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A. Gerakan Literasi Sekolah
1. Dasar Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah: Permendikbud No. 23 Tahun
2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
2. Gerakan membaca adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk pembiasaan membaca
bagi semua warga sekolah. Peserta didik dibimbing, didampingi dan diarahkan untuk
melakukan kegiatan membaca mandiri, yaitu membaca buku atau sumber lain
nonpelajaran, melalui kegiatan-kegiatan berikut ini.
a.
Membiasakan membaca dalam hati selama 15 menit sebelum kegiatan
pembelajaran.
b. Membudayakan membaca bersama-sama bagi guru dan peserta didik (guru
menjadi
contoh).
c. Mendisiplinkan membaca karya sastra sampai selesai dengan membuat daftar
buku yang sudah selesai dibaca (perlu ada program baca, misalnya dengan
sustained silent reading yang sering disingkat SSR), dengan kaidah:
1) membudayakan membaca di setiap kesempatan;
2) membiasakan untuk berdiskusi tentang buku yang sudah dibaca,
3) menuliskan kembali/membuat resensi, dan presentasi; dan
4) membuat karya atau menuliskan kesan atau rangkuman setelah
5) selesai membaca (hasilnya digunakan untuk gelar karya).
d. Membudayakan meramaikan mading dan atau buletin/majalah peserta didik di
setiap sekolah.
e.

Mewajibkan setiap guru bidang studi untuk menerapkan metode diskusi dan
presentasi pada beberapa kegiatan pembelajaran.

f. Menyediakan sudut buku kelas.
g. Mendokumentasikan karya peserta didik (cerpen, puisi, dll.) ke dalam bentuk buku.
h. Memberikan penghargaan non-akademik terhadap kebiasaan
membaca.
i.

Mengadakan perayaan literasi sepanjang tahun dan pameran.

Agar Gerakan membaca pada tahap pembiasaan di SMK dapat berlangsung dengan
baik dan lancar, bebarapa konsep dasar tentang membaca perlu dipahami terlebih
dahulu oleh para guru dan manajemen SMK.
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B. Tahap Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah
1. Pembiasaan
2. Pengembangan
3. Pembelajaran
C. Bahan Bacaan
Siswa dapat mempergunakan buku-buku nonakademik yang teleh disediakan oleh
pihak sekolah di rak besi seriap ruang kelas dan buku-buku yang ada di perpustakaan maupun
buku yang dibawa oleh siswa sendiri. Buku litersai yang disediakan oleh sekolah tidak boleh
dibawa keluar dari ruang kelas dan tidak boleh dibawa pulang. Namun demikian siswa dapat
membaca buku- buku (yang sifatnya positif) dari luar sekolah. Semua buku nonakademik yang
dibaca siswa dapat dilaporkan kepada guru pembimbing literasi.
D. Indikator Gerakan Literasi Sekolah
Sebagai indikator Gerakan Literasi Sekolah, maka setiap siswa yang telah menyelesaikan
bacaannya dapat menemui guru atau wali kelas untuk menyampaikan hasil bacaannya. Hasil
bacaan siswa tersebut kemudian dituangkan dalam lembar Instrumen Laporan Bacaan sebagai
bukti fisik siswa telah

melaksanakan

kebiasaan

membaca.

Instrumen

Laporan

Bacaan

tersebut ditandatangani oleh siswa, guru atau wali kelas, dan mengetahui Kepala Sekolah.
E. Instrumen Laporan Bacaan
Siswa dapat meminta form Instrumen Laporan Bacaan kepada Bagian Tata Usaha (TU)
SMK

Farmasi

Nasional

Surakarta

atau

dapat

mendownload

form

tersebut

di

smkfarmasinasional.sch.id. Form Instrumen Laporan Bacaan dipergunakan sebagai bukti hasil
laporan bacaan siswa yang diketahui oleh guru pembimbing literasi dan wali kelas. Siswa dapat
menunjukkan Instrumen Laporan Bacaan sebanyak lima lembar kepada wali kelas untuk dapat
diusulkan mendapat penghargaan berupa sertifikat pada semester berjalan.
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F. Penghargaan Terhadap Kebiasaan Membaca
Siswa akan diberikan penghargaan terhadap kebiasaan membaca berupa sertifikat.
Sertifikat ini diperoleh dari kebiasaan siswa dalam menyelesaikan buku-buku bacaan yang
diselesaikan dalam jangka waktu satu semester. Siswa yang telah menyelesaikan buku
dapat melaporkan kepada guru pembimbing literasi, diketahui oleh wali kelas (menggunakan
instrumen laporan bacaan yang telah disediakan). Bukti Instrumen Laporan Bacaan (berjumlah
lima/lima judul buku) dapat menjadi dasar pemberian/penerbitan sertifikat tersebut. Sertifikat
Kebiasaan Membaca diberikan oleh Kepala Sekolah.

G. Bentuk Kegiatan
Bentuk dari Kegiatan Program Gerakan Literasi Sekolah ini adalah sebagai berikut:
1. Gerakan tiap hari minimal 15 menit membaca buku
2. Gerakan membaca minimal dua judul buku dalam satu semester
3. Jika membaca minimal lima judul buku akan mendapatkan Piagam Literasi
4. Gerakan menulis cerpen dan puisi
5. Gerakan mading literasi
6. Membuat video biografi dan video profil
7. Lomba literasi

H. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Tahun pelajaran 2018/2019 semester gasal dan semester genap.
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I. Penutup
Demikian Proposal Kegiatan Program Gerakan Literasi Sekolah ini disusun sebagai bahan acuan
kegiatan agar telah terlaksana dengan baik. Kami membutuhkan bantuan dan partisipasi dari
semua pihak agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini mampu
mencapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan

Mengetahui
Kepala SMK Farmasi Nasional Surakarta

Surakarta, 16 Juli 2018
Koordinator Program Gerakan Literasi

Joko Kristianto, S.F., Apt.

Nehemia Purnanto, S.S.

