide 

range of information tools as wel as primary resources in molding 

information-solutions to their problem”. (Eisenberg dalam Islaminingsih 

: 2012, 2). 

Dari definisi tersebut Zurowski menyebutkan bahwa seseorang yang 

memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai sumber informasi, 

seseorang tersebut dikatakan literate. Dengan demikian makna literasi tidak 

hanya terbatas pada kemampuan memahami tentang informasi saja melainkan 

dalam menggunakan sarana penyedia atau media informasi. (Islaminingsih : 

2012, 2). 

2.1.1 Komponen Literasi,  

Menurut Ferguson literasi terdiri atas lima komponen yaitu sebagai berikut. 

a. Basic Literacy ( Literasi Dasar)  

b. Library Literacy (Literasi Perpustakaan)\ 

c. Media Literacy (Literasi Media) 

d. Technology Literacy (Literasi Teknologi) 

e. Visual Literacy (Literasi Visual ) 
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2.1.2.Literasi Informasi Abad 21 

Manusia khususnya peserta didik pada abad 21 harus memiliki 

kemampuan untuk mengakses dan mengevaluasi informasi serta dapat 

menggunakan dan mengatur informasi yang telah didapatkannya. 

Sebagaimana yang tercantum dalam buku Museum, Libraries, and 21
st
 

Century Skills berikut adalah pernyataan dari IMLS (The Institute of 

Museum and Library Sercives). 

Access and Evaluate information 

- Access information efficienty (time) and effectively (source) 

- Evaluate information critically and competenly 

Use and manage Information 

- Use information accurately and creatively for the issues or 

problem at hand. 

- Manage the flow of information from a wide variety of sources. 

- Apply a fundamental understanding of the ethical/legal issues 

surrounding the access and use of information.( IMLS:2009: 25) 

 

2.1.3. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Tercetusnya Gerakan Literasi Sekolah diprakarsai oleh Menteri 

Pendidikan Indonesia Anies Baswedan. Untuk merealisasikan Gerakan 

Literasi Sekolah, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Mengengah 

telah  menerbitkan panduan GLS pada seluruh jenjang pendidikan dengan 

berisikan tiga tahapan yang harus dilakukan sekolah dalam rangka 

mengaplikasikan GLS. Ketiga tahapan tersebut ialah tahap pembiasaan, 

pengembangan dan pembelajaran yang berguna untuk memenuhi lima 

komponen literasi informasi. 

Gerakan Literasi Sekolah sangat sesuai dengan kondisi abad 21 yang 

menuntut individu (peserta didik) memiliki kemampuan untuk dapat 

menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui sekolah dan pelibatan publik. 
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2.1.4 Digital Natives 

Pendit dalam  artikelnya  yang berjudul “Digital Native, literasi 

informasi, dan  media digital- sisi pandang kepustakawanan” (hlm.11) 

mengungkapkan bahwa konsep mengenai digital natives tidak hanya terkait 

pada sarana atau media penyebaran dalam bentuk digital, melainkan juga 

dengan sumberdaya melalui ujaran, tulisan, citra dan gerak gerik serta 

penggunaan sumberdaya tersebut dalam bentuk digital.  

Selain itu Jim Marteney dalam Naibaho (2015) memaparkan mengenai 

lahirnya generasi Digital Natives yang didasari oleh kehadiran generasi 

sebelumnya dengan kategori sebagai berikut. 

a. The Greatest Generation (World War II, 1901-1924) 

b. The Silent Generation (1925-1942) 

c. The Baby Boomers (1943-1960) 

d. Generation X (1961-1981) 

e. Millennial (1982-2002) 

f. Digital Natives (Generasi Z atau Internet Generation)  

Seseorang yang lahir dan tumbuh di era digital memperoleh 

pendidikan pada Sekolah Dasar dengan perangkat komputer, sehingga tidak 

heran apabila mereka dianggap sebagai generasi digital natives. 

2.3 Web Based 

Teknologi informasi dan komunikasi telah banyak memberikan 

kontribusi bagi dunia pendidikan. Pembelajaran yang diintegrasikan dengan 

teknologi memungkinkan adanya efektifitas dan efisiensi dalam pendidikan. 

Salah satu bentuk teknlogi yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah ialah sistem web based. 

Web based merupakan aplikasi berbasis web yang menggunakan bahasa 

pemrograman HTML, PHP, CSS, JavaScript, dll. dan dapat dioperasikan 

melalui jaringan internet.  
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SILION (Sistem Literasi Informasi Online) merupakan salah satu bentuk 

sistem web based  yang di bangun untuk mendukung kegiatan GLS dengan 

mengitegrasikan antara teknologi, pustakawan, pedidik serta peserta didik. 

Pembahasan  lebih jelas terdapat di pembahasan. 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

 

2.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan atau studi eksploratoris adalah kegiatan yang 

dilakukan dengan maksud untuk mendalami objek yang akan diteliti. 

(Winarno dalam Arikunto,1987:33). Dalam tulisan ini, studi pendahuluan 

dilakukan dengan cara mengamati salah satu sekolah di Kab.Bandung yang 

menerapkan GLS. Berdasarkan hasil pengamatan,menunjukan bahwa kegitan 

GLS hanya sebatas mewajibkan peserta didik untuk membaca selama 15 

menit sebelum pelajaran berlangsung dan peserta didik diminta untuk menulis 

resensi dari apa yang telah mereka baca. 

3.2 Identifikasi dan Perumusan  Masalah 

Dari kegiatan studi pendahuluan , penulis menemukan masalah terkait 

dengan aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam GLS yaitu belum 

terpenuhinya seluruh komponen pembentuk literasi informasi seperti literasi 

literasi media, literasi teknologi dan literasi visual. 

3.3. Studi Pustaka 

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis memperoleh informasi dari 

berbagai sumber referensi, jurnal serta berita yang terkait permasalahan 

tersebut. 

3.4. Pengumpulan Data 

Adapun pengumpulan data diperoleh dari beberapa tahap yaitu. Pertama, 

dimulai untuk mencari landasan teoritis mengenai literasi informasi, berbagai 

pihak terkait bidang kependidikan, teknologi, dan mengenai Gerakan Literasi 

Sekolah,. Kedua, menyeleksi informasi yang diperoleh, Ketiga, informasi 

diklasfikasikan menurut pembahasannya. 
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3.5. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah menganalisis masalah serta 

mempertimbangkan kajian pustaka yang dapat dijadikan sumber referensi 

untuk mendapatkan solusi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 SILION (Sistem Literasi Informasi Online) 

SILION merupakan sistem berbasis web yang dibangun untuk 

mendukung program GLS mulai dari tahap pengembangan, pembiasaan 

hingga pembelajaran. Sistem ini melibatkan elemen sekolah diantaranya 

pustakawan, guru dan peserta didik. Berikut peran dari berbagai elemen 

tersebut : 

a. Pustakawan : berperan sebagai admin atau pengelola SILION . Pustakawan 

dapat melakukan registrasi pengguna (hanya admin), chatting dengan guru 

maupun peserta didik, dapat membuat, mengubah , menghapus dan 

membagikan segala aktivitas yang ada dalam sistem sesuai dengan 

kebijakan. 

b. Guru : berperan sebagai anggota, dimana guru dapat mempublikasikan 

tulisan, melihat seluruh anggota atau member dari SILION, dan chatting 

dengan pustakawan maupun siswa,  

c. Peserta didik : berperan sebagai anggota yang dapat mempublikasikan 

tulisannya, dapat melihat hasil karya anggota SILION lainnya dan chatting 

dengan anggota SILION , namun tidak dengan selain guru atau pustakawan. 

4.2 Implementasi SILION 

4.2.1 Halaman Awal SILION 

 Halaman awal SILION merupakan tampilan antarmuka yang muncul 

pertama kali ketika membuka halaman web. Tampilan ini berisikan 

informasi mengenai SILION, Gerakan Literasi Sekolah, menu write, read, 

account, search, serta lima postingan terbaru.  Lihat gambar pada lampiran 

1.1, 1.2. 
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4.2.2 Halaman Login  

Halaman login berisikan form untuk login admin atau anggota dengan 

memasukan username dan juga password yang sudah terdaftar. Pendaftaran 

hanya dapat dilakukan melalui pustakawan sebagai admin secara langsung. 

Lihat gambar pada lampiran 1.3. 

 

4.2.3 Halaman Profil Pengguna 

Halaman profil pengguna berisikan identitas pengguna. Dihalaman 

profil, pengguna dapat melihat notifikasi pesan, komentar, dan postingan 

yang pernah dibuat.Lihat gambar  pada lampiran 1.4 

 

4.2.4 Halaman Write 

Pada halaman ini, anggota dapat mem-posting tulisan berupa resensi 

maupun hasil analisis terhadap bahan bacaan. Dengan mengisi data 

bibliografis untuk sumber informasi (misalnya : buku, film, koran atau 

media online), judul, pengarang, kategori (fiksi atau non fiksi), gambar dari 

bahan bacaan (jika ada), serta tulisannya, untuk kemudian disimpan dan 

dipublikasikan. Lihat gambar  pada lampiran 1.5,1.6, 1.7. 

 

4.2.5 Halaman Read 

Halaman ini menampilkan seluruh postingan yang dibuat oleh anggota 

SILION dengan kategori fiksi dan non fiksi. Selain itu terdapat kolom 

komentar, tombol like serta menu  pencarian untuk  informasi yang 

diinginkan. Pengguna selain anggota SILION juga dapat melihat postingan 

,menekan tombol like, namun tidak dapat memberikan komentar. Lihat 

gambar pada lampiran 1.8, 1.9. 1.10. 

 

4.2.6 Tampilan Menu Member 

Tampilan menu member ini menampilkan profil seluruh anggota 

SILION yang hanya dapat diakses oleh pustakawan (admin) dan guru. Lihat 

gambar pada lampiran  1.11. 
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4.2.7 Tampilan Chatting 

Halaman ini menampilkan fasilitas chatting bagi pustakawan (admin) dan 

guru. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Pola chatting SILION 

 

 

4.3  Peran SILION dalam Gerakan Literasi sekolah (GLS) 

Sesuai dengan pemaparan Ferguson bahwa komponen literasi terdiri dari 

lima komponen meliputi literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, 

literasi teknologi dan literasi visual. Sejalan dengan tahapan pelaksanaan GLS 

yang meliputi pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. SILION 

mencoba mengintegrasikan seluruh komponen literasi kedalam kegiatan 

sebagai berikut :  

 

Tabel 4.1 Tahap penerapan SILION dalam  GLS 

No Komponen Contoh Kegiatan 

  Tahap 

Pembiasaan 

Tahap 

Pengembangan 

Tahap 

Pembelajaran 

1. Literasi Dasar Membaca 15 

menit sebelum 

kegiatan belajar 

sehari-hari. 

Mendiskusikan 

bacaan 

Menuliskan 

analisis terhadap 

bacaan. 

2. Literasi 

Perpustakaan 

Mencari bahan 

pustaka yang 

diminati untuk 

Menggunakan 

perpustakaan 

sebagai sumber 

Mencantumkan 

sumber referensi 

dalam praktik 

PUSTAKAWA

N 

PESERTA DIDIK Guru 

PUSTAKAWA

N 

PESERTA DIDIK Guru 
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kegiatan 

membaca 15 

menit. 

informasi dalam 

diskusi tentang 

bacaan. 

membuat laporan 

atau tugas & 

mengenal 

plagiarisme. 

3. Literasi Media Membaca berita 

dari media cetak 

atau online dalam 

kegiatan 

membaca 15 

menit. 

Mendiskusikan  

berita dari media 

cetak atau online. 

Membuat forum 

pembelajaran 

melalui SILION 

untuk berdiskusi 

hasil analisis 

bahan bacaan 

(buku atau media 

lainnya ) antara 

peserta didik dan 

guru. 

4. Literasi 

Teknologi 

Menuangkan 

analisis hasil 

bacaan dengan 

cara 

menuliskannya 

pada PC, laptop, 

dan smartphone. 

Mengoperasikan 

SILION melalui 

jaringan internet 

Mempublikasikan  

atau 

mengomunikasik

an hasil bahan 

bacaan tanpa 

melakukan 

plagiarisme 

(karya orsinil). 

5. Literasi Visual Menganalisis film 

kemudian 

membuat resensi 

dalam bentuk 

deskriptif. 

Menuliskan 

resensi film dalam 

bentuk deskriptif 

kedalam SILION. 

Mampu untuk 

membandingkan 

antara satu film 

dengan film 

lainnya. 

 

 

 

 

 



13 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

SILION merupakan sistem berbasis web yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan peserta didik dalam melaksanakan program GLS. Dengan 

menggunakan SILION, seluruh komponen pembentuk literasi informasi akan 

terpenuhi dan pada akhirnya  akan meningkatkan kemampuan menulis peserta 

didik untuk mencapai literasi informasi di era digital. 

 

5.2 Saran 

SILION masih harus dikembangkan secara lebih lanjut serta penerapan 

SILION dalam ketiga tahap pelaksanaan GLS harus melibatkan pustakawan, guru 

dan peserta didik dengan tetap memperhatikan kelima komponen pembentuk 

literasi informasi dalam meningkatkan kemampuan menulis peserta didik untuk 

mencapai kemampuan literasi informasi di era digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Arikunto, Suharsimi.1987. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik.Jakarta:Bina aksara. 

Ayuningtyas, Dyah. 2015. Mendikbud Luncurkan Gerakan Literasi Sekolah. 

TEMPO, 20 Agustus 2015. 

Ferguson, Brian. Tanpa tahun. Information Literacy : A Primer for Teachers, 

Librarians, and Other Informed People. [pdf]. Tersedia di      

http://bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf. Diakses pada tanggal 8/10/16. 

IMLS. 2009. Museum, Libraries, and 21
st
 Century Skills. United States: United  

State of America. 

Islaminingsih, Rizki Nur. 2012. Literasi Informasi bagi Siswa dalam Menunjang 

Pengerjaan Tugas di Sekolah.[pdf].  Jurnal Fakultas Ilmu 

Komunikasi.Tersedia di http://journals.unpad.ac.id . diakses pada tanggal 

4/10/2016. 

KEMENDIKDAS.2016. Panduan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah 

 Menengah Atas. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan  

MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Naibaho, Kalarensi. 2015. Merancang Program Pendidikan Pemakai untuk 

Pemustaka Digital Native di Perpustakaan Universitas Indonesia. Jurnal                                          

Visi Pustaka Vol.17(2). 

Pendit, Putu Laxman. Tanpa tahun. Digital Native, literasi informasi, dan  media 

digital- sisi pandang kepustakawanan.[pdf] Tersedia di  

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4721/1/Putu%20Laxman

%20P_Digital%20Native%2c%20Literasi_Full%20text.pdf . Diakses pada 

tanggal 4/10/16. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf.
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4721/1/Putu%20Laxman%20P_
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4721/1/Putu%20Laxman%20P_


15 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama Lengkap  : Tiara Sugih Hartati 

Tempat, tanggal lahir  : Bandung, 26 September 1996 

Pengalaman Organisasi : 

No Nama Organisasi Jabatan Tahun 

1.  Taekwondo SMPN 1 Katapang Anggota 2008- Sekarang 

2. PMR SMAN 1 Margahayu Bendahara II 2012-2013 

3. DPM Kema Perpusinfo Badan Legislasi dan 

Aspirasi 

2015 

4. KABUMI (Keluarga Besar Bumi 

Siliwangi) UPI 

Anggota 2015-sekarang 

5. LEPPIM UPI (Lembaga Penelitian dan 

Pengkajian Intelektual Mahasiswa) 

 Anggota Muda 2015-sekarang 

6. Taekwondo SMAN 1 Margahayu Anggota 2011-2012 

7.   Departemen Pengembangan Profesi 

BEM Kema Perpusinfo 

Ketua Bidang 

Keprofesian 

2016 

8. BEM REMA UPI Staf bidang kajian 

pendidikan 

2016 

 

Karya Ilmiah yang pernah dibuat :  

No Judul Karya Kegiatan Tahun 

1.  Program “User Education” untuk 

Meningkatkan Minat Kunjung Siswa 

Sekolah Dasar ke Perpustakaan 

Sekolah 

Mahasiswa Berprestasi 

Program Studi 

Perpustakaan dan 

Informasi 

2015 

 

Penghargaan Ilmiah yang pernah diraih : - 



16 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama Lengkap  : Risya Rahmi Maulida 

Tempat, tanggal lahir  : Bandung, 09 Agustus 1995 

Pengalaman Organisasi : 

No Nama Organisasi Jabatan Tahun 

1.  OSIS SMKN 4 Bandung Anggota 2011-2013 

2. HARPA 4 Anggota 2012 

3. Paduan Suara SMKN 4 Bandung Anggota 2012 

4. Teater SMKN 4 Bandung Anggota 2012 

5. Pencak Silat SMKN 4 Bandung Anggota 2012 

6. KOMPAC Ketua 2012 

7.  Karang Taruna Desa Bojongsoang Sekretaris 2014 

8. KABUMI (Keluarga Besar Bumi 

Siliwangi) UPI 

Anggota 2015-sekarang 

9. Departemen Ekonomi dan Keuangan 

BEM KEMA PERPUSINFO 

 Anggota  2015 

10 Departemen Kewirausahaan BEM 

KEMA PERPUSINFO 

Ketua 2016-2017 

 

Karya Ilmiah yang pernah dibuat  : - 

Penghargaan Ilmiah yang pernah diraih  : - 

 

 

 

 



17 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama Lengkap  : Unna Hasanah 

Tempat, tanggal lahir  : Majalengka, 29 September 1996 

Pengalaman Organisasi : 

No Nama Organisasi Jabatan Tahun 

1.  OSIS SMA N 1 Jatiwangi Anggota bidang 

Kewirausahaan 

2012- 2013 

2. Pramuka SMA N 1 Jatiwangi Wakil Ketua II 2012-2013 

3. Kerohanian SMA N 1 Jatiwangi Anggota 2012-2013 

4. Koperasi SMA N 1 Jatiwangi Wakil II 2012-2013 

5. OSIS SMA N 1 Jatiwangi Wakil Sekretaris I 2013-2014 

6. Pramuka SMA N 1 Jatiwangi Ketua 2013-2014 

7.   Kerohanian SMA N 1 Jatiwangi Ketua Bidang Humas 2013-2014 

8. Koperasi SMA N 1 Jatiwangi Bendahara II 2013-2014 

9. BEM KEMA PERPUSINFO Staff Departemen 

Pengembangan Sumber 

Daya Organisasi 

2015-2016 

10. BEM KEMA PERPUSINFO Ketua Departemen 

Pengembangan Sumber 

Daya Organisasi 

2016-sekarang 

11. BEM REMA UPI  Staff Kementrian 

Pengembangan Sumber 

Daya Organisasi 

2016-sekarang 

 

Karya Ilmiah yang pernah dibuat :- 

Penghargaan Ilmiah yang pernah diraih : - 

 



18 

 

LAMPIRAN 

 

1. Tampilan antarmuka SILION (Sistem Literasi Informasi Online) 

1.1. Halaman awal 

 

 

1.2. Tampilan Home pada SILION 

 

 

 

 

 



19 

 

1.3. Form Login  

 

 

1.4.Halaman Profil Pengguna 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

1.5. Halaman Write 

 

1.6. Form Write/Posting 

 

1.7. Tampilan Hasil postingan  

 



21 

 

1.8. Tampilan Menu bar Read yang terdiri dari sub menuFiksi dan Non fiksi 

 

1.9. Tampilan arsip postingan dengan kategri Non Fiksi 

 

1.10. Tampilan button likers dan kolom komentar 

 



22 

 

1.11. Tampilan member SILION  

 

 

1.1. Tampilan Chatting 

 

 

 

  

 

 

 

 



1 
 

TEMU ILMIAH NASIONAL HMPII 2016 

Q-LEAR (QR CODE LEARNING) 

Observasi Pemanfaatan Teknologi Q-Lear 

dalam Kegiatan Literasi Informasi di SMP 

Wilayah Jatinangor–Jawa Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diusulkan oleh : 

Annisa Awid Pramitha/210210150070/2015 

Widyawati/210210150064/2015 

Ameliani/210210150049/2015 

 

 

UNIVERSITAS PADJAJARAN 

SUMEDANG 

2016 

 

    

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



4 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini bisa kami 

selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kami persembahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membukakan cahaya pengetahuan dan 

kebaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi. 

TELMINAS HMPII (Temu Ilmiah Nasional, Himpunan Mahasiswa 

Perpustakaan & Informasi Indonesia) merupakan ajang kompetisi bagi mahasiswa 

prodi ilmu informasi dan perpustakaan se-Indonesia. Dalam mengatasi 

problematika dunia  informasi dan perpustakaan kami ingin berkonstribusi dalam 

menyalurkan ide sebagai solusi akan masalah yang ada. 

Kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. Ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak” 

karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, salah dan 

masukan dari pembaca sangatlah kami harapkan sebagai upaya memperbaiki 

kesalahan dalam penulisan karya tulis kami. 

Keberhasilan penyusunan karya tulis ini bukan karena usaha kami semata 

melainkan karena bantuan dan bimbimbingan dasen serta pihak-pihak tertentu 

secara aktif membantu kami. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Drs. Agus Rusmana, M.A. selaku Kaprodi Ilmu informasi & 

Perpustakaan. 

2. Bapak Rully Khairul Anwar S.Ag.,M.Si. selaku Sekertaris Prodi Ilmu 

informasi & perpustakaan. 

3. Ibu Dra. Wina Erwina.M.A. selaku Dosen pembimbing dalam penyusunan 

karya tulis ilmiah  

4. Ibu Yulianti, S.Sos.,M.Ikom selaku Kepala Perpustakaan Fakultas 

Komunikasi (FIKOM)  

iv 



5 
 

5. Rekan-rekan HIMAKA (Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan)  

Mudah-mudahan karya tulis kami memberikan banyak manfaat bagi semua 

pihak.  

 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

 

     Sumedang, 10 Oktober 2016 

 

     Tim Penyusun  

 

 

 

 

 

 

   v 



6 
 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PENGESAHAN...................................................................................ii 

LEMBAR PERNYATAAN..................................................................................iii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... v 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi 

ABSTRAK ........................................................................................................... vii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 8 

1.1Latar Belakang ............................................................................................... 8 

1.2Perumusan Masalah ........................................................................................ 9 

1.3Tujuan Penulisan ............................................................................................ 9 

1.4Manfaat Penulisan .......................................................................................... 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 10 

BAB III METODE PENULISAN ...................................................................... 14 

3.1 Jenis Penelitian ............................................................................................ 14 

3.2 Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 14 

3.3Pengolahan Data ........................................................................................... 15 

3.4Analisis Data ................................................................................................ 15 

3.5 Kerangka Berpikir ....................................................................................... 15 

BAB IV PEMBAHASAN .................................................................................... 17 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 19 

5.1Simpulan ....................................................................................................... 19 

5.2Saran ............................................................................................................. 19 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................viii 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.............................................................................ix 

LAMPIRAN........................................................................................................xiii 

 

vi 



7 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  memecahkan masalah perpustakaan  dalam 

meningkatkan literasi menghadapi penggunaan teknologi yang semakin tinggi. 

Pustakawan perlu memiliki keahlian teknologi untuk menyesuaikan dengan pribadi 

pengguna. Saat ini, gerakan literasi sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah pada 

beberapa sekolah, namun belum berjalan secara efektif. Bahkan, pustakawan belum 

berperan aktif dalam meningkatkan literasi melalui gerakan tersebut.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pengembangan dengan 

mengacu pada program yang sudah ada sebelumnya dan didukung oleh asas atau 

hukum yang dikemukakan oleh Ranghanathan (1957), yaitu pada hukum yang ke-5  

yang menyatakan bahwa perpustakaan merupakan organisme yang senantiasa tumbuh. 

Maksudnya, perpustakaan senantiasa mengalami perkembangan yang dapat ditinjau 

dari berbagai aspek seperti koleksi, fasilitas, gedung, dan layanan. 

Objek dalam penelitian ini adalah beberapa SMP yang ada di wilayah 

Jatinangor, Sumedang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara 

dan pengamatan. Proses wawancara dan pengamatan dalam hal ini berkaitan dengan 

penghimpunan informasi mengenai penerapan gerakan literasi sekolah dan peninjauan 

bagaimana kegiatan operasional perpustakaan. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis data kualitatif. 

Perbaikan atas masalah yang kami temui berupa pengembangan teknologi 

layanan perpustakaan melalui alat penelusur informasi berupa QR-Code. Kode QR 

tersebut berisi sumber informasi yang berasal dari sumber tercetak dan telah 

dikonversikan dalam bentuk digital. Penggunaannya adalah dengan cara memindai 

kode dalam bentuk gambar (scan) sehingga sumber informasi yang dicari akan 

muncul. 

 

Keywords : digital native, literasi, QR Code. 

 

vii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman canggih seperti saat ini, generasi muda sudah diterpa 

teknologi  sehingga lebih menyukai sesuatu yang cepat dan instant. Berbeda 

dengan generasi sebelumnya yang lebih menekankan pada proses. Seperti 

dalam hal mencari sumber informasi melalui internet yang dilakukan oleh 

kebanyakan orang, informasi yang diperoleh cepat untuk diterima tanpa dicari 

kebenarannya. 

Peningkatan kemampuan masyarakat akan literasi yang diperlukan 

pada era globalisasi saat ini merupakan kebutuhan pokok yang harus 

ditunjang dengan adanya kesadaran baik dari pemerintah maupun masyarakat. 

Karena, proses memilih informasi membutuhkan kemampuan. Khususnya 

bagi masyarakat Indonesia di mana negaranya masih termasuk negara 

berkembang dengan tingkat minat baca dan menulis masyarakat masih 

rendah. 

Saat ini pemerintah ikut andil dalam menggalakan literasi di kalangan 

masyarakat, khususnya pelajar sebagai generasi muda bangsa, yaitu dengan 

dicanangkan program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program yang diberikan 

mewajibkan siswa untuk membaca buku non-pelajaran selama 15 menit 

sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Namun, dalam implementasi 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS), pustakawan di sekolah belum memberikan 

peran yang aktif dalam pekaksanaan program tersebut. Pada umumnya, 

pustakawan hanya berperan sebagai penyedia bahan bacaan bagi siswa. 

Padahal, pustakawan lebih memiliki peran utama dalam peningkatan literasi. 

Peran pustakawan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan masalah 

budaya literasi di kalangan generasi digital native melalui penerapan 

teknologi. Oleh karena itu, pustawakan perlu melakukan kreativitas kegiatan 

literasi informasi dengan memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini, kami 
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melakukan inovasi program yang dapat melayani generasi digital native 

untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan metode belajar cepat dan 

mudah melalui program Q-Lear (QR-Code Learning) sebagai kode penelusur 

informasi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Jatinangor? 

2. Bagaimana konsep pengembangan kegiatan literasi informasi perpustakaan 

dengan memanfaatkan teknologi informasi? 

3. Bagaimana kemungkinan pemanfaatan Q-Lear untuk kegiatan literasi 

informasi? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan karya ilmiah kami diantarnya: 

1. Mengetahui pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada beberapa 

SMP di Jatinangor. 

2. Menilai konsep pengembangan kegiatan literasi informasi perpustakaan 

dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

3. Mengetahui  kemungkinan pemanfaatan Q-Lear untuk kegiatan literasi 

informasi. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan karya ilmiah kami diantarnya: 

1. Mempermudah pemahaman mengenai kegiatan literasi informasi. 

2. Merupakan bentuk pengembangan keilmuan Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan. 

3. Memberikan ide perancangan metode belajar yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Perpustakaan bukan merupakan unsur penunjang dalam suatu 

pendidikan, namun menjadi unsur penting untuk pembelajaran sebagai 

tempat menggali sumber informasi. Pustakawan merupakan salah satu 

komponen perpustakaan yang memiliki peran penting, berkaitan dengan  

literasi informasi. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk membangun 

literasi informasi di perpustakaan sebagai metode pengembangan 

perpustakaan melalui pendidikan pengguna. Menurut Hak (2008) mengutip 

Maskuri (1995)  dalam memanfaatkan perpustakaan, para pengguna akan 

melalui dua tahap pendidikan atau seringkali disebut user education. Proses 

pertama, pengguna disadarkan oleh luasnya jumlah sumber perpustakaan, 

jasa layanan, dan sumber informasi yang tersedia bagi pemakai. Setelah itu, 

pengguna diajarkan bagaimana menggunakan sumber perpustakaan, jasa 

layanan, dan sumber informasi tersebut yang tujuannya untuk mengenalkan 

keberadaan perpustakaan, menjelaskan mekanisme penelusuran informasi 

serta mengajarkan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang tersedia.  

Bruce mengatakan bahwa, keinginan untuk menggunakan istilah 

literasi informasi sudah ada di kalangan pustakawan sejak lama, yaitu saat 

para pustakawan berketetapan untuk mempertegas peran mereka dalam 

pendidikan yang mereka perjuangkan sejak tahun 1960-an. Sebelum istilah 

digital natives dipopularkan Prensky, seorang ilmuwan Jerman bernama 

Gunther Kress (1997) telah mengingatkan tentang 4 perubahan penting 

dalam kegiatan dan kebiasaan membaca, yaitu: 

1. The shift from page to screen (munculnya kebiasaan membaca di atas 

layar). 

2. The shift from text as an ordered word to text as a set of resources (teks 

bukan lagi semata-mata rangkaian kata yang teratur, tetapi juga 

sumberdaya untuk berpindah-pindah makna, untuk perilaku copy and 

paste, serta untuk dikutip atau dirujuk) 
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3. The shift from the ordered path to the unordered arrangement of the 

hypertext (kegiatan membaca tak lagi harus runtut dan linear (garis 

lurus), tetapi dapat melompat-lompat dari satu teks ke teks lainnya). 

4. A shift from reading to use (membaca bukan lagi sekadar membaca, 

melainkan  menggunakan bacaan itu dalam berbagai aktivitas).  

(Putu, 2014) 

Literasi informasi merupakan kemampuan yang  harus dimiliki oleh 

generasi digital native saat ini. Penggunaan teknologi pada setiap aktivitas 

kehidupan merupakan tuntutan bagi generasi digital natives. Munculnya e-

book, e-journal, e-learning pada bidang pendidikan merupakan salah satu 

perubahan konsep pembelajaran saat ini akibat kecanggihan teknologi 

informasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan telah 

meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 

21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Menurut Mahsun, 

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 

Gerakan Literasi Sekolah bertujuan membiasakan dan memotivasi siswa 

untuk mau membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti yang 

dalam jangka panjang, program tersebut dapat menghasilkan anak-anak 

yang memiliki literasi tinggi. Selain kemampuan membaca dan menulis 

yang ada dalam konteks pendidikan, konsep literasi berupa kemampuan 

penguasaan teknologi juga perlu dimiliki untuk mendukung dalam 

pencarian informasi. 

Sumber informasi terpercaya dari sebuah perpustakaan seharusnya 

lebih diutamakan daripada sumber informasi yang didapatkan dari internet. 

Pustakawan akan menjadi proffesional reference dalam membantu dan 

membimbing proses pencarian sumber informasi dengan menggunakan 

teknologi informasi melalui QR-Code.  

QR-Code berupa gambar segi empat kode matriks berisi informasi 

yang terdiri dari kumpulan titik dan garis  yang tidak beraturan. Data yang 

disimpan  berupa image, text, URL, email atau  data lainnya. Berikut adalah 

langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah data menjadi sebuah 

barcode. 
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1. Menggunakan aplikasi android berupa barcode generator atau reader 

bentukan YKART. 

- Menginstal aplikasi melalui playstore yang terdapat pada smartphone. 

- Setelah terinstal, buka aplikasi tersebut sehingga akan muncul 

tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 01. Tampilan awal aplikasi QR-Code Generator 

- Pada tampilan awal aplikasi QR-Code Generator terdapat pilihan 

content type untuk memilih jenis konten yang akan diubah  dalam 

bentuk QR-Code seperti pada tampilan. Untuk mengkonversikan 

informasi dari bentuk fisik ke dalam bentuk kode, maka jenis konten 

yang dipilih adalah “text”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 02. Tampilan “Choose content type” yang akan dikonversi 

- Sebagai bentuk text, maka masukkan teks pada pop up informasi 

rujukan. 
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 Gambar 02. Tampilan pop up informasi yang dimasukkan  

- Setelah teks sudah dimasukkan pada pop up informasi, klik generate 

maka akan muncul tampilan QR-Code dari informasi yang  

ditransmisikan menjadi kode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 03. Tampilan hasil konversi sumber informasi dalam bentuk 

barcode 

- Tekan save untuk menyimpan hasil konversi yang telah berbentuk 

QR-Code.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 04. Tampilan penyimpanan Barcode 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan yaitu observasi. Kegiatan ini 

merupakan observasi awal untuk dapat melanjutkan penelitian rancang 

bangun Q-Lear. Observasi awal menjadi penting dilakukan agar 

pengembangan dan pemanfaatan teknologi Informasi dapat menghasilkan 

produk yang efektif dan berdayaguna. Adapun Sekolah Menengah 

Pertama di wilayah Jatinangor Kabupaten Sumedang yang menjadi objek 

observasi diantaranya, SMP PGRI 1 Jatinangor, MTs Ma’arif Cikeruh 

Jatinangor, dan SMP IT Imam Bukhori. Observasi yang dilakukan 

mengenai sejauh mana guru dan pustakawan bekerjasama dalam 

penerapan dan pelaksanaan program pemerintah berupa gerakan literasi 

sekolah. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Kami melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan 

pustakawan dari beberapa Sekolah Menengah Pertama di wilayah 

Jatinangor  Kabupaten Sumedang untuk menggali informasi 

mengenai penerapan dan perkembangan dari Gerakan Literasi 

Sekolah. 

b. Pengamatan 

Pengamatan yang kami lakukan mengenai bagaimana 

kegiatan operasional perpustakaan dari beberapa Sekolah Menengah 

Pertama di wilayah Jatinangor Kabupaten Sumedang, khususnya 

kegiatan literasi informasi. 

 



15 
 

 

3.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam bentuk terekam. Kami menyertakan 

lampiran pertanyaan atas wawancara yang dilakukan beserta foto 

dokumentasi dalam format lampiran karya tulis ini. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis dari data yang diperoleh  hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat 

diinformasikan kepada orang lain (Bogdan, 1984). 

Kami menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

hasil observasi melalui kepala sekolah, pustakawan, dan perpustakaan di 

tiga sekolah menengah pertama  di wilayah Jatinangor, Sumedang. 

 

3.5 Kerangka Berpikir 

Generasi digital lebih memiliki ketertarikan terhadap aplikasi 

yang ada pada gadget masing-masing.  Bahkan, gadget telah memiliki 

esensi yang sama dengan barang-barang primer. Hal tersebut 

menggeser peran perpustakaan sebagai institusi informasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca para siswa untuk 

memperoleh informasi. 

Salah satu dari lima hukum dasar perpustakaan yang menjadi  

teori penunjang dari konsep karya tulis ilmiah kami dikemukakan oleh 

Ranghanathan (1957), seorang pustakawan dari India. Lima prinsip 

hukum dasar tersebut diantaranya adalah : 

1. Books are for use (buku adalah untuk digunakan). Maksudnya 

bahan koleksi perpustakaan henndaknya bacaan atau pengetahuan 

yang diperlukan oleh pengguna perpustakaan. 

2. Every reader his/her book (pembaca setiap bukunya). Semua 

pembaca harus mendapat buku yang diperlukan. Dapat ditempuh 
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dengan sistem pelayanan yang baik dan memadai sesuai dengan 

tuntutan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). 

3. Every book its readers (setiap buku ada pembacanya). 

4. Save the time of the readers (cepat melayani pembaca). Pengguna 

perpustakaan akan enggan memanfaatkan koleksi perpustakaan, 

jika pustakawan terlambat melayani juga bersikap tidak simpatik. 

5. The library is a growing organism (perpustakaan adalah organisme 

yang senantiasa tumbuh) 

Dalam prinsip hukum dasar perpustakaan yang ke-5, 

perpustakaan merupakan lembaga yang akan terus berkembang, di 

mana pustakawan memiliki peran utama dalam hal tersebut. 

Konsep QR-Code merupakan perkembangan layanan 

perpustakaan dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat penelusur 

informasi. Dengan mengkonversikan dari bentuk fisik ke dalam bentuk 

digital, akses layanan informasi menjadi semakin mudah  bagi para 

pengguna. Hal tersebut merupakan salah satu strategi marketing 

perpustakaan dalam menawarkan produknya berupa koleksi 

perpustakaan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Jatinangor  

Gerakan Literasi Sekolah merupakan salah satu kebijakan yang 

diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. 

Gerakan yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015 sebagai upaya dari 

pemerintah untuk meningkatkan literasi menulis dan membaca pada siswa.  

Salah satu sekolah yang telah menerapkan GLS yaitu SMP Imam 

Bukhori Jatinangor. Penerapan program tersebut membuat siswa semakin 

gemar membaca. Lain halnya dengan SMP PGRI 1 Jatinangor yang belum 

sepenuhnya menerapkan Gerakan Literasi Sekolah. Program tersebut baru 

dilaksanakan oleh beberapa guru mata pelajaran tertentu, seperti guru 

bahasa Indonesia. Sedangkan MTs Ma’arif Cikeruh Jatinangor belum 

diterapkan GLS.  Bahkan, pustakawan pun belum mengetahui program 

tersebut.  

Berdasarkan observasi yang kami lakukan di tiga sekolah tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan GLS belum berjalan secara baik dan 

menyeluruh.  

 

Konsep Pengembangan Kegiatan Literasi Informasi Perpustakaan 

dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi 

Perkembangan teknologi semakin meningkat, salah satunya ditandai 

dengan penggunaan gadget pada semua lapisan usia. Kebanyakan mereka 

menggunakan gadget hanya untuk kesenangan, seperti bermain game atau 

akses media sosial. Padahal, gadget juga dapat digunakan sebagai sarana 

belajar dalam memanfaatkan teknologi yang lebih positif.  

Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan oleh pustakawan dalam 

melakukan pembaharuan terhadap pengemasan informasi. Bentuk dari 
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pembaharuan pengemasan informasi salah satunya melalui program Q-

Lear, yang juga dapat dijadikan sebagai bentuk pengembangan dari 

kegiatan literasi informasi perpustakaan yang memanfaatkan teknologi.  

Peran pustakawan dalam hal ini adalah mengkonversi informasi 

yang berbentuk fisik menjadi informasi siap pakai dalam bentuk barcode. 

Sehingga, secara efektif dan efisien, pengguna bisa mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan hanya dengan memindai barcode melalui aplikasi 

smartphone berupa QR-Code Reader. Dengan begitu, pengguna dapat 

menentukan secara cepat dan tepat mengenai sumber informasi mana yang 

mereka butuhkan. 

 

Pemanfaatan Q-Lear untuk Kegiatan Literasi Informasi 

Pustakawan memiliki peran penting terhadap perkembangan 

kegiatan literasi informasi. Dalam hal ini pustakawan berperan sebagai 

mediator antara pengguna dengan informasi yang dibutuhkan.  

Melalui program Q-Lear kegiatan literasi informasi dan 

perpustakaan dapat menjadi hal yang menyenangkan dan mudah dipahami. 

Program tersebut sesuai diterapkan kepada generasi digital native dalam 

meningkatkan kemampuan literasi informasi juga merupakan dukungan 

atas pelaksanaan program gerakan literasi sekolah secara menyeluruh 

kepada para siswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

1. Dari kegiatan obervasi yang kami lakukan terhadap tiga Sekolah 

Menengah Pertama di wilayah Jatinangor-Sumedang mengenai 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, faktanya Sekolah Menengah 

Pertama yang dijadikan objek observasi belum menerapakan GLS 

secara menyeluruh. 

2. Teknologi yang berkembang pesat saat ini dapat dimanfaatkan dalam 

pengembangan kegiatan literasi informasi dan perpustakaan. Salah 

satunya melalui program Q-Lear. Dalam hal ini pustakawan 

mengkonversi sumber informasi berbentuk fisik ke dalam bentuk kode 

sehingga dapat diakses secara digital. Pengguna dapat memindai 

barcode melalui aplikasi smartphone berupa QR-Code Reader. 

3. Penyaringan sumber informasi menjadi hal yang sangat penting 

menghadapi semakin banyaknya informasi yang ada saat ini. Maka, 

penggunaan teknologi dalam mengakses sumber informasi harus 

dimanfaatkan secara optimal untuk hal-hal yang lebih positif. 

 

4.2 Saran 

- Pustakawan harus memiliki keahlian di bidang digitalisasi. 

- Perlunya  pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap untuk 

meningkatkan keahlian  digitalisasi bagi pustakawan dalam penerapan 

program Q-Lear. 

- Pengadaan bimbingan yang dilakukan pustakawan kepada siswa dalam 

penggunaan program Q-Lear. 

- Implementasi program Q-Lear harus didukung oleh jaringan internet 

dan smartphone yang terdapat aplikasi QR-Code Reader yang 

disediakan di perpustakaan. 

- Pustakawan harus lebih komunikatif melayani pengguna (user) untuk 

membantu mengarahkan penggunaan QR-Code Learning.  
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Lampiran 

 

1. SMP PGRI 1 Jatinangor 

a. Apakah Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sudah diterapkan di sekolah ini? 

Jawaban: Menurut Ibu Iin selaku Wakasek Sarana menyatakan bahwa, 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sudah diterapkan namun belum 

sepenuhnya. Penerapan membaca 15 menit sebelum KBM hanya 

diterapkan oleh beberapa guru mata pelajaran tertentu saja, seperti guru 

bahasa Indonesia. Program GLS tidak untuk mata pelajaran eksakta, karena 

dirasa tidak sesuai diterapkan pada proses kegiatan belajar mengajar. 

b. Bagaimana dampak  diterapkannya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) ? 

Jawaban : Dampak diterapkannya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yaitu  

meningkatnya minat siswa dalam meminjam koleksi perpustakaan.  
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2. MTs Ma’arif Cikeruh Jatinangor 

a. Apakah Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sudah diterapkan di sekolah ini? 

Jawaban : Bapak Ahmad selaku pustakawan di sekolah tersebut 

menyatakan bahwa, “Saya belum tahu perihal Gerakan Literasi Sekolah 

yang dicanangkan pemerintah. Untuk kegiatan oprasional perpustakaan 

sendiri masih terkendala dengan tempat dan koleksi yang belum 

memadai.” 

 

3. SMP IT Imam Bukhori 

a. Bagaimana penerapan gerakan literasi sekolah di SMP IT Imam Bukhori? 

Jawaban : Berdasarkan pemaparan dari Kepala SMP IT Imam Bukhori, 

program Gerakan Literasi Sekolah dari Kementerian dan Pendidikan 

Kebudayaan sudah diterapkan di sekolah ini. Penerapan tersebut juga 

sebagai upaya warga sekolah, khususnya para siswa untuk menanggapi 

tantangan Gubernur Jawa Barat dalam meningkatkan literasi melalui 

kegiatan membaca. 
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UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS GENERASI

DIGITAL NATIVES MELALUI PROGRAM PEMBUATAN TRAILER BUKU

Zaskia Iin S, Mega Trisantika, Heni Mareta S

ABSTRAK

Trailer buku adalah video yang memiliki panjang durasi 2-3 menit yang digunakan untuk
mempromosikan atau mengiklankan sebuah buku dengan mengubah kata-kata yang ditulis
menjadi gambar visual dan suara dengan tujuan untuk menarik minat pembaca buku
tertentu. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar
generasi digital natives memiliki keterampilan dan mengetahui cara-cara dalam pembuatan
trailer buku. Pembuatan tersebut dapat menggunakan media windows movie maker.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi
pustaka. Simpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah program pembuatan trailer
buku merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah dalam membimbing
siswa sebagai generasi digital natives untuk lebih positif dalam menyikapi kemajuan
teknologi komunikasi. Program tersebut dapat didukung dengan kegiatan  berupa
sosialisasi, lokakarya, pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana.

Kata kunci : trailer buku, generasi digital natives, keterampilan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Generasi digital natives atau yang lebih akrab disebut google generation

diperkenalkan oleh Marc Prensky pada awal tahun 2001. Digital natives

adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang lahir dan tumbuh

bersama dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, dengan rentang

usia mulai dari 0 sampai dengan 22 tahun atau generasi yang dilahirkan dari

tahun 1994–sekarang. Mulai dari siswa sekolah hingga mahasiswa perguruan

tinggi mewakili generasi yang tumbuh dengan teknologi baru ini. Mereka

menjalani hidup dengan dikelilingi oleh teknologi digital. Seperti videogame,

pemutar musik digital, ponsel, dan alat-alat elektronik era digital.

Generasi digital natives hidup dalam kebebasan digital. Interaksi di media

sosial menjadi andalan mereka dibandingkan dengan komunikasi

konvensional.     Mereka     sangat peduli  dengan  identitas  dan  eksistensi

dan  hal ini diekspresikan secara terbuka di dunia maya. Mereka lebih

menyukai tantangan dan membenci rutinitas. Tidak suka menunggu dan

didikte, tetapi lebih memilih belajar dengan metode sendiri menggunakan

teknologi multimedia. Mereka lebih suka visualisasi melalui gambar

dibanding memahami lewat teks bacaan.

Dari klasifikasi generasi zemke et.all, karakteristik generasi digital natives

adalah sebagai berikut :

1. Narsis, terbuka (identitas terhadap media sosial)

2. Control dan bebas

3. Proses belajar (ingin tahu dan coba-coba)
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Dari beberapa karakteristik diatas, generasi digital natives dianggap memiliki

pola pikir, pola interaksi dan cara menjalani hidup yang cukup berbeda

dengan generasi sebelumnya. Tentu saja hal itu akan memiliki dampak,baik

positif maupun negatif. Seperti halnya dua sisi mata uang yang berbeda.

Dampak negatif dari hal ini yaitu generasi sekarang menjadi cepat dewasa

‘galau’ dengan dunianya dan makin renggang dalam hubungan dengan

sekitar, karena mereka banyak melakukan aktivitas yang berkaitan dan atau

menggunakan gadget.

Prensky selaku seorang pendidik meyakini bahwa otak (benak) mereka

berbeda dengan generasi sebelumnya. Prensky amat risau melihat kenyataan

bahwa perbedaan ini tidak disadari oleh sekolah-sekolah dan masyarakat

secara umum sehinggga sering terjadi kesenjangan antara peserta didik dan

pendidik. Tenaga pendidik disekolah maupun diperguruan tinggi berkeluh

kesah tentang perubahan kebiasaan peserta didiknya berkaitan dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penggunaan

internet. Dengan kemudahan mengakses informasi seperti sekarang ini justru

minat belajar dan membaca peserta didik menurun. Pelajar dan mahasiwa

jaman sekarang jauh lebih nyaman mencari informasi yang dibutuhkannya

dengan menggunakan media berbasis elektronik, dibandingkan datang ke

perpustakaan.

Sebagian guru disekolah tidak menyadari akan karakteristik yang dimiliki

siswanya sebagai generasi yang akrab dengan dunia digital. Sehingga, mereka

hanya menganggap siswa malas belajar dan malas membaca. Meskipun

begitu, sesungguhnya siswa memiliki keantusiasan belajar dan mencoba hal

yang baru. Siswa juga unggul dalam hal teknologi informasi dan komunikasi.

Seharusnya sekolah maupun perguruan tinggi mampu memberikan wadah

yang dapat menyalurkan kreativitas mereka.
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Pihak yang akan paling berurusan dengan generasi ini adalah para guru dan

pustakawan (Pendit, 2013). Guru dan pustakawan adalah kelompok yang

berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di sekolah. Peran guru dan

pustakawan sangat strategis untuk mengedukasi siswa  agar  dapat

memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dengan tepat dan optimal.

Pada konferensi IASL (International Association of School Librarianship)

ke-39, di Kota Brisbane, Australia. Pada sesi Plato Program, yang

memaparkan inovasi program Information literasi di sekolah menengah di

Australia, peningkatan literasi dan kurikulum dengan menggunakan koleksi

digital, promosi membaca melalui Book Trailer dan Readers Cup, dan Cyber

safety. (http://atpusi.or.id/laporan-dari-iasl-2010-brisbane-australia/, Akses

10/04/2015). Penggunaan trailer buku sebagai promosi membaca telah

menjadi program literasi di sekolah menengah di Australia sejak tahun 2010.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis mencoba menyusun sebuah

karya ilmiah dengan judul : “Upaya meningkatkan kreativitas generasi Digital

Natives melalui program pembuatan trailer buku”. Penulis berasumsi bahwa

trailer buku merupakan media yang efektif digunakan untuk menumbuhkan

dan meningkatkan kreativitas generasi digital natives dalam menyikapi

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Tulisan ini membahas upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam

membimbing siswa yang merupakan generasi digital natives melalui program

pembuatan trailer buku. Khususnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).

Program ini didasarkan pada kesadaran akan perubahan karakter peserta didik

dan kebutuhan dalam hal bimbingan dan arahan dari pihak sekolah untuk

kegiatan siswa yang bersifat positif .
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalahnya

sebagai berikut :

1. Apa saja upaya yang dapat dilakukan agar generasi digital natives memiliki

keterampilan dalam pembuatan trailer buku ?

2. Bagaimana cara-cara membuat trailer buku?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya ilmiah ini disusun dengan tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar generasi digital natives

memiliki keterampilan dalam pembuatan trailer buku

2. Untuk mengetahui cara-cara pembuatan trailer buku

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini antara lain :

1. Membuka cakrawala berfikir berbagai pihak tentang cara menyikapi

kemajuan teknologi komunikasi pada era digital natives..

2. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal penulisan karya

ilmiah.

3. Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak

tersebut dalam rangka meningkatkan kreativitas generasi digital natives.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kreativitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kreativitas adalah kemampuan untuk

menciptakan sesuatu. Sedangkan Menurut Munandar (1985), kreativitas adalah

kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau

unsur-unsur yang ada. Hasil yang diciptakan tidak selalu hal-hal yang baru,

tetapi juga dapat berupa gabungan (kombinasi)  dari hal-hal yang sudah ada

sebelumnya.

Menurut Campbell (dalam Manguhardjana, 1986) mengemukakan

kreativitas sebagai suatu kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya :

a. Baru atau novel, yang diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya,

segar, menarik, aneh dan mengejutkan.

b. Berguna atau useful, yang diartikan sebagai lebih enak, lebih praktis,

mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan

masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil

yang baik.

c. Dapat dimengerti atau understandable, yang diartikan hasil yang sama

dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu, atau sebaliknya peristiwa-

peristiwa yang terjadi begitu saja, tak dapat dimengerti, tak dapat

diramalkan dan tak dapat diulangi.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian

kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan produk baru atau

kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya serta dapat dimengerti.
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2.2 Digital natives

Digital natives or net generation is a generation which born after 1994. Digital

natives is ayoung generation that “native” in the language of digital era (

Prensky, 2001). The digital natives are digital literate, connected, immediate,

experiential, prolific communicators (social), work in team, their preference is for

structure rather than ambiguity, otiented toward making observations, visual and

kinesthetic in the community activities.

Digital natives adalah generasi yang tumbuh pada era digital, akrab dengan

gadgets, dan mencari informasi yang mereka butuhkan melalui gadgets (Suprapto,

2010). Sedangkan, Menurut Jim Marteney (2010), digital natives adalah generasi

yang lahir di era 1994 hingga sekarang yang dibagi kedalam enam kategori, yaitu

:

a. The greatest generation (World War II, 1901-1924),

b. The silent generation (1925-1942),

c. The baby boomers (1943-1960),

d. Generation X (1961-1981),

e. Millennial (1982-2002), dan

f. Digital natives (generasi Z atau Internet genera- tion).

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa digital

natives adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang lahir dan tumbuh

bersama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mereka yang lahir

pada jaman digital dan berinteraksi dengan peralatan digital pada usia dini. Anak-

anak yang lahir setelah tahun 1990- an tergolong sebagai awal generasi digital

native. Namun, bila ingin dikatakan sebagai sebuah generasi, yang benar-benar

digital native adalah mereka yang lahir setelah tahun 2000. Merekalah penduduk

asli dari sebuah dunia yang disebut dunia digital.
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2.3 Trailer buku

Dalam dunia perfilm-an, trailer lebih sering diartikan sebagai bentuk promosi

sebuah film yang akan tayang. Panjang sebuah video trailer lebih kurang 2-3

menit. Begitu pula dengan trailer buku. Kohner (2010) mengungkapkan bahwa

cara yang paling canggih dalam mempromosikan buku adalah dengan video yang

disebut trailer buku. Trailer buku dirancang untuk membangun minat seseorang

untuk membaca sebuah buku. Perbedaan utama adalah bahwa trailer film telah

memiliki gambar visual klip dari film, sedangkan trailer buku yakni dengan

mengubah kata-kata yang ditulis menjadi gambar visual dan suara.

(https://kohner.wikispaces.com/file/view/Book+Trailer.pdf, Akses 29/9/2016).

Chance and Lesesne (2012) mendefinisikan sebuah trailer buku sebagai

representasi visual dari sebuah buku dalam salah satu cara trailer buku yang mirip

dengan trailer film, Mereka dirancang untuk menarik minat pembaca dalam buku

tertentu (27). ( http://library.conroeisd.net/book_trailers, Akses 3/10/2016)

Dari gambaran trailer buku diatas penulis menyimpulkan bahwa trailer buku

adalah video yang memiliki panjang durasi 2-3 menit yang digunakan untuk

mempromosikan atau mengiklankan sebuah buku dengan mengubah kata-kata

yang ditulis menjadi gambar visual dan suara dengan tujuan untuk menarik minat

pembaca buku tertentu.
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BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Metode pengumpulan data

Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis mengumpulkan informasi

dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan

dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988:111).

3.2 Kerangka berpikir

Gaya hidup generasi digital
natives dalam menyikapi
perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi

Upaya meningkatkan
kreativitas generasi

digital natives

Membuat sosialisasi,
lokakarya, pelatihan, dan

penyediaan sarana prasarana
dalam program pembuatan

trailer buku
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Upaya agar generasi digital natives terampil dalam proses pembuatan

trailer buku

A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar program pembuatan

trailer buku tersampaikan secara masif dan efektif. Seluruh pihak sekolah

harus dilibatkan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi sebaiknya dikemas

semenarik mungkin untuk memikat minat warga sekolah. Contohnya,

pengadaan sosialisasi dengan mengundang salah satu tokoh berpengaruh yang

akrab dengan seni perfilm-an seperti sutradara terkenal Hanung Bramantyo.

B. Lokakarya

Lokakarya diperlukan untuk menyamakan persepsi dan

menentukan langkah bersama dalam program pembuatan trailer buku. Forum

ini mengundang sejumlah pihak yang terkait dan berkompeten. Lokakarya

dapat menghasilkan rekomendasi kesepakatan yang mengikat semua pihak

untuk menjalankan program tersebut secara konsisten.

C. Pelatihan

Pelatihan ini dimaksudkan agar siswa sekolah sebagai target dari

program tersebut dapat terampil dalam membuat trailer buku. Dalam proses

pelatihan ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibagikan tutor

untuk menjadi pendamping mereka.  Pendampingan itu diberikan dalam

bentuk saran-saran, perbaikan, pemecahan masalah, dan/atau petunjuk

langsung.
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D. Penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan

Agar berjalan efektif dan komprehensif, program ini membutuhkan

dukungan moril maupun materiil. Dukungan tersebut dapat berupa kamera

untuk memperoleh hasil gambar yang lebih baik dalam proses pembuatan

trailer buku.

Untuk langkah selanjutnya dapat dilakukan hal-hal berikut :

1. Mengadakan perlombaan terkait pembuatan trailer buku pada hari ulang

tahun sekolah.

 Trailer buku diunggah ke akun media sosial, untuk penerima like

terbanyak secara otomatis menjadi pemenang perlombaan.

2. Membuat video sejenis sebagai kelanjutan dari pembuatan trailer buku,

seperti video peragaan materi pembahasan di kelas.

4.2 Cara-cara membuat trailer buku

Membuat trailer buku dapat menggunakan movie maker, powerpoint,

animoto, photoshop, dll.

Sebelum menjelaskan teknis pembuatan trailer buku, sebaiknya materi

trailer buku yang akan dibuat disiapkan terlebih dahulu.

1. Baca terlebih dahulu naskah buku yang akan di buat trailernya.

Cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini, yaitu :

 Apa isi buku tersebut?

 Apa kelebihan buku tersebut?

 Apa yang bisa dijadikan daya jual/daya tarik dari buku itu?

2. Kenali segmentasi atau target yang akan menonton trailer buku

tersebut, misalnya teman sebaya, guru, atau masyarakat umum.

3. Susun materi yang akan dijadikan trailer buku, buat format ide

tersebut dalam storyboard. Trailer buku sebaiknya terdiri atas tiga

bagian, yaitu:
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 Bagian pertama: Menggelitik rasa ingin tahu penonton

 Bagian kedua : Menjelaskan siapa tokoh dalam buku

 Bagian terakhir : Bagaimana pembaca dapat mendapatkan

cerita utuh dari buku tersebut

4. Buat alokasi waktu. Rencanakan audio, visual dan teks apa yang akan

muncul disetiap detiknya. Panjang durasi trailer biasanya 2 menit saja,

sehingga membutuhkan sekitar 10-20 foto lengkap dengan narasinya.

5. Materi audio bisa berupa musik, tujuan dari materi audio ini adalah

untuk menyentuh emosi penonton.

6. Buatlah tagline semenarik mungkin, agar buku yang kita trailerkan

dibaca oleh banyak orang.

7. Setelah mempersiapkan segala hal seperti adegan/gambar, materi

audio, tagline dan narasinya. Berarti kita sudah siap untuk membuat

trailer buku.

Penulis memilih untuk menggunakan aplikasi windows movie maker.

Berikut adalah langkah-langkah membuat video menggunakan

windows movie maker :
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Langkah memulai aplikasi windows movie maker

Langkah 1: Klik Start

Langkah 2 : Ketik di menu search ketik “ windows movie maker”

Langkah 3 : klik windows movie maker

Impor video/gambar dari folder

Langkah 1 : klik import video untuk mendapat gambar/video yang akan

dipilih

Langkah 2 : drag gambar yang dipilih ke kolom dibawah yang berwarna

putih-putih tersebut
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Langkah mengedit gambar/video (cut/delete)

Langkah 1 : Memasukkan transition dan effect gambar (hendak dipotong

atau dikehendaki) kedalam kotak video dipojok kanan.
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Langkah 2 : Klik di edit movie untuk mendapatkan view video transition.

Langkah 3 : Setelah effect dipilih, drag kan dan drop kedalam layar

gambar yang hendak dimasukkan effect

Langkah memasukkan teks

Langkah 1 : klik pada options add...

Langkah 2 : Masukkan teks pada kolom enter text for title

Langkah 3 : Masukkan tajuk kecil pada kolom dibawah garis atas

Langkah 4 : Klik salah satu untuk menambahkan effect untuk teks

Langkah 5 : Cara mengedit teks, klik options yang telah disediakan (jenis,

ukuran, dll)
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Langkah memasukkan Audio

Langkah 1 : Klik import audio musik atau klik disembarang folder yang

memiliki data musik yang telah disediakan
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Langkah 2 : Klik pada show storyboard untuk menukar dari storyboard ke

timeline

Langkah 3 : Audio yang telah dipilih drag and drop ke track audio

Langkah 4 : Antara video dan audio track dapat diselaraskan, klik

disebelah kanan mouse untuk menghilangkan audio asal dengan memilih

mute.

Langkah menyimpan dan memutar hasil movie

Langkah 1 : Klik finish movie untuk melihat hasilnya, simpanlah kemudian

berikan nama data.
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Langkah 2 : Klik pada perintah next untuk melanjutkan penyimpanan

dokumen movie

Langkah terakhir : Untuk melihat hasil movie dapat diputar melalui

windows media player/gom player dll.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

program pembuatan trailer buku merupakan salah satu upaya yang dapat

dilakukan pihak sekolah dalam membimbing siswa sebagai generasi digital

natives untuk lebih positif dalam menyikapi kemajuan teknologi komunikasi.

Program tersebut dapat didukung dengan kegiatan  berupa sosialisasi, lokakarya,

pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk lembaga terkait, khususnya sekolah hendaknya lebih sering

mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penguasaan

penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan keterampilan siswa

dalam pembuatan trailer buku.

2. Perlu adanya perhatian, bimbingan dan dukungan dari guru dalam hal

penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan internet.
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ABSTRAK 

 

     Pengguna internet di Indonesia telah mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan, bagi kalangan anak muda. Bahkan salah satu penggunanya adalah kalangan 

anak-anak. Disadari atau tidak, hal tersebut dapat membentuk karakter seorang anak dan 

memberikan dampak negatif yaitu anak-anak dapat berinteraksi secara langsung dengan 

orang asing tanpa terkontrol di media sosial. Sebab bagi anak-anak, apa yang dilihat itu 

yang menurutnya dapat ditiru. Fenomena tersebut tidak luput terjadi di anak-anak 

Sekolah Dasar Insan Amanah. Dalam kegiatan observasi ini, penulis memilih siswa-siswi 

kelas IV,V,dan VI SD Insan Amanah. Karena pada tingkat ini, ada pergantian konsep 

membaca, dari yang sebelumnya learn to read (belajar untuk membaca) menjadi read to 

learn (membaca untuk belajar).  

     Budaya literasi sangat terkait dengan pola pembelajaran di sekolah dan ketersediaan 

bahan bacaan di perpustakaan. Dalam menerapkan kegiatan literasi di sekolah dapat 

menggunakan metode REIVIEW (Reading with Veritable, Listening, Telling and 

Writing). Metode REIVIEW merupakan salah satu bentuk gerakan literasi sekolah yang 

dalam pengembangannya menggunakan sistem membaca, mendengarkan, bercerita, dan 

menulis. Metode literasi ini diterapkan untuk sekolah dasar tingkat atas, yaitu kelas IV, V, 

VI. Perlakukan yang akan diberikan untuk masing-masing tingkatan kelas berbeda.   

     Dalam menerapkan metode REIVIEW (Reading with Veritable, Listening, Telling and 

Writing) sebagai gerakan literasi sekolah tidak lepas dari peran perpustakaan. Peran 

perpustakaan dalam menerapkan metode REIVIEW (Reading with Veritable, Listening, 

Telling and Writing) diantaranya dalam hal pengadaan buku di kelas-kelas, pengadaan 

kunjungan ke perpustakaan, serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penerapan 

metode REIVIEW (Reading with Veritable, Listening, Telling and Writing) seperti 

kegiatan ekstrakulikuler perpustakaan. 

 

Kata Kunci: REIVIEW, Literasi, Perpustakaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir sangat 

berkembang pesat terutama dengan hadirnya perangkat komunikasi seluler, media 

online, teknologi web dan aplikasi media sosial. Hal tersebut pula yang menarik 

perhatian masyarakat sehingga jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa 

Internet Indonesia (APJII) diperoleh data statistik pengguna internet pada tahun 

2012 mencapai 63 juta pengguna dan tahun 2013 telah meningkat menjadi 82 juta 

pengguna (Pangerapan, 2015). Dengan meningkatnya 34,9% penggunaan internet 

tidak sepenuhnya berdampak positif, melainkan dapat memberikan dampak 

negatif. Dampak positif dari kehadiran internet telah memunculkan optimisme 

yang sangat tinggi terhadap kemudahan akan ketersediaan informasi dan 

kecepatan akses terhadap informasi, selain itu euporia terhadap kekuatan internet 

telah memunculkan pesimisme yang juga tinggi terhadap keberadaan 

perpustakaan. (Kurniasih:2015). 

 Fenomena tersebut tidak luput terjadi di anak-anak Sekolah Dasar. Salah 

satunya adalah Sekolah Dasar Insan Amanah, karena Sekolah Dasar Insan 

Amanah merupakan salah satu sekolah swasta yang memiliki fasilitas 

perpustakaan sekolah yang cukup memadai dan sangat dekat dengan dunia digital. 

Siswa-siswi kelas IV,V,dan VI adalah generasi yang dilahirkan pada tahun 2000-

an dan seterusnya disebut sebagai generasi digital natives karena mereka lahir di 

lingkungan serba digital. Dalam kegiatan observasi ini, penulis memilih siswa-

siswi kelas IV,V,dan VI Insan Amanah sebagai objek penelitian karya tulis 

ilmiah. Karena pada tingkat ini, ada pergantian konsep membaca, dari yang 

sebelumnya learn to read (belajar untuk membaca) menjadi read to learn 

(membaca untuk belajar) (Tadkiroatun Musfiroh dan Beniati Listyorini, 2016).  

Budaya literasi sangat terkait dengan pola pembelajaran di sekolah dan 

ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan. Pada dasarnya kepekaan dan daya 

kritis akan lingkungan sekitar lebih diutamakan sebagai jembatan menuju generasi 

literat, yakni genarsi yang memiliki keterampilan berfikir kritis terhadap segala 

informasi untuk mencegah reaksi yang bersifat emosional. Melalui pembelajaran 
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literasi, diharapkan para siswa memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan 

berfikir yang tinggi sejak dini. Model pembelajaran literasi yang dapat 

mendukung literasi tersebut adalah kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, 

dan menceritakan. Untuk mewujudkan kegiatan tersebut maka diperlukan sebuah 

metode, yaitu metode REIVIEW (Reading with Veritable, Listening, Telling, 

Writing). 

1.2 RumusanMasalah 

Sekolah Dasar Insan Amanah merupakan salah satu sekolah dasar swasta 

terbaik di Kota Malang. Fasilitas sekolah dan perpustakaannya pun termasuk 

sangat cukup memadai. Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa-siswi dalam 

pembelajaran bahasa mencangkup empat aspek kemampuan berbahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dua kemampuan pertama 

merupakakan kemampuan berbahasa yang tercakup dalam kemampuan orasi, 

sedangkan dua kemampuan kedua merupakan kemampuan tercakup dalam 

kemampuan literasi. Kemampuan orasi merupakan kemampuan yang berkaitan 

dengan berbahasa lisan, sedangkan kemampuan literasi berkaitan dengan bahasa 

tulis. (Resmini,-) 

1.3 TujuanPenelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi kemampuan literasi informasi siswa siswi kelas IV, 

V, VI Sekolah Dasar Insan Amanah. 

2. Mengidentifikasi peran serta perpustakaan sekolah dalam menunjang 

kebutuhan informasi para siswa Sekolah Dasar Insan Amanah. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut 

1. Pendidikan 

Metode REIVIEW dapat membantu gerakan literasi sekolah untuk dapat 

membaca dengan baik, mendengarkan, menceritakan dan menulis. 

2. Sekolah Dasar Insan Amanah 

Memahami dengan baik tujuan adanya gerakan literasi dan dapat menerapkan 

metode REIVIEW ( Reading with Veritable, Listening, Telling and Writing). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Literasi Informasi  

 Literasi informasi merupakan terjemahan dari information, literacy. 

Sebelum ini istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia adalah melek huruf, 

kemelekan huruf (Glosarium, 2007) namun istilah yang diterima di kalangan 

pustakawan adalah literasi walaupun hal tersebut menimbulkan kesulitan 

manakala ingin menerjemahkan ke literate. Kata literacy itu sendiri mengalami 

kesulitan manakala diterjemahkan ke bahasa lain seperti Prancis, Jerman, Italia, 

Turki, dll.  

 Istilah “information literacy” pertama kali dikemukakan oleh Paul 

Zurkowski yang mengatakan orang yang literat informasi adalah orang-orang 

yang terlatih dalam aplikasi sumberdaya dalam pekerjaan (Behrens, 1994). 

Setelah itu keluar defiinisi LI oleh ANZIL kesepakatan Lierasi infrmasi tercapai 

tahun 2005 tatkala IFLA, UNESCO dan national Forum for Information Literacy 

(NFIL) menjaga pertemuan tingkat tinggi di Bibliotheca Alexandriana di 

Alexandria, Mesir. Sebagai hasil pertemuan muncullah definisi Literasi Informasi 

sebagai berikut: 

Information literacy encompasses knowledge of one’s information concerns and 

needs, and the ability to identity, locate, evaluate, organize, and effectively create, 

use and communicate information to address issues at hand; it a prerequisitu for 

participating effectivetl in the information Society, and is part of the basic human 

right to life-long learning. 

2.2 Metode REIVIEW (Reading With Veritable, Listening, Telling, Writing) 

 Metode REIVIEW merupakan salah satu bentuk gerakan literasi sekolah 

yang dalam pengembangannya menggunakan sistem membaca, mendengarkan, 

bercerita, dan menulis. Metode literasi ini diterapkan untuk sekolah dasar tingkat 

atas, yaitu kelas IV, V, dan VI. Perlakukan yang akan diberikan untuk masing-

masing tingkatan kelas berbeda.  

 Metode REIVIEW adalah menggabungkan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa dalam memahami suatu bacaan. Kompetensi ini mencakup empat 

aspek kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
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Sehingga penulis akan memadukan empat aspek tersebut untuk mendukung 

kemampuan literasi untuk siswa sekolah dasar. 

2.2.1 Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar 

Pembelajaran membaca di Sekolah Dasar harus menarik dan bermanfaat. 

Henry G. Tarigan (1988: 27), mengatakan bahwa untuk memperoleh pengukuran 

pembaca yang lebih tinggi, beberapa prinsip membaca yang perlu diperhatikan 

adalah: (a) membaca bukanlah hanya mengenal huruf dan membunyikannya, 

tetapi harus melampaui pengenalan bunyi dan huruf, (b) pembaca dan penguasaan 

bahasa yang terjadi secara serempak, (c) membaca dan berpikir secara serempak, 

(d) membaca menghubungkan lambang tulis dengan ide dan rujukan yang ada di 

belakang lambang huruf, dan (e) membaca yang bermuara pada pemahaman 

(membaca berarti memahami). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran membaca di sekolah harus disesuaikan dengan tingkatan 

perkembangan anak sehingga siswa dapat menguasai kemampuan membaca 

dengan sebagaimana mestinya. 

2.2.2 Kemampuan Membaca Pemahaman 

Menurut Dyah Willy Susanti (2010: 22) kemampuan dalam membaca 

pemahaman ditandai dengan pendekatan melalui: (1) kemampuan siswa dalam 

menangkap isi wacana baik tersirat maupun tersurat, (2) kemampuan 

menceritakan kembali isi wacana dengan bahasa ataupun kata-kata sendiri, (3) 

kemampuan menemukan pokok pikiran setiap paragraf, (4) kemampuan 

menemukan idea tau pengertian pokok wacana. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman 

merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, mengetahui isi, maksud, dan 

tujuan penulis baik yang tersirat maupun tersurat, serta mampu menyimpulkan 

bacaan yang sudah dibaca. 

2.2.3 Tahap-Tahap Menyimak Cerita Anak 

Sabarti Akhadiah (1993:149) menyebutkan tahap-tahap menyimak sebagai 

berikut. 

1. Tahap Mendengarkan. Pada tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang 

dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Jadi kita masih 

berada dalam tahap hearing. 
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2. Mengidentifikasi. Penyimak mengidentifikasi segala sesuatu yang dikemukakan 

oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraanya. 

3. Tahap Menginterpretasi. Penyimak yang baik, yang cermat dan teliti, belum puas 

kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Dia ingin 

menafsirkan atau menginterpretasikan isi, butir-butir pendapat dan tersirat dalam 

ujaran itu. Dengan demikian maka sang penyimak telah tiba pada tahap 

interpreting. 

4. Tahap Memahami. Setelah kita mendengar maka ada keinginan bagi kita untuk 

mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan yang 

disampaikan oleh pembicara, maka sampailah kita dalam tahap understanding. 

5. Tahap Mengevaluasi atau menilai. Setelah memahami serta dapat menafsir atau 

menginterpretasikan isi pembicara, sang penyimak pun mulailah menilai atau 

mengevaluasi pendapat serta gagasan sang pembicara, keunggulan dan 

kelemahan, kebaikan dan kekurangan sang pembicara, maka dengan demikian 

sudah sampai pada tahap evaluating. 

6. Tahap Menanggapi atau mereaksi. Merupakan tahap terakhir dalam kegiatan 

menyimak. Sang penyimak menyambut, mencamkan, menyerap serta menerima 

gagasan atau ide yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau 

pembicaraannya. Para penyimak sampailah pada tahap menanggapi (responding). 

Jadi tahap-tahap menyimak cerita anak menurut Sabarti dianggap sesuai 

dengan perkembangan psikologis anak usia Sekolah Dasar yaitu tahap 

mendengarkan cerita anak, mengidentifikasi kata-kata kunci cerita anak, 

menginterpretasi cerita anak, memahami isi cerita anak mengevaluasi atau menilai 

cerita anak, dan menanggapinya. 
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BAB III 

Metode Penulisan 

 

 Subjek penelitian ini adalah konsep-konsep, indikator-indikator tentang 

gerakan literasi sekolah dasar sederajat, pemanfaatan sarana dan prasarana yang 

mendukung literasi dalam hal ini peran perpustakaan sekolah. Data diperoleh dari 

hasil observasi, survei, jurnal, dan simulasi metode “REIVIEW” (Reading with 

Veritable, Listening, Telling, Writing) pada siswa kelas IV,V dan VI pada SD 

Insan Amanah Kota Malang.  

 
1
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Penelitian tindakan kelas dalam bahasa inggris disebut dengan istilah 

classroom action research. Dari nama tersebut terkandung tiga kata yaitu: 

1. Penelitian: menunjukan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek 

dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan 

mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi penelitian. 

2. Tindakan: menunjukkan pada suatu objek kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus 

kegiatan untuk siswa. 

3. Kelas: dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik, yaitu sekelompok siswa dalam waktu yang 

sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.  

Sehingga dengan menggabungkan ketiga kata tersebut menjadi Penelitian 

Tindakan Kelas. Dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

suatu perencanaan terhadap kegiatan membaca sebagai bentuk gerakan literasi 

sekolah yang diaplikasikan untuk siswa kelas masing-masing. Sedangkan untuk 

pelaksanaan penelitian yang dimaksudkan tidak harus berada di dalam kelas, 

karena dalam penerapan metode REIVIEW sebagai salah satu gerakan literasi 

sekolah bekerjasama dengan keberadaan perpustakaan sekolah.  

 

                                                 
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), 136 
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BAB IV 

Pembahasan 

 

4.1 Deskripsi Siwa SD Insan Amanah Sebagai Generasi Digital Native 

Penggunaan internet di Sekolah Dasar tempat peneliti mengambil sampel, 

memiliki peran penting dalam kegiatan belajar siswa Sekolah Dasar Insan 

Amanah. Wawancara yang dilakukan dengan salah satu dewan guru menyebutkan 

bahwa internet sebagai sarana belajar, contohnya ketika guru memberi tugas 

tertulis dan harus di upload di blog setiap siswa, dimana setiap siswa harus 

memiliki blog yang sudah diajarkan cara pembuatannya. Selain itu terkadang 

siswa di beri tugas online, yaitu tugas harus berupa soft file dan dikirim melalui e-

mail guru yang bersangkutan. 

Penyebaran kuesioner untuk mendapatkan informasi, peneliti menentukan 

responden yang akan menjadi sumber informasi dengan menentukan sampel dan 

populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian siswa SD Insan Amanah 

Kota Malang yang terdiri dari siswa kelas IV A, V C, dan VI D. Hal ini 

didasarkan pada usia siswa SD Insan Amanah yaitu usia 8 tahun berjumlah 2 

orang siswa,usia  9 tahun berjumla 20 siswa, usia 10 tahun berjumlah 30 siswa, 

usia 11 tahun berjumlah 24 tahun, dan usia 12 tahun berjumlah 5 siswa. Jadi total 

jumlah responden dalam penelitian ini adalah 81 siswa SD Insan Amanah. Dari 

angket yang peneliti berikan kepada responden, peneliti memperoleh data seperti 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1 

Hasil Sampel Responden Digital Native 

Nomor 

Pertanyaan 

Jawaban Prosentase 

Terbanyak 
A B 

1 66 14 82,5% 

2 59 21 73,75% 

3 48 32 60% 

4 68 13 85% 

5 70 10 87,5% 

 Sumber: Hasil penyebaran kuisioner kepada siswa kelas IV,V,dan VI 
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Seperti terlihat dalam tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Jawaban terbanyak dari pertanyaan nomor 1 adalah a. Ya dengan 

prosentase 82,5%, yang berarti hal ini menunjukkan bahwa siswa Sekolah 

Dasar Insan Amanah untuk menggunakan / mengakses internet memiliki 

intensitas yang sangat tinggi.  

2. Jawaban terbanyak dari pertanyaan nomor 2 adalah a. YA sebanyak 

73,75%, hal ini juga menunjukkan bahwa hampir setiap siswa Sekolah 

Dasar Insan Amanah dalam menunjang aktifitasnya berkaitan erat dengan 

jaringan internet. Hal ini juga berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar 

siswa dalam mengerjakan tugas sekolah tidak jarang guru memberikan 

tugas online seperti mengirim tugas melalui e-mail, menulis di blog, dan 

lain sebagainya. 

3. Jawaban terbanyak dari pertanyaan nomor 3 adalah a. Ya prosentase 

sebesar 60%. Dalam hal ini sudah jelas (walalupun prosentasennya tidak 

terlalu besar) bahwa siswa sudah mengenal dunia sosial media sebut saja 

seperti Facebook dan Twitter. Hal ini tentu saja di tunjang oleh mudahnya 

para siswa mengakses dunia maya dan mudahnya pengguna untuk 

membuat akun dari suatu media social. 

4. Jawaban terbanyak dari pertanyaan nomor 4 adalah a. Ya sebesar 85%. 

Para siswa di Sekolah Dasar Insan Amanan mendapatkan mata pealajaran 

teknologi informasi dan komunikasi, setiap tugas atau praktenya para 

siswa dajarka bagaimana menggunakan internet yang berkaitan dengan 

tugas mata pelajaran tersebut. 

5. Jawaban terbanyak dari pertanyaan nomor 5 adalah a. Ya dengan 

prosentase 87,5%. Hal ini tentu bukan rahasia umum lagi mengingat saat 

ini teknologi informasi dan komunikasi sudah sagat maju yang membuat 

masyarakat mudah untuk memperoleh gadget. Tak terkecuali siswa yang 

masih duduk di bangku Sekolah Dasar lebih memlih memainkan gadget. 

Kesimpulan Dari tabel penelitian dan analisis tentang Generasi Digital 

Native di SD Insan Amanah Kota Malang yang telah dibahas terdahulu, maka 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan internet di kalangan siswa termasuk dalam 

kategori yang “Tinggi”. Hal ini dibuktikan dengan prosentase penggunaan inter 
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dikalangan siswa yaitu sebesar 82,5%. Selain penggunaan internet siswa SD Insan 

Amanah yang tinggi, penggunaan gadget oleh siswa SD Insan Amanah juga 

tegolong tinggi. . Dari hasil penelitian yang dilakukan jenis gadget yang mereka 

gunakan juga bervariasi, mulai dari smartphone, tablet, computer, dan laptop. Hal 

ini juga berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah yang sudah 

berbasis teknologi. SD Insan Amanah juga memberikan fasilitas LCD Proyektor 

di setiap ruang kelas dan SD Insan Amanah juga memiliki laboraturium Komputer 

yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada siswa. 

 

4.2 Penerapan Metode REIVIEW (Readimg with Veritable, Listening, Telling, 

Writing) sebagai Inovasi Gerakan Literasi Sekolah Dasar Insan Amanah 

Kelas IV, V, dan VI 

4.2.1 Jenis Bahan Pustaka yang Digunakan 

Bahan bacaan yang digunakan dalam metode REIVIEW 

mempunyai banyak jenis teks, yaitu teks informative, teks sastra, dan 

biografi tokoh. Semua buku tersebut sudah disediakan di pojok baca kelas 

masing-masing. Siswa memilih buku sesuai dengan selera masing-masing 

dari ketiga jenis tersebut. Sehingga, diketahui dari jenis buku yang telah 

dibaca siswa ketika menerapkan metode REIVIEW. Jenis bahan pustaka 

tersebut diantaranya: Teks Indormative sebanyak 36 buku, Teks Sastra 

sebanyak 8 buku, dan Buku Biografi sebanyak 7 buku. 

 Jenis teks yang dibaca memiliki tujuan berbeda untuk mengukur 

pemahaman siswa dalam literasi informaasi. Teks informative untuk 

mengetahui daya literasi informasi yang telah dibaca, mampu 

menyimpulkan isi dari teks informasi, dan relevansi dari informasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam memahami teks sastra, siswa 

diharapkan mampu menentukan tokoh utama, watak tokoh, alur cerita, dan 

amanat dari cerita. Teks biografi termasuk kedalam informative, tetapi teks 

biografi lebih spesifik menceritakan kehidupan dari seorang tokoh.  
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4.2.2 Simulasi Penerapan Metode REIVIEW pada Siswa Kelas IV, V, VI 

SD Insan Amanah 

Metode RIEVIEW merupakan inovasi gerakan literasi sekolah 

yang memadukan kemampuan lisan dan tulisan. Namun, dalam 

pengembangan metode REIVIEW dibutuhkan kerjasama perpustakaan 

sekolah sebagai penunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

Penerapan metode REIVIEW ini membutuhkan waktu sekitar 15 

sampai dengan 30 menit dalam pelaksanaannya.  

Mekanisme penerapan metode REIVIEW disesuaikan dengan 

tingkatan kelas masing-masing. Aktivitas yang dilakukan pada kelas IV 

adalah mendengarkan-menulis. Kelas IV akan mendengarkan cerita 

yang dibacakan oleh wali kelas atau guru masing-masing kelas selama 

±15 menit, setelah mendengarkan cerita selesai maka siswa akan 

menentukan tokoh utama yang telah diceritakan, watak tokoh, amanat, 

dan aktivitas yang akan dilakukan setelah mendengarkan cerita. 

Penerepan metode REIVIEW pada kelas V dilakukan dengan 

bentuk Membaca-Bercerita, dalam aktivitas ini siswa dapat 

mengembangkan kemampuan literasi tulisan (membaca) yang 

diaplikasikan dalam bentuk literasi lisan (bercerita). Waktu yang 

disediakan untuk membaca buku yang telah dipilih sesuai dengan minat 

masing-masing adalah 15 menit. Kemudian siswa diberikan kesempatan 

untuk menceritakan kembali dan mengevaluasi isi dari buku yang telah 

dibaca dalam waktu maksimal 5 menit. Pada proses bercerita ini wali 

kelas atau guru dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi 

cerita, ataupun meminta pendapat dari siswa mengenai buku yang telah 

dibaca. Dengan demikian kemampuan literasi tulisan dan lisan dapat 

berjalan secara bersamaan.  

Sedangkan untuk kelas VI, penerapan literasi yang diaplikasikan 

adalah dalam bentuk kemampuan literasi tulisan, yaitu memadukan 

membaca-menulis. Dalam melakukan aktivitas ini siswa diberikan 

waktu 15 menit untuk membaca bahan pustaka yang telah dipilih, 



11 

 

kemudian 15 menit untuk menuliskan hasil bacaan yag meliputi alur 

cerita, tokoh, waktu, tempat, amanat, dan mampu menentukan relevansi 

dari teks dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi tulisan 

sengaja diterapkan untuk siswa kelas VI khusus untuk meningkatkan 

daya literasi tulisan.  

4.2.3 Evaluasi Hasil Simulasi Metode REIVIEW 

  Setiap kegiatan pembelajaran perlu diadakan penilaian termasuk 

dalam pembelajaran kegiatan berbahasa dalam hal ini khususnya adalah 

keterampilan bercerita. Cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana siswa mampu terampil dalam bercerita adalah dengan melakukan 

observasi atau pengamatan keterampilan bercerita. Observasi 

merupakan suatu teknik dalam melakukan evaluasi yang di dalamnya 

terdapat serangkaian pengamatan yang harus dilakukan oleh pengamat 

atau guru. Burhan Nurgiyantoro (2010: 57) membedakan observasi 

menjadi dua macam yaitu observasi berstruktur dan tak berstruktur. 

Dalam observasi berstruktur, kegiatan pengamat telah diatur, dibatasi 

dengan kerangka kerja tertentu yang telah disusun secara sistematis. 

Sedangkan, observasi tak berstruktur tidak membatasi pengamat dengan 

kerangka kerja tertentu. 

Observasi yang digunakan dalam simulasi penggunaan metode 

REIVIEW ini menggunakan pola observasi terstruktur dengan kerangka 

kerja yang telah disusun berdasarkan aspek-aspek dalam bercerita. 

Adapun aspek-aspek bercerita yang dinilai menurut Burhan 

Nurgiyantoro (2010: 410) meliputi (1) ketepatan isi cerita, (2) ketepatan 

penunjukkan detail cerita, (3) ketepatan logika cerita, (4) ketepatan 

makna seluruh cerita, (5) ketepatan kata, (6) ketepatan kalimat, dan (7) 

kelancaran. Secara umum kriteria penilaian aspek menyimpulkan isi 

cerita anak dalam beberapa kalimat adalah:(1) kesuaian dengan 

topik, (2) keruntutan simpulan cerita anak, (3) dapat membuat paragraf 

simpulan minimal 5 kalimat, (4) simpulan disusun dengan kalimat yang 

kohesif dan koheren.  
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Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan literasi 

pada siswa kelas IV,V, dan VI disesuaikan dengan kemampuan 

pemahaman dari hasil bahan pustaka yang telah dibaca. Tolok ukur 

digunakan dalam penilaian mengacu pada Draft Konsktruk Kompetensi 

Literasi untuk Siswa Sekolah Dasar (Musfiroh,2016). 

Tabel 1.2  Draft Konstruk (Instrumen Asesmen) Literasi Membaca 

Siswa Sekolah Dasar 

Level 

Kognitif 

Kompetensi Pemahaman Tingkat 

Pemahaman 

Jenis 

Teks 

Fakt

ual/ 

Liter

al 

Interp

retatif 

Infere

nsial 

Ap

lik

atif 

REND

AH 

Menguasai arti kosakata atau frase 

Mengidentifikasi setting 

tempat,waktu,situasi,dsb) pada 

berbagai jenis teks 

Mengidentifikasi informasi faktual 

dari berbagai jenis teks 

˅ 

˅ 

 

 

˅ 

  Teks 

Sastra 

Teks 

Indorm

ative 

MENE

NGAH 

Menentukan ide pokok dan ide 

penjelas 

Menentukan kalimat utama dalam 

teks 

Menggolongkan informasi/ide-ide 

penjelasan 

Menentukan urutan informasi teks 

Menentukan hubungan sebab akibat 

 ˅ 

 

˅ 

 

˅ 

 

˅ 

˅ 

 Teks 

sastra 

Teks 

Inform

ative 

TINGG

I 

Membuat kesimpulan teks dengan 

bahasa sendiri 

Menentukan informasi yang relevan 

dari teks 

Menentukan makna implisit teks 

Menilai kejelasan/kelengkapan teks 

Merespons secara kritis solusi yang 

diberikan penulis 

 ˅ 

 

˅ 

 

˅ 

˅ 

˅ 

 Teks 

sastra 

Teks 

inform

ative 

 

LANJU

T 

Menentukan aplikasi/relevansi ide 

teks dalam kehidupan 

Menilai relevansi isi teks 

Merencanakan aktualisasi nilai yang 

diperoleh dari teks dalam kehidupan 

sehari-hari 

  ˅ 

 

˅ 

˅ 

Teks 

sastra 

 

Teks 

inform

ative 

Berdasarkan acuan tingkat penilaian yang telah disebutkan diatas, maka 

hasil sementara dari simulasi penerapan metode REIVIEW yang telah dilakukan 
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pada siswa kelas IV,V, dan VI maka hasil yang telah didapatkan tercantum pada 

tabel 1.3 

Tabel 1.3 Hasil Penilaian Kemampuan Siswa Kelas IV,V,dan VI 

Dalam Penerapan metode REIVIEW 

Tingkat 

Kemampuan Siswa 

Kelas 

IVA VC VID 

RENDAH 18 15 14 

MENENGAH 13 3 8 

TINGGI - 2 8 

LANJUT - - - 

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti 

Dari tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa kemampuan siswa dalam masing-

masing kelas berbeda. Pada kelas IVA tingkat kemampuan siswa berada pada 

tingkatan rendah sebanyak 18 siswa, tahapan rendah siswa mampu menguasai arti 

kosakata atau frase, mengidentifikasi setting tempat,waktu,situasi,dsb) pada 

berbagai jenis teks. Mengidentifikasi informasi faktual dan tingkatan menengah 

sebanyak 13 siswa. Sedangkan tingkatan tinggi dan lanjut tidak ada yang mampu 

mencapainya. Analisis kemampuan siswa pada kelas V C terbanyak berada di 

tingkat rendah dan kemampuan yang masih sedikit di kuasai pada tahap tinggi. 

Kelas V C sebanyak 15 siswa mencapai tahap kemampuan literasi informasi 

rendah. Dan 3 siswa berada pada tahap menengah, sedangkan tahap kemampuan 

literasi tinggi sebanyak 2 siswa. Tahap tinggi dalam kemampuan membaca 

informasi memiliki instrumen kompetensi pemahaman: Penyimpulan, 

pengintepretasian ide pokok atau informasi dalam teks. Analisis yang dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca atau memahami bacaan pada 

siswa kelas VI D, dengan menerapkan literasi tulisan (membaca-menulis) 

menyatakan bahwa sebanyak 14 siswa masih berada dalam tahap kemampuan 

rendah, sedangkan 8 siswa berada dalam tahap kemampuan menengah dan tinggi. 

Sehingga dari hasil penilaian kemampuan siswa dalam literasi informasi dengan 

menerapkan metode REIVIEW, yang memadukan kemampuan literasi tulisan dan 

lisan memiliki kesimpulan bahwa kemampuan siswa dalam literasi informasi 

masih berada pada tahap rendah.  
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4.3 Peran Perpustakaan Dalam Menunjang Metode REIVIEW Sebagai 

Gerakan Literasi Sekolah 

     Berdasarkan hasil evaluasi, peran perpustakaan dalam menunjang metode 

REIVIEW sebagai gerakan literasi sekolah sangat penting. Peran perpustakaan 

dalam menunjang metode REIVIEW  (Reading with Veritable, Listening, Telling, 

Writing) yaitu berperan dalam pengadaan bahan pustaka nonpelajaran. 

Perpustakaan dapat menentukan kegiatan apa yang dilakukan untuk tiap harinya, 

seperti kegiatan mendongeng yang dilakukan pustawan kepada siswa-siswi 

ataupun kegiatan membaca secara ruutin, dan lainnya. Perpustakaan juga dapat 

mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan penerapan metode REIVIEW 

(Reading with Veritable, Listening, Telling, Writing), seperti lomba mendongeng, 

lomba membaca puisi dan lomba menulis cerpen. 

Selain itu, perpustakaan juga berperan dalam mengevaluasi kemampuan 

siswa-siswi SD Insan Amanah dalam memahami bacaan dan menyimpulkan 

sebuah bacaan. Perpustakaan diharapkan dapat bekerja sama dengan wali kelas 

untuk kegiatan penerapan metode REIVIEW (Reading with Veritable, Listening, 

Telling, Writing). Peran perpustakaan dalam penerapan metode REIVIEW juga 

dapat dilakukan dengan kegiatan lain seperti pengadaan kegiatan ekstrakulikuler 

perpustakaan, dimana siswa-siswi mendapatkan pengetahuan lebih dalam hal 

memahami sebuah bacaan dan menyimpulkan sebuah bacaan. Ruang 

perpustakaan dapat menjadi tempat kegiatan ekstrakulikuler perpustakaan. 

Adanya kegiatan ekstrakulikuler tersebut dapat dijadikan pendukung dalam 

mengembangkan metode REIVIEW sebagai literasi informasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

V.1  Simpulan 

     Gerakan literasi sudah diterapkan di berbagai sekolah dasar, salah satunya di 

SD Insan Amanah. Kegiatan literasi yang sudah dilakukan salah satunya ialah 

rutinitas membaca pagi yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi SD Insan Amanah 

berlangsung kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Dalam mewujudkan 

gerakan literasi sekolah salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode 

REIVIEW. Metode REIVIEW merupakan salah satu bentuk gerakan literasi 

sekolah yang dalam pengembangannya menggunakan sistem membaca, 

mendengarkan, bercerita, dan menulis. Bentuk metode REIVIEW yang telah 

diterapkan di SD Insan Amanah dikhususkan untuk kelas tingkat atas, yaitu kelas 

IV, V, dan VI. Karena pada tingkat kelas atas tersebut merupakan pergantian masa 

untuk read to learn bukan learn to read, yaitu membaca untuk belajar bukan 

belajar untuk membaca (Musfiroh,2016). 

     Metode REIVIEW merupakan salah satu bentuk gerakan literasi sekolah yang 

dalam pengembangannya menggunakan sistem membaca, mendengarkan, 

bercerita, dan menulis. Berdasarkan hasil penilaian mengenai kemampuan siswa 

dalam penerapan metode REIVIEW (Reading with Veritable, Listening, Telling, 

Writing) menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam masing-masing kelas 

berbeda. Namun, hasil terbanyak dari tingkatan kemampuan literasi informasi 

menyatakan masih dalam tahapan tingkat rendah, yang mampu memperoleh 

informasi secara eksplisit, menguasai arti kosakata atau frase, mengidentifikasi 

setting (waktu, tempat, situasi, dll), dan mengidentifikasi informasi faktual dari 

berbagai jenis teks.  

V.II Saran 

     Kepada pihak sekolah diharapkan dapat menerapkan metode REIVIEW 

(Reading with Veritable, Listening, Telling, Writing) dalam kegiatan literasi di SD 

Insan Amanah, kepada pihak siswa-siswi diharapkan dapat menerapkan metode 

REIVIEW dalam literasi informasi, dan kepada perpustakaan sekolah diharapkan 

dapat mendukung kegiatan literasi yang menerapkan metode REIVIEW (Reading 

with Veritable, Listening, Telling, Writing). 
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Gambar 1.2 Penilaian metode REIVIEW pada kelas IV (Membaca-Bercerita) 
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Gambar 1.3 Wawancara kepada wakil kepala sekolah bidang Akdemik 

untuk menggali informasi mengenai SD Insan Amanah 
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Gambar 1.4 Siswa Kelas VI SD Insan Amanah menuliskan 

kembali inti dari buku bacaan yang telah dibaca 
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ABSTRAK
Merancang Strategi Optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah dalam

Mendukung Pendidikan Generasi Digital Native Indonesia
Arwin Anindyka; Trimo Septiono; Ach. Shauqi Ramadlani

Universitas Brawijaya

Generasi digital native merupakan generasi yang sejak lahir telah mengenal
teknologi. Namun, fakta yang masih sering ditemukan, generasi native yang saat
ini banyak terjerumus dalam dekadensi moral. Salah satu kasus di SMA Negeri 3
Jakarta terjadi kasus bullying yang dialami salah seorang siswanya dan dilakukan
oleh temannya sendiri (Kompas, 2016). Dari sini dapat dikatakan pengetahuan
yang telah didapatkan melalui pemanfaatan teknologi belum seutuhnya
membentuk budi pekerti karena terdapat fase informasi yang terlewati, yaitu fase
bernalar atau berlogika dalam memperoleh informasi yang seharusnya dapat
dimiliki generasi tersebut melalui kegiatan membaca. Berdasarkan realita tersebut,
pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cukup strategis bagi generasi digital
native melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Gerakan tersebut merupakan
upaya pemerintah dalam menumbuhkan budi pekerti siswa namun dalam
pelaksanaannya belum komprehensif sehingga perlu optimalisasi melalui sebuah
strategi. Strategi optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan dengan tiga
tahap, yaitu Pembuatan Regulasi, Sosialisasi Optimalisasi Program, dan
Pelaksanaan Program Berkala. Rancangan strategi ini lebih memvitalkan peran
dari Perpustakaan Sekolah sebagai simpul literasi di sekolah. Terdapat teori dan
konsep mengenai literasi informasi, generasi digital native, dan gerakan literasi
sekolah yang digunakan untuk mendukung rancangan strategi tersebut karena
melalui strategi ini nantinya tidak hanya merangsang siswa untuk membaca dan
berbicara namun juga berkarya sehingga tujuan dari Gerakan Literasi Sekolah
dapat diraih.

Kata Kunci: generasi digital native, Gerakan Literasi Sekolah, optimalisasi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dan informasi setiap tahunnya terus mengalami perkembangan.

Ditemukannya internet menjadi batu loncatan perkembangan teknologi dan

informasi. Melalui teknologi internet tersebut secara semu dunia menjadi tak

berjarak sehingga setiap individu dapat terhubung satu dengan yang lainnya.

Terkoneksinya dunia karena teknologi internet berdampak juga terhadap

semua aspek kehidupan manusia. Aspek sosial, budaya, ekonomi, pertahanan,

dan keamanan terdampak oleh teknologi tersebut. Segala hal yang berorientasi

konvensional dalam aspek-aspek tersebut mulai dialihkan agar berorientasi

digital karena dipandang lebih efektif dan efisien, misalnya dalam pengelolaan

perpustakaan yang telah terotomasi bahkan telah “dimayakan” menjadi

perpustakaan digital seperti aplikasi perpustakaan digital DKI Jakarta atau yang

dikenal dengan IJakarta.

Perubahan juga dapat dilihat dari penggunaan telepon pintar yang semakin

meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan riset yang dilakukan lembaga riset

bisnis Gfk, jumlah pengguna telepon pintar pada Maret 2016 mencapai 88 juta

pengguna dan 93% dari jumlah tersebut mengunakan telepon pintarnya untuk

mengakses internet (Sukma, 2016). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan

pada tahun 2013 berdasarkan riset dari perusahaan Arcade yang mencapai 71

juta pengguna dan meningkat menjadi 82 juta pada 2014 (Rezkisari, 2014).

Tahun 2018 mendatang, berdasarkan proyeksi data dari lembaga riset digital

marketing Emarketer jumlah pengguna aktif telepon pintar lebih dari 100 juta

orang (Wahyudi, 2015).

Tingginya penggunaan telepon pintar di Indonesia dapat menjadi indikasi

bahwa gaya hidup masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan.

Khususnya pada generasi muda karena menurut riset Gfk, pengguna internet di

Indonesia pada 2016 didominasi oleh anak muda mulai dari usia 13 tahun

hingga 27 tahun (Sukma, 2016). Jadi dapat dikatakan bahwa perkembangan

teknologi dan informasi menyebabkan perubahan pada manusia sebagai pihak
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yang menciptakan sekaligus menggunakan teknologi tersebut. Berdasarkan

perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga menjadi landasan Prensky

(2001) dalam menggolongkan generasi manusia menjadi dua, yaitu generasi

digital native dan generasi digital immigrant.

Generasi digital native merupakan generasi yang sejak lahir telah mengenal

teknologi. Sementara generasi digital immigrant merupakan generasi yang

mengenal teknologi ketika remaja atau dewasa. Generasi digital native yang

telah mengenal teknologi sejak lahir memiliki sikap dan perilaku yang berbeda

dengan digital immigrant atau dalam konteks yang sederhana, orang tuanya.

Prensky (2001) menyebutkan beberapa sikap dan perilaku dari generasi digital

native, yaitu:

1. Mendapatkan informasi dengan cepat karena dapat melakukan pencarian

secara paralel, multi-tasking, dan random access.

2. Mudah beradaptasi dengan teknologi baru

3. Secara kognitif pandangan generasi digital native terhadap komputer

berbeda dengan orang tuanya.

4. Mudah bosan dalam belajar namun tidak pada games.

5. Lebih tertarik pada sesuatu yang berorientasi grafis.

Sikap dan perilaku generasi digital native seperti itu secara tidak langsung

berpengaruh pada tingkat pengetahuannya yang terus berdampak pada budi

pekertinya. Budi pekerti sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti

tingkah laku, perangai, akhlak. Budi pekerti memiliki pemaknaan yang positif,

artinya seseorang yang dikatakan memiliki budi pekerti berarti orang tersebut

memiliki tingkah laku, perangai, atau akhlak yang baik. Semakin banyak

pengetahuan yang dimiliki seseorang maka semakin besar peluangnya untuk

berbudi pekerti. Akan tetapi, dengan fakta yang masih sering ditemukan,

generasi native atau yang saat ini sebagian besar sedang menempuh pendidikan

dasar dan menengah banyak yang terjerumus dalam dekadensi moral.

Pengetahuan yang didapat melalui teknologi canggih tidak begitu saja

memberikan dampak positif bagi moral penggunanya. Justru dampak laten yang

banyak diterima karena menjadi antisosial dan menjerumus kepada tindakan

kekerasan.
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Cukup banyak kasus-kasus yang telah terjadi pada beberapa waktu terakhir,

khususnya pada tahun 2016 seperti kasus penganiayaan yang dialami siswi

MTS Negeri Rungkut Surabaya yang dilakukan oleh temannya sendiri di

sekolah karena siswi tersebut tidak bersedia masuk dalam geng (Tribunnews,

2016). Selain itu, di SMA Negeri 3 Jakarta terjadi kasus bullying yang terjadi

pada salah seorang siswanya yang dilakukan oleh temannya sendiri (Michico,

2016), serta masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa di daerah lainnya.

Dapat dikatakan bahwa generasi digital native telah terliterasi dalam hal

teknologi sejak lahir namun literasi yang telah didapat tersebut begitu rentan

menjerumuskan ke arah dekadensi moral. Artinya, pengetahuan yang telah

didapatkan melalui penggunaan teknologi belum seutuhnya membentuk budi

pekerti karena terdapat fase informasi yang terlewati, yaitu fase bernalar atau

berlogika dalam memperoleh informasi yang seharusnya dapat dimiliki

generasi tersebut melalui kegiatan membaca.

Berdasarkan realita seperti itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang

cukup strategis bagi generasi digital native melalui Gerakan Literasi Sekolah

(GLS). Gerakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menumbuhkan

budi pekerti siswa. Upaya-upaya yang dilakukan seperti

menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa di sekolah;

meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat; menjadikan

sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga

sekolah mampu mengelola pengetahuan; serta menjaga keberlanjutan

pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi

berbagai strategi membaca (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Melihat tujuan tersebut, GLS memiliki potensi besar dalam melengkapi fase

bernalar yang sering terlewati generasi native ketika memanfaatkan teknologi

informasi. Akan tetapi, tujuan gerakan yang begitu visioner belum dapat

tercapai dengan maksimal jika hanya mengandalkan pihak sekolah dan

pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Perlu

pihak lain yang terlibat agar realisasi gerakan tersebut dilakukan dengan masif

seperti pelibatan pustakawan dan akademisi dalam hal ini perguruan tinggi.
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Pelibatan pustakawan dan akademisi memang sudah masuk dalam kerangka

pelaksanaan GLS namun perannya masih tersirat, hanya sebatas penjelasan

peran dalam buku pedoman gerakan. Program-program yang dilakukan lebih

banyak berorientasi pada kepala sekolah dan guru, melalui kegiatan sosialisasi

dan pelatihan. Oleh karena itu, perlu upaya integrasi yang jelas antara SKPD

terkait, kepala sekolah, guru, pustakawan dan akademisi dengan langkah

kongkrit sehingga optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah menjadi satu hal yang

penting untuk dilakukan. Strategi optimalisasi tersebut yang dipaparkan dalam

karya tulis ini sehingga penulis mengambil judul “Merancang Strategi

Optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Mendukung Pendidikan

Generasi Digital Native Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah pada karya tulis ini

yaitu, bagaimana strategi optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari karya tulis ini adalah mendeskripsikan strategi optimalisasi

Gerakan Literasi Sekolah.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi pemerintah, karya tulis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

mengembangkan program Gerakan Literasi Sekolah dengan pelibatan aktor

lain yaitu akademisi.

2. Bagi akademisi, karya tulis ini dapat menjadi bahan kajian menarik terkait

dengan kegiatan literasi informasi di Indonesia.

3. Bagi akademisi, karya tulis ini juga dapat diaplikasikan untuk kegiatan

pengabdian masyarakat.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literasi Informasi

Istilah literasi informasi pertama kali diperkenalkan oleh Paul G. Zurkowski

pada tahun 1974, Zurkowski berpendapat bahwa orang yang terlatih untuk

menggunakan sumber-sumber informasi dalam menyelesaikan tugas mereka

disebut melek informasi (Eisenberg 2004). Sedangkan menurut American

Library Association (2000) literasi informasi merupakan kemampuan seseorang

untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang dibutuhkan

secara efektif. Jadi, literasi informasi merupakan sebuah gagasan yang penting

jika ingin mewujudkan sebuah generasi yang maju dan madani di tengah-tengah

masyarakan saat ini yang sebagian besar telah mengerti akan teknologi

informasi.

B. Generasi Digital Native

Prensky (2001) mengelompokkan generasi berdasarkan penggunannya

terhadap teknologi menjadi dua yaitu generasi digital native dan generasi digital

immigrant. Generasi digital native adalah generasi yang terlahir setelah tahun

1980-an, mereka selalu dikelilingi dengan teknologi dan menggunakan

komputer, video game, pemutar musik digital, kamera video, telepon selular

dan mainan digital lainnya. Sementara itu, generasi digital immigrant bertolak

belakang dengan digital native. Akan tetapi, tidak semua generasi yang terlahir

setelah 1980 dapat dikatakan sebagai generasi digital native seperti di Indonesia

yang perkenalannya dengan teknologi lebih lambat dibandingkan dengan

negara-negara maju. Berikut ini beberapa karakter generasi digital native yang

membedakannya dengan generasi digital immigrant menurut Prensky (2001):

mendapatkan informasi dengan cepat karena dapat melakukan pencarian secara

paralel, multi-tasking, dan random access; mudah beradaptasi dengan teknologi

baru; secara kognitif pandangannya generasi digital native terhadap komputer

berbeda dengan orang tuanya; mudah bosan dalam belajar namun tidak pada



6

games; lebih tertarik pada sesuatu yang berorientasi grafis; mereka senang

dilibatkan sehingga mudah dirangsang untuk berpikir kritis dan out of the box.

C. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

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 atau

berbicara. Kemudian GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara

menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang

warganya literat sepanjang hayat.

Gerakan Literasi Sekolah dikembangkan berdasarkan Permendikbud

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Tujuan dari adanya

GLS ini yaitu :

1. Tujuan Umum

Menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan

ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah

agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

2. Tujuan Khusus

a. Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah.

b. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat.

c. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan

ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.

d. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam

buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Gerakan Literasi Sekolah ini 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, dunia usaha,

dll.), dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun tahapan dari pelaksanaan program ini yaitu :
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1. Tahapan ke 1

Pembiasaan kegiatan menbaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah.

Pembiasaan ini bertujuan  untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan

terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat

baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi

peserta didik.

2. Tahapan ke 2

Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi.

Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan

memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir

kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui

kegiatan menanggapi bacaan pengayaan.

3. Tahapan Ke 3

Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi, dalam tahap ini ada tagihan

yang sifatnya akademis (terkait dengan mata pelajaran). Kegiatan membaca

pada tahap ini untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang

mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks pelajaran
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BAB III

METODE PENULISAN

A. Pendekatan Penulisan

Karya tulis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan

pemaparan mengenai kondisi dari suatu objek yang dikaji yaitu generasi digital

native dan Gerakan Literasi Sekolah. Selain itu, pendekatan tersebut juga

digunakan dalam menguraikan upaya dalam optimalisasi Gerakan Literasi

Sekolah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Karya tulis ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik

tersebut digunakan untuk mendokumentasikan hasil dari studi pustaka dari

berbagai sumber.

C. Sasaran Gagasan

Sasaran untuk gagasan optimalisasi ini adalah sekolah menengah atas (SMA)

atau sederajat. Sekolah dengan jenjang tersebut dipilih karena generasi digital

native usia SMA merupakan generasi yang potensial untuk ditanamkan pola

pikir yang kritis melalui rangsangan yang berkesinambungan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan model

interaktif Miles dan Hubbermman (2014). Berikut ini adalah gambar dari model

tersebut

Gambar 3.1. Model Analisis Miles dan Hubberman
Sumber: Miles dan Hubberman, 2014

Data
collection

Data
condensation

Conclusions:
drawing/
verifying

Data display
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Data Collection, pada tahap awal ini, penulis melakukan pengumpulan data

terkait dengan generasi digital native yang dipaparkan oleh Marc Prensky, data-

data terkait dengan pemanfaatan teknologi di Indonesia khususnya telepon

pintar, teori terkait dengan literasi informasi, serta konsep dari Gerakan Literasi

Sekolah. Setelah data terkumpul, penulis kemudian melakukan data

condensation dengan memilah data-data yang telah didapatkan sesuai dengan

pokok permasalahan yang dibahas pada karya tulis ini. Ketika masuk dalam

data display, penulis menyajikan data-data yang sesuai guna menguatkan

analisis pada latar belakang serta pemaparan gagasan. Bagian akhir, penulis

melakukan penarikan kesimpulan atau conclusion dengan terlebih dahulu

memverifikasi data bahkan juga melakukan penambahan data yang memang

perlu dilakukan untuk menguatkan analisis. Model tersebut memudahkan

penulis dalam penulisan karya tulis ini karena tahapan yang lebih fleksibel dan

cukup interaktif.

E. Kerangka Berpikir

Era teknologi informasi

Perubahan konvensional ke digital

Perubahan pada manusia

Generasi manusia menurut Mac Prensky (dig native dan imigran)

Digital native Digital Imigran

berdampak pada budi pekerti

gerakan literasi sekolah (GLS)

temuan dalam penyelenggaraan GLS

Strategi optimalisasi GLS

Pembuatan Regulasi Sosialisasi Pelaksanaan Program Berkala

Gambar 3.2 Kerangka Berpikir
Sumber: Olahan Penulis, 2016
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BAB IV

PEMBAHASAN

Strategi Optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah

Strategi optimalisasi GLS dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap-tahap

tersebut merupakan tahap yang sistematis dan saling berhubungan serta terintegrasi

dengan program yang telah dirancang oleh pemerintah. Adapun tahap-tahap

tersebut terdiri dari

1. Pembuatan Regulasi

Regulasi dibutuhkan untuk menguatkan program kerjasama sehingga ada

legalitas dari kegiatan yang dilakukan. Regulasi tersebut terdiri dari:

a. Kerja sama antara pemerintah yaitu dinas pendidikan terkait dan akademisi

dalam hal ini perguruan tinggi berlangsung selama 5 tahun. Waktu tersebut

dipilih dengan pertimbangan menyesuaikan masa jabatan (masa mutasi)

yang ada pada lembaga pemerintahan. Kerja sama dapat diperpanjang setiap

5 tahun sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

b. Memiliki rencana kerja untuk setiap tahun. Rencana tersebut perlu disusun

untuk memperjelas capaian yang akan dituju setiap tahunnya. Adapun

rencana kerja pada tahun pertama berupa peningkatan minat baca siswa

pada 5 SMA kemudian pada tahun kedua dapat ditingkatkan menjadi 6-10

SMA menyesuaikan dengan capaian pada tahun pertama, dan begitu juga

dengan tahun berikutnya. Sementara itu, untuk mengukur capaian tersebut

akan dilakukan pengukuran minat baca siswa perkuartal sehingga akan

diperoleh grafik dari capaian tersebut (angket terlampir).

c. Menetapkan secara bersama-sama rancangan anggaran yang bersumber dari

anggaran dinas pendidikan dan anggaran pengabdian masyarakat perguruan

tinggi terkait.

d. Menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk

legalitas kerjasama.

e. Membentuk tim kerja optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah sebanyak 12

orang yang terdiri dari 2 orang pembina (1 pegawai dinas terkait dan 1 dosen
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perguruan tinggi terkait) serta 10 mahasiswa terpilih yang diregenerasi

setiap tahun.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai berikut:

a. Telah menempuh perkuliahan selama 5 semester.

b. Bersedia kerja dalam tim selama 1 tahun.

c. Bersedia diberikan target kerja.

d. Memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik.

e. Bersedia membimbing tim pada tahun berikutnya untuk regenerasi.

Besarnya tanggungjawab yang dibebankan kepada tim maka perlu untuk

diberikan timbal balik. Hal tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas

kinerja yang diberikan. Adapun timbal balik yang diberikan kepada agen

sebagai berikut:

a. Diberikan uang saku setiap bulan yang disesuaikan berdasarkan biaya hidup

pada daerah terkait.

b. Dapat mengajukan laporan kegiatan yang telah dilakukan selama menjadi

tim guna memenuhi syarat akedemik magang atau kuliah kerja nyata;

c. Akan diberikan piagam penghargaan dari walikota atau bupati setelah

selesai menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja.

d. Mendapatkan status sebagai purna setelah menyelesaikan perjanjian kerja

dan memiliki hak sebagai pendamping tim penerus.

2. Sosialisasi Program Optimalisasi

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan GLS kepada

sivitas sekolah secara lebih mendalam, menjelaskan tugas yang akan

dilaksanakan oleh tim kerja, konten website GLS, kegiatan bersama yang akan

dilakukan selama satu tahun. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh sivitas

sekolah yang meliputi guru, siswa, pegawai, dan pustakawan sekolah atau

petugas perpustakaan. Hal tersebut dilakukan karena kesuksesan GLS perlu

dukungan dari semua pihak, terlebih pihak sekolah.

Selain mengenalkan peserta didik mengenai GLS, pada kegiatan sosialisasi

juga akan dilakukan survei minat (angket terlampir). Tujuannya adalah untuk

memetakan siswa berdasarkan minat bacaan siswa. Hal tersebut perlu dilakukan

karena dalam pelaksanaan wajib membaca 15 menit masih belum ada pemetaan
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minat sehingga siswa seringkali siswa membaca buku yang tidak membuatnya

tertarik untuk membaca, siswa hanya membaca untuk menggugurkan

kewajibannya saja. Survei tersebut akan menghasilkan data-data siswa

berdasarkan minatnya terhadap topik bacaan. Data pemetaan siswa kemudian

digunakan untuk membuat kelompok-kelompok minat dan lebih lanjut

digunakan sebagai dasar kebijakan pengadaan koleksi di perpustakaan sekolah

sehingga dalam optimalisasi GLS ini juga perpustakaan sekolah menjadi mitra

utama kegiatan di sekolah bersangkutan.

Peran perpustakaan sekolah masih sangat minim dalam pelaksanaan GLS

yang sedang berlangsung saat ini. Program tersebut lebih terfokus pada peran

guru, padahal jika dikontemplasikan simpul-simpul literasi di sekolah justru ada

pada perpustakaan, terlebih pustakawannya. Peran guru dalam kegiatan literasi

lingkupnya tidak terlalu luas, sebatas mata pelajaran yang diampunya. Oleh

karena itu, dalam kegiatan optimalisasi GLS ini, peran perpustakaan atau dalam

konteks ini pustakawan lebih divitalkan.

Memvitalkan peran pustakawan sekolah dilakukan dengan menjadikannya

koordinator program optimalisasi. Hal tersebut cukup mendukung kejelasan

koordinasi dengan tim kerja nantinya. Oleh karena itu, selama beberapa hari

setelah kegiatan sosialisasi, tim kerja akan memberikan bimbingan terhadap

pihak perpustakaan sekolah terkait peran yang akan diterima dalam program

optimalisasi ini. Adapun peran tersebut meliputi:

a. membantu tim kerja dalam membuat kelompok kecil siswa sesuai minat;

b. menyediakan koleksi sesuai dengan minat siswa;

c. memobilisasi siswa khususnya kelompok yang sudah terbentuk untuk

kegiatan rutin dari tim kerja;

d. narahubung tim kerja dengan pihak sekolah.

Harapannya dengan pemberian peran seperti itu, fungsi perpustakaan sekolah

dalam membangun literasi melalui GLS menjadi lebih masif.

3. Pelaksanaan Program Berkala

Program berkala dalam optimalasi GLS merupakan program yang

dilakukan secara rutin satu kali dalam satu bulan. Tujuan program rutin tersebut

tentunya sebagai bentuk rangsangan kepada siswa agar tetap termotivasi untuk
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membaca. Selain itu, program tersebut juga menjadi wadah tim kerja dalam

mengontrol peningkatan literasi pada sekolah sasaran. Terdapat dua bentuk

program rutin yaitu menggunjing buku dan reading challenge.

Menggunjing buku merupakan kegiatan diskusi informal terkait sebuah

buku yang telah disepakati setiap bulannya. Diskusi tersebut lebih ke arah bedah

buku dari sisi alur cerita dan penokohan yang diulas berdasarkan 5W+1H. Tim

kerja bertugas sebagai moderator diskusi dan menjaga diskusi tetap santai dan

ringan.

Siswa dalam setiap kelompok diwajibkan menceritakan analisisnya kepada

siswa lainnya. Setelah semua memaparkan analisisnya akan didapatkan

beberapa sudut pandang dalam kelompok tersebut. Sudut pandang itu kemudian

dijadikan impuls oleh moderator dalam merangsang siswa melakukan

pengayaan lebih dalam sehingga mampu mengeksplorasi nalar siswa terhadap

permasalahan di dalam buku. Selain mampu mengeksplorasi kemampuan

bernalar siswa, kegiatan seperti ini juga mampu meningkatkan kemampuan

siswa dalam public speaking.

Program rutin kedua adalah reading challenge yang merupakan tindak

lanjut dari program menggunjing buku. Jika dalam menggunjing buku siswa

lebih ditekankan untuk bercerita dan public speaking, maka dalam reading

challenge siswa lebih ditekankan untuk mampu menulis sesuatu yang telah

dibaca berupa resensi singkat 1 halaman terkait pengayaannya terhadap sebuah

buku. Resensi tersebut kemudian diunggah oleh siswa di website tim kerja pada

item reading challenge untuk dikompetisikan antarsiswa dari semua sekolah

yang tergabung dalam kerjasama optimalisasi GLS. Setiap bulannya akan

ditentukan 3 resensi terbaik. Jadi, dalam kegiatan optimalisasi ini, siswa tidak

hanya dirangsang untuk membaca tetapi juga dirangsang untuk menulis.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Strategi optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah untuk siswa Sekolah Menengah

Atas sederajat terdiri dari 3 tahap pelaksanaan yaitu tahap pembuatan regulasi

yang meliputi pembuatan MoU dengan SKPD terkait serta perekrutan tim kerja;

tahap sosialisasi program optimalisasi meliputi kegiatan sosialisasi, survei

minat siswa, dan membuat kelompok siswa berdasarkan minat; tahap

pelaksanaan program berkala yang meliputi kegiatan menggunjing buku secara

berkala dan reading challenge.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan gagasan yang telah disusun, terdapat beberapa saran

yang perlu dipaparkan kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Kepada pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

agar merancang program pendidikan dan pelatihan bagi pustakawan sekolah

guna mendukung Gerakan Literasi Sekolah.

2. Kepada pihak perguruan tinggi terlebih perguruan tinggi yang memiliki

jurusan Ilmu Perpustakaan supaya mulai menanamkan pemahaman sejak

awal kepada mahasiswanya bahwa yang harus dikembangkan tidak hanya

terkait dengan pengembangan koleksi dan layanan pada perpustakaan

namun juga pengembangan literasi di masyarakat sehingga pemahaman

seperti itu akan memicu ketertarikan mahasiswa dalam melakukan

pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan literasi

masyarakat.

3. Kepada pihak sekolah untuk lebih memperhatikan perpustakaan sekolah

khususnya dalam penyediaan anggaran untuk perbaikan layanan

perpustakaan sekolah serta pengadaan koleksi yang sesuai dengan minat

dari siswa. Cukup dengan dua hal tersebut, peluang untuk membangun

literasi pada lingkungan sekolah sangat potensial.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket untuk Mengukut Tingkat Minat Baca

IDENTITAS

Nama :

Jenis Kelamin :

Kelas :

Berikan tanda (√) pada kolom dibawah ini :

Keterangan skor:

SS : Sangat Sering (7x dalam seminggu)

S : Sering (5-6x dalam seminggu)

J : Jarang (3-4x dalam seminggu)

P : Pernah (1-2x dalam seminggu)

TP : Tidak Pernah

Pernyataan SS S J P TP

1. Membaca hanya ketika berada di ruang kelas dan

perpustakaan

2. Membaca min 45 menit dalam sehari

3. Membaca disaat waktu luang

4. Rutin membaca dalam sehari

5. Membaca dengan telaten dan dapat memaknai seluruh isi

bacaan

6. Mengulang bacaan lebih dari sekali pada bagian yang

belum dipahami



Lampiran 2. Angket untuk Melihat Minat Siswa mengenai Topik Suatu

Bacaan

IDENTITAS

Nama :

Jenis Kelamin :

Kelas :

Nomor HP :

Berikan tanda (√) pada kolom dibawah ini :

No Topik Pilih
1 Novel remaja
2 Novel motivasi
3 Novel islami
4 Sejarah
5 Fiksi ilmiah
6 Fantasi
7 Biografi
8 Sosial budaya
9 Olahraga
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ABSTRAK 

Penggunaan teknologi yang masif di kalangan digital native menimbulkan problematika, 

di mana terjadi efek kontraproduktif terhadap perkembangan diri dan pembentukan 

karakter. Berbagai upaya dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah maupun swasta 

untuk menekan efek kontraproduktif tersebut, seperti program Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS). Studi ini ingin mengkaji lebih jauh strategi pembelajaran kreatif melalui permainan 

tradisional untuk membentuk budi pekerti generasi digital native. Selain itu, tulisan ini 

bertujuan untuk membahas lebih dalam terkait bentuk permainan tradisional yang dapat 

diaplikasikan untuk mendukung GLS. Studi ini menggunakan teori kognitif sosial dari 

Bandura yakni mengidentifikasi beberapa faktor sosial dan kognitif yang mempengaruhi 

belajar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka dan observasi.  

Pembelajaran kreatif yang menyenangkan dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan 

pembelajaran adalah permainan tradisonal. Adanya permainan tradisional yang diterapkan 

dapat dijadikan alternative pendukung Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di laksanakan di 

luar jam sekolah. Permainan tradisional mengandung nilai-nilai budaya bermuatan positif 

yang dapat membentuk kepribadian anak untuk menjadi generasi penerus bangsa yang 

berbudi pekerti. Kesimpulanya, efek kontraproduktif akibat dari perkembangan teknologi 

dapat diminimalisir dengan pembentukan karakter generasi digital native yang berbudi 

pekerti. Strategi pembelajaran kreatif yang menyenangkan melalui permainan tradisional 

menjadi pilihan untuk mendukung program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

 

Kata Kunci: Digital Native, Teknologi Informasi, Permainan Tradisional, Pembentukan 

Karakter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat terutama dalam bidang 

Information and Communication Technology memudahkan setiap orang dalam 

memperoleh informasi apapun yang akan mempengaruhi perilakunya. Pengaruh ini 

sangat terasa pada generasi digital native, generasi yang sudah akrab dengan 

teknologi sejak dia lahir. Berdasarkan laporan APJII (2015) tentang Profil 

Pengguna Internet Indonesia mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di 

Indonesia mencapai 88,1 juta orang dari 252,4 juta jumlah penduduk (34,9%). 

Mayoritas pengguna internet adalah mereka yang termasuk ke dalam generasi 

digital native, yaitu berusia 18-25 tahun (49% dari total jumlah pengguna). 

Intensitas penggunaan internet oleh generasi digital native dikategorikan dalam 

heavy user (lebih dari 40 jam per bulan) (Pramiyanti, Idola & Reni, 2014; 

Qomariyah, 2009; Novianto, 2013). Penggunaan teknologi yang masif di kalangan 

digital native tersebut menimbulkan problematika, di mana terjadi efek 

kontraproduktif terhadap perkembangan diri dan pembentukan karakter para digital 

native. Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun 

swasta untuk menekan efek kontraproduktif tersebut, seperti program Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan.  

Hal tersebut disebabkan karena anak lebih memilih bermain daripada 

belajar, membaca buku, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu, intensitas 

bermain games dan internet juga turut menjadi kendala penerapan GLS. Intensitas 

bermain games dan internet berpeluang meningkatkan isolasi sosial pada anak 

(Santosa, 2015: 56). Generasi digital native dipandang mempunyai rasa solidaritas 

yang rendah dalam pertemanan dan cenderung tidak dapat menghindari sifat egois, 

lebih mementingkan diri sendiri (Budiargo, 2015). Selain itu internet dan televisi 

mempengaruhi pembentukan identitas, citra diri dan penampilan mereka. Muatan 

kekerasan dalam tontonan yang mereka akses dengan frekuensi yang sering akan 

memicu anak untuk berperilaku sama, khususnya pada anak yang memiliki masalah 
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dengan regulasi emosi, perilaku, dan kontrol diri (Iryani, 2004 dan Astuti, 2004 

dalam Triwardani & Obed, 2007).  

Berbagai persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang 

melanda generasi digital native menjadi tugas bersama berbagai pihak untuk segera 

dicari solusinya. Pendidikan sebagai salah satu garda depan dalam proses 

pembentukan karakter anak bangsa sangat penting mengembangkan metode dan 

teknik pembelajarannya (Isjoni, 2006). Pengembangan metode dan teknik 

pembelajaran perlu mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki oleh generasi 

digital native, karena pembelajaran masa kini jelas tidak dapat lagi berpedoman 

pada metode pembelajaran lama. Oleh karena itu studi ini ingin mengkaji lebih jauh 

strategi pembelajaran kreatif untuk membentuk karakter generasi digital native 

yang berbudi pekerti. Strategi yang diharapkan dapat mendukung program yang 

telah dibuat oleh pemerintah agar dapat menghasilkan output yang maksimal. 

I.2 Perumusan Masalah 

 1) Bagaimana strategi pembelajaran kreatif yang dapat dikembangkan 

sebagai pendukung Gerakan Literasi Sekolah untuk generasi digital native? dan 2) 

Bagaimana bentuk permainan tradisional yang dapat diterapkan pada generasi 

digital native untuk membentuk karakter berbudi pekerti? 

I.3 Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengkaji permainan 

tradisional sebagai strategi pembelajaran kreatif untuk generasi digital native yang 

berbudi pekerti. Studi ini dilakukan untuk mendukung program Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS). 

I.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari segi akademik, memberikan tambahan studi ilmiah dibidang 

Ilmu Informasi dan Perpustakaan mengenai strategi pembelajaran yang cocok untuk 

generasi digital native. Dari segi praktis, bagi lembaga pendidikan, penelitian ini 

dapat dijadikan sebuah landasan bahwa perlu adanya model pembelajaran kreatif 

yang sesuai dengan karakteristik generasi digital native, yaitu melalui permainan 

tradisional. 

  



3 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Teori Kognitif Sosial 

 Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura didasarkan 

atas proposisi bahwa baik proses sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi 

pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia.  

Teori kognitif-sosial Albert Bandura berusaha menjelaskan belajar dalam 

latar naturalistik. Berbeda dengan latar laboratorium, lingkungan sosial memberi 

banyak kesempatan bagi individu untuk mendapatkan keterampilan dan 

kemampuan yang kompleks melalui observasi perilaku model dan konsekuensi 

behavioral. Teori ini mengidentifikasi peran model behavior dalam belajar perilaku 

prososial dan antisosial, dan peran dari model dalam perilaku behavior 

modification. Kemudian teori ini juga mengidentifikasi beberapa faktor sosial dan 

kognitif yang mempengaruhi belajar. Termasuk didalamnya kapabilotas 

penggunaan simbol dalam melakukan tindakan yang diniatkan dan bertujuan. 

Termasuk juga pengaruh media terhadap nilai, sikap dan gaya perilaku yang 

menyaksikan. “entah itu berupa pola pikiran, nilai, sikap, atau gaya perilaku, 

kehidupan semakin meniru media”.  

II.2 Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Gerakan Literasi Sekolah atau yang biasa disingkat GLS merupakan 

program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan 

literasi siswa sekolah di seluruh Indonesia. Dikutip dari buku saku Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan GLS 

sebagai sebuah upaya menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah 

sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui 

pelibatan publik. Secara umum tujuan GLS tersebut adalah menumbuhkembangkan 

budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang 

diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. Terobosan GLS ini ingin memberikan efek yang positif terhadap 

tingkah laku seluruh warga sekolah. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai 

berikut a) menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa di 
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sekolah, b) meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, c) 

menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak 

agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan d) menjaga keberlanjutan 

pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai 

strategi membaca.  

 Berdasarkan kedua tujuan tersebut, GLS hendaknya dilaksanakan dengan 

kerjasama semua pihak di sekolah maupun masyarakat umum. Dengan kata lain, 

GLS harus mampu menggerakkan semua elemen, baik internal maupun eksternal.  

GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. 

Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah “kegiatan 15 menit membaca 

buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai”. Kegiatan ini dilaksanakan 

untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan 

membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi 

nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang 

disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. 

II.3 Digital Native dan Pendidikan 

 Digital native yaitu generasi yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah 

perkembangan teknologi informasi terutama internet. Generasi yang juga biasa 

disebut generasi internet ini merupakan anak-anak muda yang aktivitasnya lebih 

banyak digunakan untuk berselancar di dunia maya dan melupakan aktivitas sosial. 

Sejalan dengan hal tersebut, Rahma Sugihartati dalam bukunya yang berjudul 

Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer menjelaskan 

bahwasanya generasi digital native menghabiskan waktu mereka untuk kesenangan 

yang mengakibatkan perilaku konsumtif daripada mengembangkan karakteristik 

sosial-budaya yang berorientasi pada interaksi dengan masyarakat. Selanjutnya 

Tapscott (dalam Sugihartati, 2014) mengatakan bahwa akibat dari tumbuh dewasa 

bersama dengan internet telah mengubah generasi digital native baik itu dari segi 

sikap ataupun perilakunya. Perubahan tersebut dapat dianalisis melalui karakteristik 

yang diungkapkan oleh Tapscott (2013) antara lain 1. Freedom, 2. Customization, 

3. Scrutiny, 4. Integrity, 5. Collaboration, 6.Entertainment, 7. Speed, 8. Innovation   
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 Karakteristik-karateristik yang dipaparkan oleh Tapscott (2013) tersebut 

tidaklah jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Marc Prensky saat 

memperkenalkan istilah digital native. Prensky (dalam Pendit, 2012) 

mengungkapkan bahwa generasi ini berbeda dengan generasi sebelumnya dilihat 

dari segi cara berpikir dan menggunakan pikirannya untuk menganalisis suatu 

informasi.  

 Sehubungan dengan pendidikan, Tapscott (2013) menguraikan delapan 

pergeseran cara belajar yang harus dilakukan oleh pengajar dalam mendidik 

generasi digital native. Bentuk pergeseran pembelajaran tersebut antara lain (a) 

.from linier to interactive learning (dari sistem pembelajaran yang linier ke 

pembelajaran interaktif), (b)from instruction to construction and discovery (dari 

instruksi untuk konstruksi dan penemuan), (c) from school to lifelong learning (dari 

belajar hanya di sekolah menjadi belajar seumur hidup) (d)from one-size-fits-all to 

customized learning (dari satu ukuran cocok untuk semua menjadi sistem 

pembelajaran yang disesuaikan). 

II.4 Permainan Tradisional 

Permainan tradisional atau yang dikenal dengan dolanan anak-anak 

merupakan sebuah sarana hiburan yang lebih memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai sarana untuk bermain. Permainan tradisional dapat dilakukan tanpa harus 

mengeluarkan biaya karena fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia di lingkungan 

sekitar. Tidak seperti permainan modern yang banyak menggunakan alat buatan 

pabrik sebagai fasilitasnya, permainan tradisional cenderung mengutamakan 

interaksi antar pemain sebagai fasilitasnya. Meskipun ada beberapa permainan 

tradisional yang menggunakan alat untuk bermain, alat tersebut dapat ditemukan 

mudah di lingkungan sekitar dan lebih murah (Sujarno, 2011: 118). Pada 

prinsipnya, permainan tradisional mendidik anak-anak untuk mengenal nilai-nilai 

budaya serta norma-norma sosial yang diperlukan untuk terjun di masyarakat 

sebagai pedoman dalam pergaulan sosial (Sugiyo, 2012: 47). Nilai-nilai budaya 

tersebut dapat membentuk kepribadian dan karakter anak, karena dalam prosesnya 

anak mau tidak mau mempelajari tentang akhlak, budi pekerti, rasa toleransi, dan 

sikap saling menghargai. Anak akan memiliki bekal untuk menentukan jalan 

hidupanya pada saat dewasa kelak.  
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Permainan anak yang bertujuan untuk pendidikan menurut Ki Hajar 

Dewantara dalam Purwaningsih (2006: 41) dianjurkan untuk memperhatikan 

beberapa syarat, yaitu permainan harus yang menyenangkan anak karena 

kegembiraan merupakan pupuk bagi tumbuhnya minat. Permainan hendaknya 

memberikan kesempatan pada anak untuk berfantasi, dalam arti memberikan 

tantangan yang merangsang kreativitas dan daya nalar anak. Selain itu permainan 

hendaknya juga mengandung nilai seni serta mendidik anak ke arah ketertiban, 

sportivitas, dan kebersamaan. 

Permainan tradisional dalam kajiannya mengandung banyak unsur-unsur 

nilai budaya yang umumnya bersifat positif. Unsur-unsur inilah yang kemudian 

membentuk kepribadian dan karakter diri anak untuk menjadi generasi yang 

berbudi pekerti luhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, 

antara lain: a) nilai pendidikan; b) nilai sportivitas; c) nilai gotong royong; d) nilai 

demokrasi; e) nilai moral; dan f) nilai keberanian (Munawaroh, 2011: 213-215). 

II.5 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhsin Kalida berjudul Model 

Pembelajaran Kreatif dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak di Luar Sekolah 

menghasilkan bahwasanya permainan tradisional dapat dijadikan model 

pembelajaran kreatif untuk meningkatkan minat baca. Muhsin Kalida menjelaskan 

hubungan kegiatan pelestarian permainan tradisional dengan minat membaca, 

meskipun mainan lokal sebagian besar merupakan aktivitas bermain psikomotorik. 

Namun pengenalan terhadap piranti alat permainan juga bisa dilakukan dengan 

bahan bacaan. Gambar aktivitas bermain juga dapat dibubuhkan dalam bahan 

bacaan, sehingga pengenalan terhadap permainan tradisional juga untuk 

meningkatkan minat membaca anak.   
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BAB III 

METODE PENULISAN 

III.1 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

telaah pustaka dan observasi. Metode kepustakaan yaitu metode pengumpulan data 

yang berdasarkan bahan-bahan yang ada di perpustakaan yaitu berupa buku-buku, 

jurnal maupun artikel yang bersifat teoritis sebagai landasan dasar penulisan. 

Metode observasi dilakukan dengan cara melihat langsung perilaku generasi digital 

native dalam menjalankan program GLS yang dicanangkan pemerintah serta 

kondisi lingkungan sekitar mereka.   

III.2 Pengolahan Data dan Analisis Data 

Data yang telah terkumpul perlu diolah dan dianalisis dengan cermat dan 

teliti sehingga dapat menemukan sebuah kesimpulan yang obyektif dalam penulisan 

karya tulis ini. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif. Teknik ini melalui tiga alur kegiatan yang merupakan satu 

kesatuan, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan simpulan atau 

verifikasi. Selengkapnya, pembahasan dan konseptualisasi komponen analisis data 

yang dijelaskan oleh Matthew B. Miles & H Michael Huberman dapat dilihat 

melalui penjelasan di bawah ini. 

Tahapan reduksi data adalah proses penyederhanaan keseluruhan data yang 

terkumpul. Pada reduksi data, penulis melakukan proses pemilahan dan 

penyederhanaan data yang didapat dari buku-buku, jurnal dan artikel. Penyajian 

data dilakukan dengan cara penyusunan informasi yang komplek ke dalam suatu 

bentuk atau pola yang sistematis, sehingga dapat menjadi lebih sederhana, dan 

mudah dipahami kandungan maknanya. Pada tahapan penarikan simpulan atau 

verifikasi, penulis melakukan analisis data secara berkesinambungan selama dan 

sesudah pengumpulan data. Pengambilan simpulan ini dilakukan penulis sejak awal 

yaitu setiap mengumpulkan data, walaupun masih bersifat sementara. Penulis terus-

menerus memverifikasi simpulan-simpulan tersebut sampai pada akhirnya 

mendapatkan simpulan yang utuh. 
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III.3 Kerangka berpikir 

 

 

Gambar III.1. Kerangka Berpikir 
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

IV.1 Strategi Pembelajaran yang Kreatif untuk Generasi Digital Native 

 Digital native menjadi sesuatu fenomena yang  membuat para siswa-siswi 

menjadi semakin radikal. Maksudnya adalah hadirnya teknologi dan informasi 

yang sangat pesat menjadi senjata utama dalam aktualisasi perkembangan 

intelektual yang kompleks, salah satunya adalah melalui pendidikan. Hal ini 

menimbulkan suatu permasalahan baru di kalangan siswa bahwa fenomena digital 

natives mempengaruhi sikap penyesuaian belajar anak. Bandura (dalam Gredler, 

2005:342) menjelaskan melalui teori social cognitivenya, belajar adalah 

penyerapan representasi simbolik dalam bentuk kode visual atau verbal yang 

digunakan sebagai pedoman perilaku dikemudian hari (Setyawan, 2009:4). Dapat 

dibayangkan dampaknya saat ini ketika penyampaian informasi terhadap siswa 

tidak hanya sebatas melalui sarana televisi dan internet, melainkan juga handphone 

dengan sifatnya yang fleksibel dapat menangkap informasi sedemikian cepatnya.  

 Adapun peroses yang mempengaruhi hal tersebut sehingga tercipta 

delapan aspek yang dikemukakan Bandura (dalam Setyawan, 2009) antara lain 1) 

justifikasi moral. Generasi digital dihadapkan pada justifikasi moral yang tidak 

bertanggung jawab, contohnya melalui pemalsuan identitas yang dilakukan orang-

orang tidak jelas, kemudian berdampak pada penyimpangan sosial. Sehingga 

apabila siswa dihadapkan dengan hal seperti ini, maka akan sangat berbahaya 

terhadap perkembangan mental anak. 2)  pelabelan eufimistis. Menghaluskan 

bahasa, dimana tindakan tercela terkesan seperti tindakan terhormat. Sebagai 

contoh siswa mengirim pesan “Permisi Bu atau Pak, saya akan memberikan 

“kejutan spesial” karena anda sudah men-skors saya”. Kejutan spesial memiliki 

makna yakni memberikan ancaman kepada Bapak atu Ibu gurunya dengan 

memanggil orang tua, melaui peringatan pesan tersebut sehingga terjadi 

perkelahian antara orang tua dan gurunya disekolah. 3) perbandingan yang 

menguntungkan. Bahwa seolah-olah siswa menganggap tindakan negatif tidak 

lebih tercela dari tindakan tercela lainnya. Misal, lebih baik melihat video porno 

dari pada melakukn kegiatan seksual secara nyata. 4)pengalihan tanggungjawab. 
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Mana kala ketika siswa melakukan hal-hal tercela melalui keinginannya kemudian 

mampu dimanipulasi dengan mengatasnamakan guru dan orang tua sebagai orang 

yang memerintahkan. Sehingga rentan menjatuhkan reputasi orang tua, guru dan 

institusi yang digunakan sebagai taman belajar. 5) difusi tanggungjawab. Dimana 

seorang siswa melakukan suatu perbuatan tercela melalui media, kemudian 

mendapat respon negatif, akhirnya dengan terpaksa melempar perbuatan tercela 

tersebut dilakukan bukan atas nama dirinya, namun atas nama orang lain. Hal ini 

biasa dilakuka tanpa pengawasan. 6) distorsi konsekuensi. Siswa dapat bertindak 

tercela tanpa merasa bersalah. Sebagai contoh “Saya tidak mencuri file tersebut, 

tapi saya hanya melakukan copy-paste data. 7) dehumanisasi. Siswa dapat 

dianggap manusia yang paling rendah apabila melakukan sedikit perbuatan tercela 

di media sosial, baik disengaja maupun tidak. Sehingga menimbulkan fenomena 

yang disebut Cyberbullying. 8)atribusi kesalahan. Ksalahan seseorang 

ditimpakan pada orang lain sebagai pihak yang dirasa ikut bersalah. Contoh, 

seorang siswa atau pelajar memperkosa siswi sekelasnya, dengan alasan siswi 

tersebut merangsang melalui penampilan seksinya. Seorang digital natives 

menyalahkan media karena menyediakan gambar seksi teman sekelasnya tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peran seorang guru dalam pembelajaran 

menjadi sangat penting. Terlebih lagi saat ini, siswa-siswa yang dididik tidak seperti 

dahulu lagi. Siswa saat ini tergolong dalam generasi digital native yang sangat 

mengandalkan teknologi informasi terutama internet.  

Munculnya fenomena penggunaan intenet tersebut menimbulkan 

pergesaran dalam cara pembelajaran bagi generasi digital native. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Lancaster dan Stillman (dalam Reilly dalam Harmanto, 

2015) bahwa siswa generasi digital native lebih menyukai pembelajaran yang 

bersifat eksperimen daripada diterangkan oleh guru mereka. Mereka bisa belajar 

sendiri dan mengekspolari berbagai bahan pelajaran melalui internet. Selain itu, 

para siswa generasi digital native lebih senang dengan visual learning, karena 

keseharian mereka yang selalu dipenuhi berbagai macam media elektronik. 

Berikutnya adalah siswa generasi digital native meyukai belajar dalam kelompok 

atau melakukan kolaborasi dengan teman mereka. Karena dengan belajar dalam 

kelompok, para siswa tersebut tidak merasa malu untuk bertanya apabila mereka 
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tidak mengerti suatu pelajaran dan bisa melakukan sharing knowledge secara lebih 

efektif.  

Pergeseran dalam cara pembelajaran tersebut sedikit banyak mengubah 

metode atau teknik para pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Dalam pengembangan metode pembelajaran perlu mempertimbangkan kedelapan 

mekanisme disosiatif yang disampaikan oleh Bandura (Setyawan: 2009:8). 

Sehingga perilaku-perilaku yang dianggap tidak bernilai positif dapat dikurangi 

atau diminimalisasi. Selanjutnya, Tapscott menjelaskan metode pembelajaran lama 

seperti ceramah kurang cocok apabila diterapkan untuk siswa generasi digital 

native. Metode pembelajaran yang interaktif lebih tepat digunakan apabila ingin 

meningkatkan minat belajar para siswa. Tapscott juga mengungkapkan metode 

pembelajaran yang memaksa para siswa untuk menghafal dan mengingat berbagai 

macam pelajaran sudah tidak berlaku lagi di abad 21 ini. Seorang pendidik harus 

mampu menstimulus siswanya untuk melakukan penemuan berbasis ilmu 

pengetahuan yang telah mereka pelajari. Hal tersebut didukung oleh Seely Brown 

yang mengeluarkan hipotesis bahwa keterampilan yang paling penting dalam abad 

21 adalah merasakan kekaguman pada dunia di sekitar dan berusaha akrab dengan 

dunia yang terus berubah (Tapscott, 2013:193). Dengan kata lain, siswa abad 21 ini 

melakukan pembelajaran seumur hidup dimana pun mereka berada tidak terbatas 

ruang dan waktu.  

Pergeseran cara belajar para siswa generasi digital native tersebut perlu 

didukung oleh metode pembelajaran kreatif yang menyenangkan. Harmanto (2015) 

menjelaskan secara psikologis, pembelajaran yang menyenangkan akan 

menciptakan suasana belajar mengajar menjadi lebih hidup dan interaktif. Kondisi 

yang seperti itu akan menumbuhkan semangat belajar dan membaca siswa. Bentuk 

pembelajaran kreatif yang menyenangkan dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan 

pembelajaran adalah permainan tradisonal. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari 

Muhsin Kalida menghasilkan bahwaa permainan tradisional dapat dijadikan model 

pembelajaran kreatif untuk meningkatkan minat baca. Muhsin Kalida menjelaskan 

hubungan kegiatan permainan tradisional dengan minat membaca yaitu meskipun 

mainan lokal sebagian besar merupakan aktivitas bermain psikomotorik, namun 

pengenalan terhadap piranti alat permainan juga bisa dilakukan dengan bahan 
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bacaan. Gambar aktivitas bermain juga dapat dibubuhkan dalam bahan bacaan, 

sehingga pengenalan terhadap permainan tradisional juga untuk meningkatkan 

minat membaca anak.  

IV.2 Bentuk Permainan Tradisional untuk Membentuk Karakter Generasi 

Digital Native 

Gaya belajar generasi digital native yang berbeda dengan generasi 

sebelumnya menyebabkan para pakar pendidikan berpikir untuk menemukan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik generasi 

digital native (Tapscott, 2013). Pembelajaran kreatif menjadi salah satu strategi 

yang tepat untuk menjawab permasalahan gaya belajar generasi digital native pada 

saat ini. Pembelajaran kreatif yang dapat dikembangkan adalah pengenalan 

permainan tradisional kepada generasi digital native. Seperti yang dikatakan oleh 

Sugiyo (2012) bahwa permainan tradisional mendidik anak-anak untuk mengenal 

nilai-nilai budaya sekaligus norma-norma yang ada di masyarakat sebagai bekal 

untuk bergabung ke dalam lingkungan masyarakat. Lebih lanjut lagi Sugiyo 

menjelaskan, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional dapat 

membentuk kepribadian dan karakter anak sesuai dengan kepribadian bangsa 

karena banyak nilai dapat dipelajari di dalamnya.  

 Permainan tradisional dapat dikembangkan sebagai strategi pembelajaran 

kreatif dengan memperhatikan syarat-syarat seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar 

Dewantara (dalam Munawaroh, 2011). Syarat-syarat tersebut kemudian 

disesuaikan dengan delapan karakteristik generasi digital native seperti yang 

dijelaskan Tapscott (2013) untuk mendapatkan strategi yang tepat.  

Permainan tradisional mengandung banyak unsur-unsur nilai budaya yang 

bermuatan positif. Nilai-nilai budaya yang tersebut oleh Purwaningsih (2006) 

dijelaskan bahwa dapat membentuk kepribadian anak untuk menjadi generasi 

penerus bangsa yang berbudi luhur. Permainan tradisional oleh Purwaningsih 

(2006) disebut sebagai alat pendidikan untuk mendekatkan anak dengan 

kebudayaannya sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional 

(Dhamarmulya, 1993 dalam Purwaningsih, 2006: 43-44; Sujarno, 2011: 119-121; 

Munawaroh, 2011: 213-215) yang sangat penting untuk membentuk karakter dan 

kepribadian generasi digital native, meliputi a) Nilai pendidikan. Sujarno (2011) 



13 
 

menjelaskan bahwa permainan tradisional mengajari anak secara langsung tentang 

hal-hal yang harus ditaati, bagaimana harus sabar menunggu giliran bermain dan 

antre. Nilai ini penting ditanamkan pada generasi digital native yang cenderung 

tidak sabaran, menyukai hal-hal yang praktis dan enggan untuk menunggu 

(Santosa, 2015). Egalita (2016) juga menjelaskan generasi digital native sebagai 

Now Generation. Dalam penjelasannya, generasi ini adalah generasi yang 

menyuarakan segala sesuatu harus “sekarang” b) Nilai sportivitas. Dalam 

permainan tradisional pemain dituntut untuk berlaku jujur dan menjauhi 

kecurangan yang merugikan pihak lain. Anak secara tidak langsung pada proses ini 

dikenalkan dengan aturan norma atau hukum yang berlaku. Hal ini tentu sangat 

positif bagi perkembangan jiwa anak. Dengan adanya penanaman nilai tersebut ke 

dalam diri generasi digital native sejak dini, maka kasus-kasus plagiarisme yang 

sedang marak di lingkungan akademik akan berkurang. Mengingat bahwa sebagian 

pelaku plagiarisme tidak menyadari bahwa mereka melakukan kecurangan dan 

sebagian lagi melakukan dengan sadar atau sengaja (Arista & Refti, 2015), c) Nilai 

gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang ditanggung dan 

dipikul bersama yang secara tidak sadar membentuk solidaritas antar anggota 

kelompok. Anak melalui pengalaman-pengalamannya akan dibekali rasa peka dan 

peduli terhadap nasib sesamanya. Nilai ini penting bagi generasi digital native yang 

sudah mengalami adiksi pada games, internet, atau menonton televisi yang 

kemudian mengalami isolasi sosial atau bersifat individualis (Santosa, 2015). 

Penanaman nilai yang kuat akan menjadi pondasi bagi kepribadian digital native 

meskipun diterpa banjir informasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, 

d) Nilai demokrasi. Nilai ini terlihat di dalam permainan tradisional ketika 

permainan akan dimulai, yaitu pada saat penentuan permainan apa yang akan 

dimainkan, pembagian kelompok (diundi melalui hompimpah), dan musyawarah 

tentang aturan yang akan diberlakukan. Nilai ini juga menunjukkan adanya proses 

sosialisasi dan interaksi yang dilakukan oleh para pemain yang terlibat. Kasus yang 

terjadi pada para digital native adalah mereka minim interaksi sosial secara 

langsung karena lebih asyik dengan gadgetnya, sehingga seringkali saat bertemu 

dengan orang mereka akan canggung dan susah bersosialisasi (Santosa, 2015; 

Tapscott, 2013), e) Nilai moral. Permainan tradisional oleh Sujarno (2011) 
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dikatakan bahwa sebenarnya sarat akan makna filosofi atau hakekat. Menurutnya, 

permainan tradisional dapat membentuk kepribadian anak melalui pemahaman 

budaya yang ada di masyarakat. Dalam setiap permainan pasti ada aturan-aturan 

yang harus ditaati, apabila dilanggar akan mendapatkan sangsi. Nilai keberanian. 

Dalam permainan tradisional seringkali anak dihadapkan pada posisi dia harus 

membuat suatu keputusan. Selain itu, beberapa permainan yang biasanya dilakukan 

pada malam hari pada saat bulan purnama melatih keberanian anak di tempat gelap. 

Anak dilatih untuk tidak manja dan takut dalam mengalami masalah. Anak juga 

dididik agar tidak cengeng apabila keputusan yang dia buat menyebabkan 

kekalahan. 

Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional yang sarat 

akan pendidikan tersebut secara gamblang menunjukkan bahwa problematika yang 

dihadapi generasi digital native dapat ditekan sejak masa kanak-kanak. Pengenalan 

permainan tradisional sejak masa kanak-kanak akan membentuk pondasi kuat untuk 

kepribadian anak. Pengaruh perkembangan teknolgi yang masif saat ini tidak akan 

diterima mentah-mentah dan akan difilter terlebih dahulu nilai baik dan buruknya. 

Bentuk permainan tradisional yang dapat dikembangkan sebagai strategi 

pembelajaran kreatif untuk menstimulasi minat baca generasi digital native salah 

satunya adalah permainan dengan latihan bahasa, misalnya permainan anak dengan 

percakapan/cerita. Permainan ini dapat dilakukan dengan membaca buku cerita 

yang mereka gemari atau anak memainkan peran tokoh tertentu. Selain itu untuk 

merangsang minat baca para digital native juga dapat dengan pengenalan satu jenis 

permainan tradisional yang mereka minati melalui bahan bacaan. Pengenalan pada 

alat piranti permainan juga dapat dilakukan melalui bahan bacaan. Sedangkan untuk 

membantu kemampuan berhitung dan menaksir, permainan dakon, kubuk, atau 

cublak-cublak suweng dapat menjadi pilihan. Kemudian untuk melatih kekuatan 

dan kecapakan jasmani untuk kesehatan adalah permainan gobag sodor, benthik, 

dan kejar-kejaran. Permainan-permainan tersebut mengandung nilai-nilai budaya 

yang sangat bermanfaat untuk menekan efek kontraproduktif perkembangan 

teknologi di kalangan digital native.  
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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

1. Pergeseran cara belajar siswa generasi digital native yang dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi informasi terutama internet memaksa pendidik untuk 

melakukan perubahan pada metode atau teknik pembelajaran mereka ke arah 

yang lebih kreatif dan menyenangkan. Bentuk pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan yang bisa diaplikasikan di sekolah sebagai pendukung GLS 

adalah pembelajaran berbasis permainan tradisional. 

2. Bentuk permainan tradisional yang diterapkan adalah yang memenuhi syarat-

syarat permainan dengan tujuan pendidikan. Permainan tradisional yang sarat 

akan nilai-nilai budaya bermuatan positif menjadi pembentuk kepribadian dan 

karakter generasi digital native. Kepribadian dan karakter yang berbudi pekerti 

merupakan bekal untuk menekan efek kontraproduktif perkembangan teknologi 

yang telah merubah perilaku semua generasi. 

V.2 Saran 

 Saran yang bisa disampaikan melalui tulisan ini adalah lembaga pendidikan 

dan pemerintah menjadikan pembelajaran kreatif berbasis permainan tradisional ini 

sebagai pendukung program GLS yang nantinya bisa mencapai hasil yang lebih 

maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan program GLS itu sendiri. 

Selain itu, saran untuk para pemerhati literasi dan masyarakat umum dapat 

memberikan partisipasi yang lebih aktif demi kelancaran dan keberlangsungan 

program tersebut.  
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STRATEGI GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) DI SEKOLAH DASAR 

KOTA MALANG 

Oleh : 

Anang Dwi. P, Sisca Fariyani, Wahyu Eka. N 

ABSTRAK 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dimulai sejak tahun 2015 sebagai 

pelaksanaan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang “Penumbuhan Budi 

Pekerti Siswa”.Digital Natives adalah mereka yang lahir setelah tahun 1980 ketika 

teknologi sosial digital online. Mereka semua memiliki akses untuk saling 

terhubung di teknologi digital. Mereka semua memiliki keterampilan untuk 

menggunakan teknologi tersebut. 

Tujuan  penelitian ini (1) mengetahui literasi informasi pada sekolah dasar 

di Kota Malang (2)Mendeskripsikan strategi perpustakaan dalam mendukung 

GLS.Penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

perpustakaan dan penelitian sejenis, untuk sekolah dasar dijadikan sebagai 

referensi dalam menjalankan GLS di sekolah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan urutan proses yaitu 

editing, koding, tabulasi data, analisis data, dan intepretasi data. Waktu penelitian 

dimulai tanggal 26 September 2016- 15 Oktober 2016. Tempat penelitian di SDN 

Mojolangu 1, SDN Tulusrejo 1, SD Lab UM, MIN Malang 1, SMP Lab UM. 

Simpulan hasil penelitian: penelitian di dua sekolah dasar di Kota Malang 

menjelaskan bahwa siswa sulit memahami informasi yang didapatkan dari 

internet. Oleh karena itu, peneliti menawarkan empat poin strategi mudah 

menerapkan literasi informasi pada siswa sekolah dasar. Empat point tersebut, 

yakni; a) siswa-siswi diberikan arahan untuk  membaca, b) siswa-siswi diberikan 

gambar sesuai dengan tema yang akan di ajarkan, c) memberikan waktu sekitar 15 

menit  untuk mewarnai, d) siswa-siswi diberikan waktu 5 menit untuk 

menyampaikan isi dari  gambar yang telah diwarna tersebut dihadapan teman-

temannya.  

 

Kata Kunci : GLS, Digital Native 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan di bidang teknologi informasi dalam sepuluh tahun terakhir  

ditandai dengan hadirnya perangkat komunikasi seluler, media online, games 

online dan teknologi web. Belum lagi kemunculan aplikasi social networking 

yang membuat penggunanya tetap terhubung dengan perangkat komunikasi 

seperti Smartphone, Laptop, PC Tablet, dan sebagainya. Dengan perkembangan 

teknologi informasi ini melahirkan generasi baru, yang dinamakan generasi digital 

yang juga diistilahkan oleh Marc Frensky sebagai digital natives. Mereka 

memiliki kecenderungan dan kebiasaan yang berbeda dengan generasi yang lahir 

lebih dulu atau biasa disebut generasi digital imigrant.  

Dari perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, tidak sejalan 

dengan minat baca di masyarakat. Minat baca disini tidak berarti hanya membaca 

buku saja, tetapi bisa informasi dari manapun. Kecenderungan masyarakat 

membaca melalui media digital membuat banyak informasi yang didapatkan tidak 

relevan apabila kita mendapatkan sumber yang salah. Dengan semakin menurunya 

kecintaan dalam membaca tersebut juga mempengaruhi sikap dan budi pekerti 

seseorang, karena seseorang yang  sangat mendewakan mobilitas di sosial media 

cenderung menginginkan sesuatu secara instan. 

Media digital dan elektronik telah berhasil menarik perhatian kebanyakan 

anak di Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung memicu aktivitas 

keseharian mereka lebih terkonsentrasi pada pemanfaatan media tersebut. Akan 

tetapi, sebagian besar orang Indonesia belum sampai pada tahap menjadikan 

kegiatan membaca sebagai kebutuhan yang mendasar. Padahal dengan membaca 

seseorang dapat memperluas wawasan dan pandangannya, dapat menambah dan 

membentuk sikap hidup yang baik, sebagai hiburan serta menambah ilmu 

pengetahuan, dengan membaca ibarat dapat membuka “jendela dunia”. 
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Berdasarkan survei UNESCO pada tahun 2012, minat baca masyarakat 

Indonesia baru 0,001 persen. Artinya, dalam seribu masyarakat hanya ada satu 

masyarakat yang memiliki minat baca. Situasi itu tentu saja menjadi catatan 

penting dalam dunia pendidikan di tanah air. Bagaimana caranya bisa 

meningkatkan kemampuan literasi, salah satunya dengan meningkatkan budi 

pekerti. Oleh karena itu pemerintah melalui kemendikbud mencanangkan GLS 

(Gerakan Literasi Sekolah) dengan harapan dapat menumbuhkan budi pekerti 

siswa melalui kegemaran membaca dengan cara menerapkan GLS (Gerakan 

Literasi Sekolah). Untuk fasilitas pendukung GLS dapat menggunakan fungsi 

perpustakaan yang ada di sekolah tersebut. Dengan penerapan GLS di sekolah, 

diupayakan dapat membantu pemanfaatan teknologi informasi secara bijak bagi  

siswa-siswi sebagai generasi digital natives. Oleh karena itu, penulis mengambil 

judul STRATEGI GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) DI SEKOLAH 

DASAR KOTA MALANG. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1.2.1 Bagaimana literasi informasi sekolah dasar di Kota Malang?  

1.2.2 Bagaimana strategi perpustakaan dalam mendukung GLS pada siswa-siswi 

digital natives?  

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1.3.1 Mengetahui literasi informasi pada sekolah dasar di Kota Malang 

1.3.2 Mendeskripsikan strategi perpustakaan dalam mendukung GLS 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 

Manfaat teoritis  

Dalam penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

perpustakaan dan penelitian sejenis. 
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Manfaat praktis 

a) Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan penulisan Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan akademik sekolah terkait 

Literasi Informasi siswa. 

b) Bagi Guru 

Diharapkan penulisan Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam menjalankan GLS  

c) Bagi Pustakawan 

Diharapkan penulisan Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam ikut serta menyukseskan GLS 

d) Bagi Wali Murid 

Diharapkan penulisan Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai referensi 

kegiatan siswa di sekolah 

e) Bagi Siswa 

Diharapkan penulisan Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai referensi 

pedoman GLS  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gerakan Literasi Sekolah  

 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dimulai sejak tahun 2015 sebagai 

pelaksanaan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang “Penumbuhan Budi 

Pekerti Siswa”. Pemikiran ini dilandasi adanya kondisi secara umum bahwa masih 

dirasa lemahnya kompetensi generasi muda Indonesia dalam hal literasi. Oleh 

sebab itu perlu ada terobosan untuk mengubah kondisi itu melalui gerakan literasi 

sekolah. Permendikbud No. 23 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, salah satu 

kegiatannya adalah membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan 

membaca tersebut dilakukan secara rutin dan terus menerus dengan melibatkan 

semua komponen yang ada di sekolah. Dengan landasan hukum itulah gerakan 

literasi sekolah dicanangkan dan dimulai secara masif disemua jenis dan jenjang 

sekolah di Indonesia. 

GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara mnyeluruh untuk 

menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warga sekolahnya 

literat sepanjang hayat melalui perlibatan publik. Sementara itu dalam konteks ini 

yang dimaksudkan dengan pengertian “literasi” dalam konteks GLS adalah 

“kemampuan mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas dengan 

berbagai aktivitas, antara dengan membaca, melihat menyimak, menulis dan atau 

berbicara”. (Kemendikbud, 2016). Berbeda dengan tujuan literasi secara umum, 

tujuan GLS adalah menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui 

pemberdayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam GLS, agar 

peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

Clay (2001) dan Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) (dalam 

Kemendikbud, 2016) menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas 

literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, 

dan literasi visual. Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar 

pemerolehan berliterasi tahap selanjutnya.  

http://www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf
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GLS merupakan salah satu upaya nyata membangun insan dalam 

ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang andal. GLS mendorong terciptanya 

lingkungan sekolah yang literat dengan ciri berikut: 

a) menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat 

warganya dalam belajar; 

b) semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama; 

c) menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan; 

d) memampukan warganya cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi 

pada lingkungan sosialnya; 

e) mengakomodsikan partisispasi seluruh warga dan lingkungan eksternal 

(Kemendikbud, 2016) 

 

2.2 Perpustakaan Sekolah dalam Kegiatan Literasi  

 

Perpustakaan sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kegiatan literasi  di sekolah. Kegiatan literasi ini melibatkan komponen lain selain 

perpustakaan sekolah, seperti guru dalam kegiatan proses belajar mengajar, 

namun perpustakaan diharapkan bisa menjadi motor dalam kegiatan literasi di 

sekolah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kolaborasi antara tenaga perpustakaan, 

kepala sekolah, dan guru.  

Keterampilan dan keahlian serta komunikasi yang baik akan 

mempermudah dalam keberhasilan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. 

Tenaga perpustakaan sebagai pintu pembuka informasi dan bahan ajar bagi guru 

dapat memfasilitasi peserta didik yang berkunjung ke perpustakaan. Sementara 

guru dengan bantuan tenaga perpustakaan sekolah dapat memperoleh informasi 

dan bahan ajar yang akan diajarkan kepada murid-muridya, di sini guru juga 

melibatkan perpustakaan dengan menyarankan meminjam buku. Sedangkan 

murid-murid akan menerima informasi tersebut dengan bantuan meminjam buku 

di perpustakaan dan mencari informasi di sosial media/internet. Disinilah nantinya 

peserta didik akan berfikir secara kritis. 
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2.3 Digital Natives 

 

Digital Natives adalah mereka yang lahir setelah tahun 1980 ketika 

teknologi sosial digital online. Mereka semua memiliki akses untuk saling 

terhubung di teknologi digital. Mereka semua memiliki keterampilan untuk 

menggunakan teknologi tersebut. Digital Natives adalah pengguna internet yang 

lahir dan hidup di era internet yang serba terkoneksi dan terdigitalisasi, usia 

mereka berada dibawah 35 tahun (Profil Internet Indonesia, APJII, 2012). 

Mereka belajar, bekerja, menulis, dan saling berinteraksi satu sama lain 

dengan cara yang sangat berbeda dari cara orang sebelumnya tumbuh. Mereka 

membaca blog daripada surat kabar. Mereka sering bertemu satu sama lain secara 

online sebelum mereka bertemu secara pribadi. Mereka mendapatkan musik 

secara online dan gratis daripada membeli di toko rekaman. Mereka lebih sering 

mengirim sebuah pesan instan daripada mengangkat telepon melakukan panggilan 

untuk mengubah rencana. Aspek utama hidup Digital Natives yaitu interaksi 

sosial, persahabatan, kegiatan sehari-hari yang diolah oleh teknologi digital. 

Sebelum lahirnya Digital Natives  sebuah generasi yang mengikuti 

perkembangan teknologi yang dinamakan Digital Immigrants, (beberapa 

menyebutnya sebagai generasi tradisional) dimana mereka tidak lahir di era digital 

tetapi perlu mengadopsi dan menggunakan teknologi dalam kehidupannya. 

Seperti 'imigran' mereka masih memiliki 'logat'  asal mereka, dimana 

menggunakan internet bukan sebagai sumber pertama melainkan kedua, atau lebih 

banyak membaca buku manual sebuah program dibandingkan memilih belajar 

dari program itu sendiri. Contoh lain ‘logat’ asli mereka adalah, mencetak email, 

bahkan melakukan untuk melakukan proses editing dengan mencetaknya 

dokumennya terlebih dahulu dibandingkan edit dari layar.  Generasi ini  lebih 

memilih 'legacy' content yaitu isi yang membutuhkan treatment seperti membaca 

dan menulis (Prensky, 2001:1-3). Mereka inilah yang lebih banyak menjadi 

konsumen dari media cetak (koran).  
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BAB III 

METODE PENULISAN  

 

3.1 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuisioner dengan pertanyaan tertutup. Teknik ini digunakan kerena 

peneliti melakukan penelitian terhadap responden yang merupakan siswa sekolah 

dasar kelas 4-6 di dua sekolah dasar di Kota Malang. Teknik kuisioner dengan 

pertanyaan tertutup membuat responden dapat dengan mudah menjawab 

pertanyaan dalam kuisioner karena hanya ada dua opsi pilihan jawaban yang 

dimuncunlkan, yaitu opsi jawaban “ya”, dan “tidak”. 

 

3.2 Pengolahan dan Analisis Data 

 

Pendekatan pengolahan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan 

urutan proses, yaitu; a) Editing. pada tahapan ini data yang telah terkumpul 

melalui kuisioner ditiliti ulang untuk memastikan jawaban yang diberikan oleh 

responden lengkap dan jelas.b) Koding, setelah tahap editing selasai, maka data-

data dari jawaban responden diberi kode untuk memudahkan dalam menganalisis 

data. Pengkodean yang peneliti lakukan adalah dengan memberi kode “1” pada 

jawaban “ya” dan kode “0” pada jawaban tidak. c) Tabulasi data, tabulasi data 

merupakan proses memasukkan data dalam tabel. d) Analisis data, data yang 

terbentuk dalam tabel selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan 

informasi hasil penelitian. e) Intepretasi data, setelah data yang terkumpul 

dianalisis, selanjutnya hasilnya diinterpretasikan.  

 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian tanggal 26 September 2016- 15 Oktober 2016. Tempat 

penelitian di SDN Mojolangu 1, SDN Tulusrejo 1, SD Lab UM, MIN Malang 1, 

SMP Lab UM. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Literasi Informasi Sekolah Dasar di Kota Malang  

 

 Seperangkat keterampilan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, 

menentukan sumber informasi yang dibutuhkan, serta mengakses informasi 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang tepat guna meningkatkan 

kualitas hidup. Seperangkat keterampilan inilah yang disebut sebagai literasi 

informasi. Literasi informasi didefinisikan lebih dari sekedar menggunakan 

teknologi dalam memperoleh informasi seperti pemanfaatan internet dan e-book, 

atau pendidikan pemakai perpustakaan(pengguna perpustakaan) yang telah 

menjadi salah satu layanan umum dalam sebuah perpustakaaan. (APISI,2007). 

 Peneliti menggunakan responden yang berasal dari dua sekolah dasar di 

Kota Malang, yaitu SDN Mojolangu 1 dan SDN Tulusrejo 1 untuk mengetahui 

literasi informasi di sekolah dasar khususnya di kota Malang. SDN Mojolangu 1  

terletak di Jalan Sudimoro No 15 Kota Malang dan SDN Tulusrejo 1 yang terletak 

di Jalan Kedawung No 72 Kota Malang. Peneliti membuat kuisioner untuk 

dibagikan kepada siswa-siswi dari dua sekolah tersebut. Setiap sekolah,  peneliti 

mengambil 10 murid yang duduk di kelas 4-6. Kuisioner tersebut berisi 10 

pertanyaan yang harus di jawab oleh setiap murid. Jika diasumsikan P= jawaban 

ya, yaitu banyaknya murid menjawab pertanyaan (ya) dan Q= jumlah murid yang 

mengisi kuesioner, maka rumusan dari setiap topik adalah : 

 x 100% 
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Gambar 3.1 Isi kuisioner 

 

4.1.1 Hasil pembagian kuesioner  

Pembagian kuesioner di SDN Mojolangu 1 dan SDN Tulusrejo I  tersebut 

menghasilkan data sebagai berikut: 

No SDN Mojolangu 1 SDN Tuluserjo I 

1.  100 % bisa menggunakan komputer  100 % bisa menggunakan komputer 

2.  100 % bisa menggunakan smartphone 100 % bisa menggunakan smartphone 

3.  70% senang melihat hp dari pada buku  80% senang melihat hp dari pada buku 

4.  80% mencari tugas di internet 90% mencari tugas di internet 

5.  80% memanfaatkan internet untuk 

mencari tugas dari guru 

90 % memanfaatkan internet untuk 

mencari tugas dari guru 

6.  80% menggunakan internet untuk 

bermain game online 

50 % menggunakan internet untuk 

bermain game online 

7.  100% bisa menggunakan microsoft word 

untuk mengetikkan tugas di komputer 

80% bisa menggunakan microsoft word 

untuk mengetikkan tugas di komputer 

8.  60% mempunyai email 70 % mempunyai email 

9.  60% mempunyai media sosial (twitter, 

fb, instagram) 

60% mempunyai media sosial (twitter, 

fb, instagram) 

10.  30% informasi di internet mudah 

dipahami 

20 % informasi di internet mudah 

dipahami 

Tabel 3.1 Hasil kuesioner di SDN Mojolangu I dan SDN Tuluserjo I   
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Setelah mendapatkan dua hasil kuesioner dari SDN Mojolangu I dan SDN 

Tulusrejo I di Kota Malang, maka kita jumlah keduanya dan menghasilkan :  

No Pernyataan Presentase 

1. Bisa menggunakan komputer 100% 

2. Bisa menggunakan smartphone 100% 

3. Senang melihat hp dari pada buku 75% 

4. Mencari tugas di internet 85% 

5. Memanfaatkan internet untuk mencari tugas dari guru 85% 

6. Menggunakan internet untuk bermain game online 65% 

7. Bisa menggunakan microsoft word untuk mengetikkan tugas di 

komputer 

90% 

8. Mempunyai email 65% 

9. Mempunyai media sosial (twitter, fb, instagram) 60% 

10. Informasi di internet mudah dipahami 25% 

Tabel 3.2 Hasil kuesinoer dari dua SD di Kota Malang 

 

4.1.2 Kesimpulan dari hasil kuesioner 

 

Setelah menganalisis dua hasil kuesioner dari SDN Mojolangu I dan SDN 

Tuluserejo I di Kota Malang, maka kesimpulannya adalah  

a) Semua siswa mampu menggunakan komputer atau laptop dan mempunyai 

smartphone (telepon pintar) 

b) Lebih senang melihat HP dari pada membaca buku sebesar  ¾  siswa 

c) Siswa mencari informasi untuk mengerajakan tugas dari guru melalui 

internet dan juga bisa menggunakan microsoft word untuk mengetikkan 

tugas di komputer sebesar ¾ siswa lebih (85%-90%) 

d) Siswa mempunyai email dan media sosial seperti twitter, facebook, 

instagram sebesar ½ siswa lebih (60%-65%) 

e) Terakhir adalah presentase kecil sebesar (25%) informasi di internet 

mudah dipahami.  

Hal ini membuktikan bahwa untuk kalangan siswa sekolah dasar, 

kebutuhan informasi melalui internet tidak mudah dipahami, karena 

kemampuan siswa sekolah dasar yang relatif masih berkembang. Siswa 
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sekolah dasar membutuhkan arahan dari  bapak atau ibu guru mengenai 

informasi yang didapat dari internet. 

  

4.2 Strategi Pustakawan dan Guru dalam Mendukung Gls pada Siswa-Siswi 

Digital Netives  

 

 Gerakan Literasi Sekolah dicanangkan oleh Kemendikbud pada tahun 

2015 untuk penumbuhan budi pekerti, salah satu kegiatannya adalah membaca 15 

menit sebelum pembelajaran dimulai. Peneliti mencari informasi sekolah di kota 

Malang yang sudah menerapkan budaya membaca selama 15 menit, antara lain 

yaitu : 

a) SD Laboraturium Universitas Negeri Malang, terletak di Jalan Bogor 

No.19  Kota Malang 

b) MIN Malang 1, terletak di Jalan Bandung No.7 Kota Malang 

c) SMP Laboraturim Universitas Negeri Malang, terletak di Jalan Simpang 

Bogor No. T7, Sumbersari Kota Malang, dan 

d) SMAN 3 Malang : Jalan Sultan Agung Utara No.7, Malang, Kota 

Malang   

Digital Natives bukanlah suatu istilah yang menegaskan jika 

individu/kelompok usia yang dimaksud sudah faham dan literat dalam teknologi 

informasi. Berdasarkan hasil penelitian awal disebutkan jika pelajar sekolah dasar 

yang disebut sebagai generasi Digital Natives merasa kesulitan memahami 

informasi yang didapatkan melalui internet. Oleh karena itu peneliti memfokuskan 

strategi Gerakan Literasi Sekolah pada jenjang sekolah dasar untuk memberi 

pemahaman awal tentang informasi yang nantinya didapatkan dari internet. 

Strategi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Siswa-siswi diberikan arahan untuk  membaca, misalkan mengenai 

lingkungan. Mereka diberi kesempatan untuk mencari informasi mengenai 

lingkungan melalui internet ataupun  meminjam buku di perpustakaan dan 

membawa sendiri dari rumah. Perpustakaan dapat mengadakan koleksi 

khusus untuk program GLS ini.  
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Gambar 3.2 Membaca sesuai dengan tema 

 

2. Siswa-siswi diberikan gambar sesuai dengan tema yang akan di ajarkan. 

Contohnya siswa-siswi di kelas tiga sekolah dasar diberi tema lingkungan.  

 

Gambar 3.3 Contoh gambar lingkungan 

 

3. Memberikan waktu sekitar 15 menit  untuk mewarnai. Waktu yang 

dibatasi dalam hal ini untuk membentuk kepribadian siswa yang disiplin 

dan cepat, dan tanggap dalam melaksanakan tugas. 
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Gambar 3.4 Mewarnai 

 

4. Siswa-siswi diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan isi dari  

gambar yang telah diwarna tersebut dihadapan teman-temannya. 

 

Gambar 3.5 Menyampaikan maksud dari gambar 

 

Strategi ini telah berhasil diterapkan pada siswa-siswi kelas 3 SDN 

Mojolangu 1 pada hari Sabtu, 15 Oktober 2016  pukul 09.30-10.15 WIB. Manfaat 

dalam kegitan ini, antara lain; a) memberikan pengetahuan dari buku yang didapat,  

b) melatih kreatifitas dengan media mewarnai, c) melatih perkembangan anak 

dengan cara berfikir dalam memahami gambar dan mengilustrasikannya dengan 

bercerita di depan kelas, d) melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat.  

Menerapkan strategi ini guru/pustakawan akan mengetahui perkembangan siswa-

siswinya, mengetahui siapa yang jago dalam memahami dan menceritakan isi dari 

cerita. Selanjutnya siswa-siswi ini dapat dibina dan diikutkan ke berbagai 

perlombaan yang terkait. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

 

Istilah Digital Natives banyak pendapat yang merujuk pada generasi 

terakhir yang lahir bersamaan dengan popularitas teknologi dan informasi, hingga 

sekarang hampir setiap pelajar di kota besar memiliki perangkat seluler, 

berdasarkan penelitian di dua sekolah dasar di Kota Malang menjelaskan bahwa 

siswa sulit memahami informasi yang didapatkan dari internet. Oleh karena itu, 

peneliti menawarkan empat poin strategi mudah menerapkan literasi informasi 

pada siswa sekolah dasar. Empat point tersebut, yakni; a) siswa-siswi diberikan 

arahan untuk  membaca, b) siswa-siswi diberikan gambar sesuai dengan tema 

yang akan di ajarkan, c) memberikan waktu sekitar 15 menit  untuk mewarnai, d) 

siswa-siswi diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan isi dari  gambar yang 

telah diwarna tersebut dihadapan teman-temannya.  

Manfaat yang didapat dari implementasi strategi ini antara lain; a) memberikan 

pengetahuan dari buku yang didapat,  b) melatih kreatifitas dengan media 

mewarnai, c) melatih perkembangan anak dengan cara berfikir dalam memahami 

gambar dan mengilustrasikannya dengan bercerita di depan kelas, d) melatih 

keberanian dalam menyampaikan pendapat.  Menerapkan strategi ini 

guru/pustakawan akan mengetahui perkembangan siswa-siswinya, mengetahui 

siapa yang jago dalam memahami dan menceritakan isi dari cerita. Selanjutnya 

siswa-siswi ini dapat dibina dan diikutkan ke berbagai perlombaan yang terkait. 

 

4.2 Saran 

 

Saran dalam implementasi strategi ini, antara lain; a) Pihak 

guru/pustakawan menyiapkan tema apa yang akan diberikan kepada anak didik 

pada setiap minggunya. b) Pustakawan dapat menyiapkan buku yang ada di 

perpustakaan sesuai dengan tema yang diberikan. c) Mempersiapkan media 
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gambar untuk diwarna kepada anak-anak. d) Mendorong mereka agar mau 

menyampaikan isi dari gambarn tersebut, peran guru(pustakawan) sangat 

diperlukan. 
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Abstrak  

 

Di era saat ini masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk bagi 

digital natives. Digital natives atau generasi yang lahir di era digital mayoritas aktivitasnya 

berhubungan dengan dunia internet, tidak terkecuali dalam memenuhi kebutuhan informasi 

karena dinilai lebih efektif dan efisien. Sayangnya, kebiasaan tersebut tidak diimbangi 

dengan kemampuan memilah informasi sehingga tidak jarang informasi yang didapatkan 

cenderung kurang berkualitas. Padahal informasi yang benar dan berkualitas sangatlah 

penting untuk perkembangan intelektualitas generasi yang mayoritas berusia sekolah ini. 

Oleh karena hal itu diperlukan sebuah sarana untuk mengasah kemampuan mengolah 

informasinya. Sarana itu tidak lain dengan pendidikan literasi informasi. Siswa sekolah 

umumnya menyukai hal-hal yang menyenangkan, karenanya perlu sebuah media 

pembelajaran literasi informasi yang memenuhi kondisi psikologis siswa karena ketika 

keadaan psiklogisnya baik, maka peluang keberhasilan program tersebut juga semakin 

besar. Salah satu media yang bisa digunakan adalah permainan digital. Implementasi 

permainan literasi informasi ini atau disebut School Literacy Game (SLG) diperuntukkan 

untuk siswa SMA karena dinilai paling matang dalam pola berfikirnya. Permainan terdiri 

dari 3 (tiga) level utama dengan masing-masing level terdiri dari 3 (tiga) stage. Informasi 

yang terkandung berhubungan dengan kebutuhan siswa SMA, seperti informasi sekolah, 

pembelajaran, jurusan, sampai kampus yang hendak dipilih menggunakan model 

pemecahan masalah The Big 6 yang terbukti efektif untuk pembelajaran literasi informasi 

siswa sekolah di negara asalnya.  Implementasi ini melibatkan peran pustakawan, guru, 

pihak sekolah, dan orangtua. Dengan demikian diharapkan media pembelajaran melalui 

SLG ini dapat menuai keberhasilan untuk meningkatkan budaya membaca dan kemampuan 

literasi informasi siswa sekolah dikarenakan dibuat secara sistematis, sarana yang mudah, 

dan cara yang menyenangkan. 

 

Kata Kunci: Literasi Informasi, SLG, Siswa Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

 Di era global ini masyarakat mempunyai kebutuhan baru yang tidak kalah 

penting dari kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan. Yaitu kebutuhan akan 

informasi, banyak orang rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan informasi. 

Untuk mendapatkan informasi, saat ini masyarakat lebih mengandalkan teknologi, 

dalam hal ini adalah teknologi digital. Sehingga masyarakat secara tidak sadar 

sudah terjun ke dunia digital. Generasi digital ini dibagi dua yaitu digital natives 

dan immigrant natives. 

 Menurut Prensky (dalam Pendit, 2013) istilah digital natives merujuk ke 

sebuah generasi yang berbeda dari apa yang ia sebut digital immigrants (pendatang 

digital). Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam cara berpikir dan cara 

menggunakan pikiran untuk memproses informasi. Anak-anak yang digital sejak 

lahir terterpa teknologi komputer sejak usia dini sehingga Prensky bahkan yakin 

bahwa otak (benak) mereka berbeda dari generasi sebelumnya. Sebagai seorang 

pendidik, Prensky amat risau melihat kenyataan bahwa perbedaan ini tak disadari 

oleh sekolah- sekolah dan masyarakat secara umum, sehingga sering terjadi 

kesenjangan antara peserta didik dan pendidik. 

 Kesenjangan yang ada dikarenakan generasi digital natives sudah terbiasa 

dengan “bahasa” teknologi yang ada sejak lahir dan dalam proses pendidikan 

generasi digital natives sering menggunakan teknologi. Perbedaan terjadi pada 

generasi digital immigrants yang disaat menempuh pendidikan tidak terbiasa 

dengan adanya teknologi, para pendidik yang termasuk golongan digital 

immigrants harus menyesuaikan dengan pola pikir dan bahasa generasi digital 

natives. Pola pikir generasi digital natives lebih cenderung mengarah kepada hal 

yang berbau teknologi, sedangkan para generasi digital immigrants cenderung 

kepada hal konvensional. 
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Para siswa sekolah terutama siswa Sekolah Menengah Atas saat ini adalah 

generasi digital natives itu. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah strategi dalam 

mendidik siswa generasi digital natives tersebut dalam memenuhi kebutuhan 

informasi secara tepat dan benar. Kemampuan dalam mengenal, menelusuri dan 

memanfaatkan informasi tersebut dikenal dengan istilah literasi informasi.A 

merican Library Association (ALA) menyebutkan bahwa literasi informasi adalah 

seperangkat kemampuan yang memerlukan individu untuk "mengenali” kapan 

informasi dibutuhkan. Melek informasi juga semakin penting dalam lingkungan 

kontemporer saat ini karena perubahan teknologi dan sumber informasi yang cepat 

berkembang biak (Reza, 2011). 

Saat ini di sekolah-sekolah di Indonesia tengah digalakkan gerakan literasi 

sekolah. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, seharusnya dapat 

menjadi sarana untuk meningkatkan kemampaun literasi siswa sebagai genersi yang 

dekat dan update dengan teknologi saat ini. Untuk itu dibutuhkan sebuah sarana 

kreatif dalam menunjang dan meningkatkan kemampuan literasi para generasi 

digital tersebut. 

 Tulisan berikut mencoba memberikan suatu solusi atas permasalahan 

tersebut. Solusi yang penulis tawarkan adalah sebuah konsep permainan (game) 

berbasis teknologi dengan mengadopsi model literasi Big6 dalam substansi game 

tersebut. Model literasi Big6 sudah teruji dalam penilaian kemampuan literasi siswa 

sekolah.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah karya ilmiah ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep School Literacy Game (SLG) sebagai sarana kreatif 

pendidikan literasi informasi bagi generasi digital natives di sekolah? 

2. Bagaimana strategi implemetasi, tantangan dan peluang School Literacy 

Game (SLG) dalam menunjang Gerakan Literasi Sekolah? 

 

 



3 
 

C. Tujuan  

Adapun tujuan penulisan ini adalah: 

1. Mengeksplorasi konsep School Literacy Game (SLG) sebagai sarana kreatif 

pendidikan literasi informasi bagi generasi digital natives di sekolah.  

2. Menjelaskan strategi implemetasi, tantangan dan peluang School Literacy 

Game (SLG) dalam menunjang Gerakan Literasi Sekolah.  

 

D. Manfaat  

Manfaat penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perpustakaan Sekolah  

Karya ilmiah ini dapat menjadi solusi atas rendahnya minat baca dan 

kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah. Dengan adanya gagasan SLG 

dalam karya ilmiah ini dapat meningkatkan citra perpustakaan sebagai pusat 

gerakan literasi sekolah. 

 

2. Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas 

Gagasan ini dapat memberikan manfaat kepada para siswa terutama siswa 

Sekolah Menengah Atas sebagai generasi digital natives dalam 

meninkatkan kemampuan literasi informasinya dengan memadukan konsep 

literasi dengan perpaduan teknologi informasi.  

 

3. Bagi Stakeholder Pendidikan 

Bagi segenap pemangku kepentingan di bidang pendidikan terutama guru 

dan kepala sekolah, gagasan ini dapat berkontribusi meningkatkan mutu 

pendidikan literasi dan menjadi alternatif sarana pendidikan dalam 

menggerakkan siswa untuk aktif dalam gerakan literasi sekolah terutama 

siswa yang kesehariannnya sangat dekat dengan teknologi informasi.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Generasi Digital Native 

 Istilah digital native (digital sejak lahir) bukanlah istilah asing pada zaman 

modern seperti sekarang ini. Istilah ini diperkenalkan oleh Marc Prensky pada tahun 

2001. Menurut Prensky (dalam Pendit, 2013). Istilah digital natives merujuk ke 

sebuah generasi yang berbeda dari apa yang ia sebut digital immigrants (pendatang 

digital). Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam cara berpikir dan cara 

menggunakan pikiran untuk memproses informasi. Anak-anak yang digital sejak 

lahir terterpa teknologi komputer sejak usia dini sehingga Prensky bahkan yakin 

bahwa otak (benak) mereka berbeda dari generasi sebelumnya.  

 Kesenjangan yang ada dikarenakan generasi digital natives sudah terbiasa 

dengan “bahasa” teknologi yang ada sejak lahir dan dalam proses pendidikan 

generasi digital natives sering menggunakan teknologi. Perbedaan terjadi pada 

generasi digital immigrants yang disaat menempuh pendidikan tidak terbiasa 

dengan adanya teknologi, para pendidik yang termasuk golongan digital 

immigrants harus menyesuaikan dengan pola pikir dan bahasa generasi digital 

natives. Pola pikir generasi digital natives lebih cenderung mengarah kepada hal 

yang berbau teknologi, sedangkan para generasi digital immigrants cenderung 

kepada hal konvensional. 

B. Konsep Literasi Informasi dan  Gerakan Literasi Sekolah 

Konsep literasi informasi diperkenalkan oleh Paul Zurkowski, pada 

National Commision on Libraries and Information Science (NCIS) di Amerika 

Serikat pada 1974 melalui proposalnya yang merekomendasikan tentang 

dimulainya sebuah program nasional untuk pencapaian masyarakat yang melek 

informasi pada masa yang akan datang yang telah diprediksikan. (Prasetyawan, 

2016) 
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Selain itu ALA (2000) yang dikutip oleh Reza (2011) juga mengatakan 

bahwa literasi informasi berkaitan dengan keterampilan teknologi informasi, 

namun memiliki implikasi yang lebih luas bagi individu, sistem pendidikan, dan 

masyarakat. Keterampilan teknologi informasi memungkinkan seseorang untuk 

menggunakan komputer, aplikasi perangkat lunak, database, dan teknologi lainnya 

untuk mencapai keberhasilan dalam dunia akademis. 

 Dalam kaitannya dengan literasi informasi, kemampuan literasi juga sangat 

berkaitan erat dengan pola dan kebiasaan membaca siswa. Rendahnya minat baca 

siswa menjadi faktor penghambat berjalannya literasi di Indonesia. Menumbuhkan 

budaya baca di Indonesia yang masyarakatnya terkenal dengan banyak bicara 

daripada membaca memang tidak mudah. Perlunya langkah sejak dini untuk 

mengubah kebiasaan itu. 

 Menurut Damayanti (2012) dalam Ulum (2016) sekurang-kurangnya 

terdapat tiga dimensi pengembangan minat dan kegemaran membaca yang perlu 

dipertimbangkan. Pertama, dimensi edukatif pedagogik. Dimensi ini menekankan 

tindak-tanduk motivasional apa yang dilakukan para guru di kelas. Kedua, dimensi 

sosio-kultural. Dimensi ini mengandung makna bahwa minat baca siswa dapat 

digalakkan berdasarkan hubungan-hubungan sosial dan kebiasaan anak didik 

sebagai anggota masyarakat. Ketiga,dimensi perkembangan psikologis. Pada masa 

ini perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh dalam upaya memotivasi kegemaran 

membaca siswa. 

 Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kemendikbud (2016), literasi sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai 

aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ atau berbicara. 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

A. Jenis Penulisan dan Pendekatan Penulisan 

 Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan kegiatan studi literatur yang 

mendalam, yakni dengan menggunakan penulisan deskriptif dan data yang 

digunakan merupakan data pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

kegiatan yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis 

atas objek penulisan yang sedang dilakukan dengan didukung oleh studi literatur 

berdasarkan pengalaman kajian bahan pustaka, baik berupa data penulisan maupun 

angka  yang mudah dipahami 

B. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu 

sumber data penulisan yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun 

yang tidak dipublikasikan.  

 Metode pengumpulan data yang digunakan didalam penulisan ini adalah 

dengan metode studi Pustaka. Menurut Zed (dalam Kamilin, 2013), studi pustaka 

ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dari hasil 

pengkajian terhadap bahan pustaka ditarik suatu kesimpulan umum, kemudian 

diajukan suatu model penyelesaian terhadap permasalahan. Pendekatan yang 

digunakan dalam mengkaji dan mengusulkan gagasan pada karya tulis ini bersifat 

kualitatif berdasarkan kajian pustaka sebelumnya.  

C. Metode Analisis Data 

 Untuk mengkaji dan menelaah data dan informasi yang telah didapatkan 

digunakan model analisis Miles dan Huberman (Huberman, 1992) berupa model 

interaktif . Terdapat tiga kegiatan pokok yang saling terkait, yaitu : 
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1. Proses reduksi data dan informasi 

Reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaikan atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antarkategori, 

dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan itu sendiri 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi 

teori jika didukung oleh data-data yang lain. 

 

D. Alur Penulisan Karya  

Karya tulis ini disusun dengan mengikuti alur penulisan sebagai berikut.  

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber.  

2. Melakukan pengolahan data dan informasi berdasarkan tinjauan pustaka 

yang telah diperoleh.  

3. Melakukan analisis sintesis dari data dan informasi berdasarkan tinjauan 

pustaka yang diperoleh.  

4. Mengambil simpulan dari data dan informasi berdasarkan pengolahan 

tinjauan pustaka yang diperoleh.  

5. Merumuskan saran atau rekomendasi dari data dan informasi yang telah 

diolah. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. SLG (School Literacy Game) sebagai Media Pembelajaran Literasi 

Informasi berbasis Permainan  

Asosiasi Perpustakaan dan Informasi Australia (dalam Kriston, 2005) 

mendefinisikan literasi informasi sebagai kemampuan untuk mengenali dan 

mengidentifikasi kebutuhan informasi, menemukan, mengakses, mengevaluasi dan 

secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk membantu menyelesaikan 

masalah pribadi, pekerjaan terkait atau isu dan masalah sosial yang lebih luas.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka literasi informasi menjadi sarana 

seseorang menjadi generasi pembelajar seumur hidup (longlife learner). 

(Prasetyawan, 2016). Melihat perlunya literasi informasi di era serba digital ini, 

maka dibutuhkan sebuah media pembelajaran literasi informasi yang menarik bagi 

digital natives khususnya siswa sekolah tanpa menghilangkan inti tujuan literasi 

informasi tersebut. 

Ada berbagai pendekatan untuk pembelajaran literasi informasi. Berikut ini 

media yang digunakan untuk pembelajaran literasi informasi, di antaranya: 

a. Berbasis Non Teknologi 

Contohnya seperti tugas resensi, english club atau ekstrakurikuler, kelas 

kreatif  

b. Berbasis Teknologi 

Biasanya berupa aplikasi, pemanfaatan jaringan internet, atau multimedia. 

Dari dua garis besar media pembelajaran literasi informasi, maka dewasa ini, media 

berbasis teknologi dinilai lebih efektif untuk digital natives, dengan tanpa 

meninggalkan media berbasis non teknologi.  
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Salah satu media berbasis teknologi yang dapat digunakan adalah 

permainan, terlebih dengan obyek siswa sekolah tentu akan menjadi salah satu 

pendekatan yang menyenangkan, sehingga diharapkan pembelajaran berjalan 

efektif dan optimal. Dalam pembelajaran literasi informasi, salah satu media yang 

digunakan adalah media digital, bahkan saat ini berbagai perpustakaan di dunia 

mulai beralih ke sarana digital, selain dianggap efektif juga memudahkan pengguna 

dapat memanfaatkannya di mana saja.  

Sudah ada sebelumnya aplikasi yang diluncurkan secara komersial yakni 

The Big 6 yang dikembangkan oleh dua pustakawan Amerika bernama Mike 

Esdenberg dan Bob Berkowitz. The Big 6 ini memakai pendekatan pemecahan 

masalah untuk mengajarkan keterampilan literasi informasi melalui teknologi. The 

Big 6 ini dirancang khusus untuk siswa sekolah. (Sulistyo-Basuki, 2013) 

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat memungkinkan implementasi media 

literasi informasi secara digital dalam bentuk aplikasi, termasuk berupa permainan 

atau dapat disebut School Literacy Game (SLG) karena dinilai akan berjalan efektif 

dan menyenangkan. 

B. Implementasi  School Literacy Game (SLG) Sebagai Media Kreatif 

Pembelajaran Literasi Informasi Siswa Sekolah 

School Literacy Game (SLG) ini menggunakan model The Big 6 yang terdiri 

dari 6 tahap pemecahan masalah, yaitu mendefinisikan tugas yang harus 

diselesaikan, mencari sumber informasi, mengetahui lokasi informasi, mengakses 

informasi, menyajikan informasi, dan evaluasi. (Sulistyo-Basuki, 2013) 

Implementasi pemanfaatan SLG dapat dilaksanaan sebagai berikut : 

a. Siapa  : Pustakawan, guru, pemangku kebijakan sekolah 

serta siswa SMA  

b. Kapan  :  Pada masa orientasi peserta didik baru dan jadwal 

di kelas, waktu tiga sampai enam bulan. 

c. Di mana :  SMA Kota Semarang 
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d. Bagaimana : Pustakawan memberikan tutorial permainan, 

kemudian peserta menginstal dan menerapkan permainan. Siswa 

mengikuti alur menu dari register sampai final stage level ketiga, 

dan pada final stage dibentuk grup sekitar 3-5  atau 5-7 siswa untuk 

menyelesaikan misi tugas akhir.  

Permainan terdiri dari 3 (tiga) level yaitu Low, Middle, dan High yang pada 

setiap levelnya merupakan representatif kebutuhan informasi yang muncul di setiap 

tingkatan kelas, seperti MOPD, SBMPTN, pemilihan jurusan. 

Pada setiap level terdiri dari 3 (tiga) stage utama, stage pertama untuk 

pembelajaran literasi informasi dengan model The Big 6, stage kedua untuk 

meningkatkan budaya membaca, dan stage ketiga sebagai implementasi 

kemampuan literasi siswa. Adapun rincian menu SLG tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Log in dan Register 

2. Modul Admin, ini dikhususkan untuk pustakawan 

3. Pre-test  

4. Permainan 

5. Mendapat Sertifikat dari perpustakaan bagi yang menyelesaikan 

seluruh misi.  

Rincian sederhana konsep permainan dalam setiap levelnya adalah seperti 

di bawah ini: 

a. Low Level 

Siswa akan dihadapkan dengan tiga stage permainan, yaitu:  

1. Masa Orientasi Peserta Didik Baru, permainan berupa 

memecahkan masalah mengenal denah lokasi sekolah.  

2. Menata Buku di Rak Perpustakaan, ada dua yaitu menata 

buku berserakan yang terlihat dan tersembunyi, buku 
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yang ditemukan harus dibaca dengan waktu lima menit 

untuk memasuki final stage. 

3. Resensi Buku, buku resensi merupakan usulan dari guru 

dan pustakawan. Pada bagian ini siswa dapat 

berkonsultasi dengan pustakawan mengenai keberadaan 

buku tersebut melalui video call atau pesan sms.  

4. Evaluasi, pertanyaan reaksi dari pretest. 

5. Siswa yang mendapatkan skor minimal 250 

mendapatkan hadiah berupa tiket kelas kreatif di 

perpustakaan. 

b. Middle Level 

Konten level ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengenal Jurusan, yaitu berupa pemecahan masalah 

mencari tahu informasi tentang jurusan yang hendak 

dipilih.  

2. Menata Buku di Rak Perpustakaan, konsep sama, buku 

yang dibaca berbeda. 

3. Membuat Esai, tema dari guru dan pustakawan, siswa 

mencari sumber informasi di perpustakaan dan link 

internet dengan petunjuk syarat bahan pustaka yang 

dibolehkan dijadikan referensi dan dapat bertanya 

langsung kepada pustakawan, serta mengajukan 

bimbingan ke pustakawan dan guru. Tugas diunggah ke 

permainan berupa PDF.  

4. Siswa yang mendapatkan nilai minimal 250 

mendapatkan tiket kelas peneliti. 

c. High Level 

Pada level ini terdiri dari tiga stage, yaitu: 
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1. Mengenal Kampus dan Jurusan, berupa pemecahan 

masalah mencari informasi kampus dan jurusan sesuai 

minat. 

2. Asah Otak, berisi soal sederhana UN dan SBMPTN pada 

tiap mata pelajaran berisi sepuluh soal, siswa dapat 

mencari sumber referensi di perpustakaan. 

3. Tugas Akhir, yaitu membuat karya tulis ilmiah secara 

berkelompok, siswa boleh memilih sendiri pembimbing 

dari guru dan pustakawan. Tugas Akhir diunggah di 

permainan berupa PDF. 

4. Skor minimal 250 mendapatkan sertifikat dari 

perpustakaan sebagai tanda lulus. 

Pada setiap level, siswa diberi pilihan untuk mengunggah 

hasil permainannya di media sosial. 

C. Peran dan Sinergisitas Masing-Masing Elemen Pembangun 

a. Pustakawan  

Pustakawan sebagai pembuat konsep permainan, pembimbing sekaligus 

tempat “curhat” informasi siswa untuk kebutuhan informasi yang perlu dipecahkan.  

b. Guru 

Guru berperan sebagai pendamping siswa dan berperan aktif menjaga 

keberjalanan budaya literasi pada siswa sekolah.  

c. Orang Tua 

Orang tua menjadi pengontrol siswa dengan ikut serta mendampingi dalam 

permainan dan membiasakan anak berbudaya satu jam membaca.   

d. Pemangku Kebijakan Sekolah (Pemerintah) 
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Membuat pembelajaran literasi menjadi kurikulum sekolah, membantu 

sarana, dana, dan tenaga.  

D. Langkah-Langkah  

Berikut adalah langkah-langkah dalam membangun sinergisitas 

antarelemen, yaitu: 

a. Pustakawan menawarkan konsep pembelajaran literasi dengan 

kelebihan dan peluangnya kepada para guru.  

b. Pihak pustakawan dan guru membangun sistem proses penerapan 

pembelajaran  

c. Pustakawan dan guru mengajukan program ini ke pemangku 

kebijakan dan meminta orang tua siswa untuk  membantu sebagai 

pengontrol.  

d. Penerapan program yang diharapkan mampu meningkatkan budaya 

membaca dan kemampuan literasi informasi pada kalangan siswa 

SMA.  

E. Peluang dan Tantangan 

Adapun  peluang dengan diterapkannya SLG adalah sebagai berikut :  

a. Peluang 

1. Belajar Dengan Cara Menyenangkan 

Program ini secara psikologis membuat siswa menikmati pembelajaran. 

Jika psikologis baik, maka peluang efektivitas dan keberhasilan program semakin 

tinggi.  

2. Sarana dan Mobilitas yang Mudah 

Sarana yang berupa gadget tentu akan memudahkan mobilitas permainan 

sehingga dapat dimainkan kapan dan di mana saja.  
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3. Informasi Terseleksi dan Sistematis 

Informasi sesuai kebutuhan informasi siswa SMA dan dikonsep langsung 

oleh pustakawan. Program ini pun terintegrasi dengan kurikulum dan dirancang 

dengan sistem yang terencana.  

4. Efektivitas hasilnya lebih terjamin.  

Permainan ini menggunakan konsep yang telah berhasil, diolah kembali 

dengan konsep menyenangkan, maka peluang efektivitas semakin besar.  

b. Tantangan 

1. Minat Siswa yang Rendah 

Stigma tentang perpustakaan yang buruk. Hal ini bisa diatasi dengan 

memperkenalkan bahwa program berupa permainan yang menarik. 

2. Keterbatasan Tenaga dan Dana 

Jumlah siswa dan tenaga profesional yang tidak sebanding. Dana yang ada 

juga sangat dimungkinkan terbatas. Tantangan tersebut bisa diatasi dengan program 

yang memungkinkan tenaga terbatas dapat membimbing banyak siswa dalam waktu 

yang bersamaan. Dana yang terbatas dapat ditutupi dengan program yang tidak 

butuh sarana yang rumit, karena hanya dengan gadget yang tentu mayoritas 

generasi digital natives sudah miliki.  

Langkah-langkah untuk membangun sinergi inilah yang harus ditekankan 

agar pemanfaatan optimal. Jika keefektivitasannya sudah teruji betul, SLG bisa 

menjadi solusi pembelajaran literasi siswa sekolah. Selain itu, adanya SLG ini bisa 

menjadi ciri khas kreatif pustakawan Indonesia sebagai peluang pada Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

SLG (School Literacy Game) adalah salah satu solusi untuk 

menumbuhkan kecintaan para siswa sebagai generasi digital native pada 

literasi dan alat untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi 

mereka. Implementasi (SLG) sebagai sarana kreatif pembelajaran 

literasi informasi bagi generasi digital natives ini melibatkan secara aktif 

peran pustakawan, guru, pihak sekolah serta orangtua diharapkan 

mampu menjadi solusi atas permasalahan rendahnya budaya membaca 

dan kemampuan literasi informasi pada siswa sekolah di Indonesia. 

B. Saran 

1. Sebaiknya ada tindak lanjut dukungan dari pihak pemangku 

kebijakan sekolah kepada pemerintah supaya program ini berjalan 

secara optimal dan sesuai rencana.  

2. Diharapkan setelah teruji mampu, program ini bisa diterapkan di 

berbagai sekolah SMA, bahkan dapat dikembangkan untuk versi 

sekolah dasar dan menengah pertama.  
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