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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Strategi Implementasi Budaya Literasi dalam Penumbuhan Budi 

Pekerti di MTsN 2 Blitar 

Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk pengembangan budi 

pekerti, pikiran dan tubuh anak. Bagian ini tidak dapat dipisahkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, akhir-akhir ini beberapa 

penelitian menunjukkan rendahnya kemampuan peserta didik di Indonesia. 

Survey Progres in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang 

dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih 

menempati urutan bawah dibandingkan dengan negara lain yang diteliti. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan mendorong 

pendidikan Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan kemampuan 

peserta didik. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan 

mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum menjadi kurikulum 2013. 

Pembelajaran literasi dalam konteks kurikulum 2013 tidak hanya 

diorientasikan untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Lebih dari itu, 

pembelajaran literasi dalam konteks kurikulum 2013 diorientasikan pada 

pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. 
1
 

Budaya literasi di madrasah diharapkan dapat menciptakan 

ekosistem madrasah yang literat, yang pada akhirnya menumbuhkan budi 
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pekerti peserta didik. Adapun ekosistem madrasah yang literat diantaranya 

menyenangkan dan ramah anak, sehingga menumbuhkan semangat dalam 

belajar, semua warga madrasah menunjukan empati, peduli dan 

menghargai sesama, menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta 

pengetahuan, memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan 

dapat berkontrubusi kepada lingkungan sosialnya, mengakomodasi 

partisipasi seuluruh warga dan lingkungan eksternal madrasah. Strategi 

diperlukan untuk mencapai ekosistem tersebut maka dalam mewujudkan 

madrasah yang literat, hal ini sesuai dengan teorinya Beer dalam Desain 

Induk Gerakan Literasi Sekolah yang menyatakan bahwa Agar sekolah 

mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi, Beers, 

dkk. dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah menyampaikan 

beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di 

sekolah. (a) mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, (b) 

Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi 

dan interaksi yang literat. (c) Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif 

sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat.
2
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Bagan 5.1 

Strategi Menciptakan Budaya Literasi  

 

Madrasah menjadi tempat untuk menimba ilmu, selain itu lembaga 

pendidikan islam mengemban misi untuk mempersiapkan generasi muda 

ummat Islam untuk ikut berperan bagi pembangunan ummat dan bangsa di 

masa depan. MTsN 2 Blitar berupaya untuk mewujudkan madrasah yang 

berkualitas, unggul dalam prestasi, berbudaya dan peduli lingkungan. 

MTsN 2 Blitar juga menyadari pentingnya budaya literasi dalam proses 

belajar peserta didik dalam mengembangkan potensinya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa budaya literasi dalam menumbuhkan budi pekerti 

peserta didik di MTsN 2 Blitar terus diupayakan dan dilakukan 

pengembangan. Berikut adalah beberapa strategi untuk membudayakan 

literasi dalam penumbuhan budi pekerti peserta didik di MTsN 2 Blitar 
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antara lain dengan mengupayakan lingkungan fisik yang ramah literasi, 

Mengupayakan lingkungan social yang komunikatif dan interaksi yang 

literat, Mengupayakan lingkungan akademik yang literat.  

sarana prasarana merupakan salah satu hal yang terpenting dalam 

membudayakan literasi dalam menunjang kegiatan peserta didik untuk 

meningkatkan minat dan motivasi terhadap literasi. Keberadaan tempat 

bacaan menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat dengan adanya 

bacaan di setiap tempat akan membantu membentuk lingkungan belajar 

yang literat. Adanya pojok baca di setiap tempat, akan mendekatkan 

peserta didik pada buku bacaan sehingga diharapkan timbul kesadaran 

pada diri peserta didik untuk membudayakan literasi. Tujuan lainnya yakni 

agar peserta didik mudah mengakses buku bacaan sehingga literasi 

menjadi suatu hal yang dekat dan tidak asing bagi peserta didik sendiri. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Abidin dkk dalam bukunya yang 

menyatakan bahwa Sarana dan prasarana ini berkenaan dengan bahan ajar 

(teks), perpustakaan, pojok baca, pusat literasi, serta sarana dan prasarana 

yang erat kaitannya dengan bahan ajar, bahan ajar yang tersedia 

hendaknya adalah bahan ajar yang dikembangkan guru dengan berbasis 

kemampuan, motivasi, dan minat siswa.
3
  

Membudayakan literasi di lingkungan madrasah sendiri bagi 

MTsN 2 Blitar memang masih memiliki kendala, namun hal ini tidak 

menjadi halangan untuk terus membudayakan literasi di madrasah. Cara 
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yang ditempuh madrasah untuk membuat peserta didik dekat dengan buku 

yakni dilakukan dengan berbagai cara, contohnya dengan mewajibkan 

setiap kelas membuat pojok baca yang bukunya dikolaksi dari anggota 

kelas dan juga beberapa dari sekolah. Meskipun koleksi buku yang 

dimiliki madrasah belum mencukupi semua jumblah peserta didik di 

madrasah, untuk menyiasati hal tersebut, madrasah memiliki kebijakan 

memperbolehkan peserta didik membawa buku sendiri dari rumah, namun 

buku tersebut sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh madrasah 

sesuai jenjangnya.  

Karya peserta didik yang dipajang mampu memperkuat pengaruh 

lingkungan fisik agar tercipta lingkungan yang literat. Hal ini sebagai 

lingkungan belajar dan dokumentasi kinerja yang mendukung 

perkembangan kemampuan literasi peserta didik. MTsN 2 Blitar telah 

menerbitkan beberapa karya peserta didik dan guru ke dalam bentuk buku 

dan memajangnya di perpustakaan untuk memberi motivasi dan 

menumbuhkan minat peserta didik terhadap literasi, sehingga literasi ini 

memberi sumbangan terhadap tumbuh kembang peserta didik. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Yunus Abidin dkk bahwa fungsi utama 

pajangan adalah membentuk iklim belajar yang kondusif bagi siswa 

sehingga siswa memiliki rasa percaya diri dan strategi dalam belajar. 
4
 

Strategi dalam membudayakan literasi selain mengupayakan 

lingkungan fisik yang literat yakni dengan mengupayakan lingkungan 
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sosial yang komunikatif dan interaksi yang literat. MTsN 2 Blitar memberi 

fasilitas kepada peserta didik dengan memberi penghargaan dan membuka 

kelas menulis berupa bimbingan yang dibina langsung oleh ketua literasi. 

Kegiatan ini diadakan setiap setelah kegiatan belajar mengajar pada hari 

senin sampai kamis. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam 

mengembangkan potensi peserta didik dan mendukung tumbuh 

kembangnya, seperti yang dikatakan oleh yunus Abidin dalam bukunya 

bahwa pembelajaran literasi menulis haruslah ditafsirkan sebagai sebuah 

proses yang ditujukan untuk mengembangkan serangkaian aktivitas siswa. 

Serangkaian aktivitas ini dilakukan dalam rangka menghasilkan sebuah 

tulisan keilmuan melalui proses menulis yang berulang di bawah 

bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Pembelajaran literasi seyogianya 

dikembangkan melalui beberapa tahapan proses literasi menulis sehingga 

peserta didik benar-benar mampu menulis sesuai dengan tahapan proses 

yang jelas, berulang, dan tidak linier. Guru juga harus membekali siswa 

dengan berbagai strategi menulis, pada setiap tahapan aktivitas menulis 

yang dilakukan siswa. Pembelajaran literasi menulis diyakini akan 

mencapai hasil yang memuaskan. Tanpa peran kolaborasi ini, kemampuan 

siswa dalam menulis tidak akan berkembang dan tetap rendah.
5
 

Selain kedua strategi diatas, madrasah juga mengupayakan 

lingkungan akademik yang literat yakni dengan menjadwal secara rutin 

kegiatan 15 menit membaca dan memberi tugas kepada peserta didik 
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untuk membuat jurnal setelahnya. Hal ini bertujuan untuk membiasakan 

peserta didik membaca sehingga keselanjutannya menjadi kebiasaan di 

kehidupan sehari-harinya. Seperti halnya yang dinyatakan oleh UNESCO 

dalam TIM GLN Kemendikbud bahwa kemampuan literasi baca-tulis 

merupakan titik pusat kemajuan. Vision paper UNESCO menegaskan 

bahwa kemampuan literasi baca-tulis telah menjadi prasyarat partisipasi 

bagi bebagai kegiatan sosial, kultur, politis, dan ekonomis pada zaman 

modern. Kemudian Global Monitoring Report Education for All (EFA) 

menyimpulkan bahwa kemampuan literasi baca-tulis berfungsi sangat 

mendasar bagi kehidupan modern karena-seperti diungkapkan oleh 

Koichiro Matsuura, Direktur Umum UNESCO kemampuan literasi baca-

tulis adalah langkah pertama yang sangat berarti untuk membangun 

kehidupan yang lebih baik. 
6
 

Temuan penelitian mengenai implementasi budaya literasi dalam 

penumbuhan budi pekerti peserta didik di MTsN 2 Blitar ini menguatkan 

hasil temuan dari penelitian skripsi Kurrotu’aini Nurul Ma’rifah, yang 

berjudul Implemetasi Gerakan Literasi Melalui Pembiasaan Membaca 

pada Siswa di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta yang 

menyebutkan implementasi gerakan literasi sekolah berada pada tahap 

pembiasaan. Pembiasaan membaca pada siswa dilakukan dengan sekolah 

mengupayakan lingkungan akademik, fisik, maupuan social afektif 

menjadi ramah literasi melalui program perpustakaan mini di setiap kelas, 

                                                           
6
 TIM GLN Kemendikbud, Materi Pendukung Literasi Baca Tulis, (Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2017),  hal 6 
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membaca 15 menit melalui perpustakaan mini, jadwal wajib kunjungan ke 

perpustakaan, serta pemberian penghargaan kepada kelas dengan tingkat 

literasi yang baik.
7
 

Hasil penelitian ini juga mendukung skripsi  Moh. Saiful Azis, 

yang  berjudul Implementasi Kultur Literasi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca, Menulis dan Berpikir Kritis Siswa SD Plus Al 

Kausar Malang (2017) yang menyebutkan bahwa kultur literasi diterapkan 

melalui gerakan literasi sekolah (GLS) dilaksanakan dalam berbagai 

kegiatan yang mendukung tercapainya gerakan literasi sekolah, berbagai 

kegiatan pelaksanaan tersebut yaitu kegiatan 15 menit membaca sebelum 

pembelajaran di kelas, menyediakan sudut baca pada setiap kelas, dan 

pemanfaatan perpustakaan.
8
 

Skripsi Delfi Florida Beauty, dengan judul Pembudayaan Literasi 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Cilacap  menguatkan hasil penelitian ini 

karena pembudayaan literasi melalui proses pembelajaran melalui kegiatan 

KBM, dibiasakan dengan membaca 15 menit membaca sebelum 

pembelajaran dan di ajak berkunjung ke perpustakaan, dilatih konsisten 

dengan adanya jadwal rutin yang dibuat oleh guru, menjadi kebiasaan 

tanpa disadari, anak berkunjung ke perpus di saat jam kosong atau ada 

waktu luang, menkadi karakter yang sudah tertanam di dalam diri anak 

                                                           
7
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dan menjadi budaya. Sehingga dapat membentuk anak yang berbudi 

pekerti  dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
9
 

Tetapi hasil penelitian ini  menolak skripsi Lulu Miftahul Huda, 

dengan judul Penerapan Kegiatan Literasi di SD Al Zahra Indonesia 

Pamulang bahwa kegiatan literasi diterapkan dengan kegiatan membaca 

yang dilestarikan disetiap kelas pada tahap pembiasaan dengan 

mengahadirkan buku-buku bacaan yang sesuai dengan perkembangan usia 

anak. Kendala yang dihadapi dalam implementasi budaya literasi yaitu 

kurangnya waktu yang dimiliki guru karena jadwal membaca memotong 

jam pembelajaran, kurangnya pengawasan terkait kegiatan literasi yang 

dijalankan, kurangnya pemanfaatan perpustakaan, kurangnya keterlibatan 

guru dalam kegiatan literasi
10

 

B. Pengembangan Budaya Literasi dalam Penumbuhan Budi Pekerti 

Peserta Didik di MTsN 2 Blitar 

Implementasi budaya literasi dalam menumbuhkan budi pekerti 

peserta didik di MTsN 2 Blitar terus dilakukan pengembangan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami bacaan serta 

mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah 

kemampuan komunikasi melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan. Hal 

ini sesuai dengan teori Anderson & Kratwol dikutip oleh Pangesti dkk, yang 

                                                           
9
 Delfi Florida Beauty, Pembudayaan Litrasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Cilacap, 

(Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018) 
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 Lulu Miftahul Huda, Penerapan Kegiatan Literasi di SD Al Zahra Indonesia Pamulang, 

(Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018). 

 



159 
 

menyatakan bahwa 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.
11

 

Bagan 5.2 

Kegiatan dalam Pengembangan Budaya Literasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTsN 2 Blitar melakukan penjadwalan tetap secara rutin membaca 

selama 15 menit dan memberi tagihan berupa jurnal yang harus ditulis oleh 
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 Direktorat Jenderal,  Desain Induk…, hal. 28 

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam 

pengembangan budaya literasi 

Menulis komentar singkat terhadap buku yang 

dibaca di jurnal membaca harian 

Menanggapi isi buku secara lisan maupun tulisan 

Membuat jurnal tanggapan terhadap buku 

Membuat grapic organizem sebagai alat menulis 

tanggapan 

Mengembangkan iklim sekolah 
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peserta didik setelah membaca. Buku bacaan memiliki peran yang penting 

dalam kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengolah 

kemampuannya menanggapi buku bacaan. MTsN 2 Blitar mengembangkan 

lebih lanjut budaya literasi agar mudah diakses menjadi literasi digital. Jurnal 

yang telah ditulis oleh peserta didik setelah membaca dikembangkan menjadi 

file berbasis digital agar kelak jurnal ini bisa dihimpun dan menjadi karya. 

Selain itu, diharapkan peserta didik juga bisa mencari buku bacan melalui 

media digital dalam memenuhi kebutuhannya.  

Berdasarkan teori Deakin University’s Graduate Learning 

OUTCOME 3 (DU GLO3), yang menyatakan bahwa literasi digital adalah 

pemanfaatan teknologi untuk menemukan, menggunakan dan 

menyebarluaskan informasi dalam dunia digital. Literasi digital juga di 

identifikasikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, 

menilai, mengatur dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan 

teknologi digital, Ini artinya mengetahui tentang berbagai teknologi dan 

memahami bagaimana menggunakannya, serta memiliki kesadaran 

dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Literasi digital 

memberdayakan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain, bekerja 

lebih efektif, dan peningkatan produktifitas seseorang, terutama dengan 

orang-orang yang memiliki keterampilan dan tingkat kemampuan yang 

sama.
12

 

                                                           
12

 Hartono, Kompetensi Literasi Informasi Perpustakaan Membangun Budaya Literasi 

Digital bgi Generasi Melenial, (Jakarta: Sangung Seto, 2019), hal. 42 
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Pemanfaatan literasi digital dalam pengembangan literasi 

memiliki andil terhadap perkembangan peserta didik, hal ini sesuai 

dengan TIM GLN Kemendikbud yang menyatakan bahwa Kemudahan 

akses terhadap sumber belajar berkolerasi dengan perluasan cakupan 

peserta belajar. Semakin banyak sumber belajar berkorelasi dengan 

perluasan cakupan peserta didik belajar. Semakin banyak sumber 

pembelajaran literasi yang mudah diakses oleh masyarakat, semakin 

meningkat pula ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan 

literasi.
13

 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Nurasiah Hasanah, 

dengan judul Program Literasi Sekolah dalam Meningkatkan Kedisplinan 

Siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta yang menyatakan bahwa jenis-jenis 

program literasi sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa terbagi 

menjadi dua, yaitu membaca yang meliputi membaca non pelajaran dan 

membaca kitab suci, dan menulis yang meliputi menulis rangkuman dan 

menulis esai. Terdapat perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, 

siswa yang tadinya tidak terbiasa membaca dan menulis sekarang sudah 

terbiasa membaca dan menulis dengan adanya peraturan program literasi. 

14
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TIM GLN Kemendikbud, Panduan Gerakan Literasi Nasional, (Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hal. 34 
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 Nurasiah Hasan, Program Literasi Sekolah dalam Meningkatkan Kedisplinan Siswa 

SMA Negeri 8 Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017) 
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C. Implementasi Pembelajaran Literasi dalam Penumbuhan Budi 

Pekerti Peserta Didik di MTsN 2 Blitar 

Pembelajaran berbasis literasi dalam penumbuhan budi pekerti peserta 

didik di MTsN 2 Blitar dilakukan dengan mengalokasikan waktu membaca 

pada RPP yang diterapkan ketika pembelajaran dan memanfaatkan media 

digital dalam pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan pemahaman peserta didik terhadap buku teks. Hal ini sesuai 

dengan teori Anderson & Kratwol dalam Pangesti Wiedarti dkk. Yang 

menyatakan bahwa tahap pembelajaran bertujuan  mengembangkan 

kemampuan  memahami  teks  dan  mengaitkannya  dengan  pengalaman 

pribadi,  berpikir  kritis,  dan  mengolah  kemampuan  komunikasi  secara 

kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan 

buku pelajaran. 
15

 

 Bagan 5.3  

Sintak Pembelajaran Literasi 
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 Direktorat Jenderal,  Desain Induk…, hal. 28 

Sintak Pembelajaran 

Literasi 

Fase Praaktivitas Fase Aktivitas Fase Pascaaktivitas 
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Implementasi pembelajaran literasi dilakukan dengan memperhatikan 

tahapan-tahapan pembelajaran literasi. Menurut Abidin dalam Malawi dkk. 

sintak pembelajaran literasi meliputi tiga fase yakni, pertama, fase praaktivitas 

yaitu dilakukan untuk mempersiapkan aktivitas belajar. Fase ini guru 

mempersiapkan atau merancang pembelajaran literasi meliputi waktu kegiatan 

literasi, tugas yang harus diselesaikan peserta didik, menentukan tema, 

merancang strategi, metode dan model pembelajaran, dan merancang 

assessment. Kedua, fase aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yaitu 

meliputi membaca, menyampaikan ide secara lisan maupun tulisan, melakukan 

observasi atau pengamatan, berargumen, bertukar pikiran, debat inisiasi, 

menyunting tulisan, mengkaji, menganalisis, menginferensi, menyintesis, 

menyimpulkan informasi, mentranformasi ide atau data, menguji, menarik dan 

mengembangkan makna. Ketiga,  fase pascaaktivitas yaitu peserta didik 

melakukan aktivitas belajar yang mencerminkan keberhasilan proses belajar. 

Aktivitas yang dapat dilakukan peserta didik meliputi aktivitas menguji 

pemahaman, pengetahuan dan ketampilan, memproduksi berbagai produk hasil 

belajar, mengkomunikasikan karya akhir yang dibuat, menyajikan performa 

kerja sebagai hasil kegiatan beajar, mentransfer pengetahuan dan keterampilan 

yang diperolrh pada konteks lain, menentukan rencana atau tindak lanjut 

belajar, menyelenggarakan pameran karya.
16

 

guru sebagai tenaga pendidik memiliki peranan dalam proses belajar 

mengajar, tak terkecuali dalam membudayakan literasi. Melalui 
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 Malawi, dkk, Pembelajaran Literasi… hal. 39 
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pengembangan metode pembelajaran yang memadukan metode serta sumber 

belajar sebagai usaha membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

pembelajaran diminati oleh peserta didik. Salah satunya dengan pemanfaatan 

teknologi. Melihat perkembangan teknologi akhir-akhir ini, penting bagi 

peserta didik untuk mempelajari sehingga mampu memilah-milah dampaknya 

yang positif atau yang negatif melalui pendampingan dari guru. Hal ini sesuai 

dengan yang dikatakan oleh Yunus Abidin dkk. bahwa melalui penerapan 

TIK dalam pembelajaran, siswa dapat menggunakan dan mengaplikasikan 

pengetahuan, ketrampilan, dan pemahamannya tentang ICT dengan penuh 

percaya diri dan kompeten dalam setiap pembelajaran, bahkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat ini, penggunaan TIK dalam 

pembelajaran literasi membaca diyakini akan mampu mengembangkan 

siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan mahir menggunakan 

teknologi, sekaligus mampu mempertimbangkan dengan baik dampak 

positif dan negatif penggunaan TIK. 
17

 

pernyataan tersebut didukung oleh TIM GLN yang menyatakan 

bahwa pengembangan bahan bacaan literasi dalam bentuk digital 

merupakan pilihan yang tepat. Sumber belajar yang kaya dan beragam 

memberi keleluasaan bagi pelaku literasi untuk mengakses, 

memanfaatkan, dan mengembangkan kegiatan literasi.
18

 pembelajaran 

literasi ditujukan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa peserta 
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 Abidin dkk, Pembelajaran Literasi…, hal. 181 
18

 TIM GLN…, Panduan Gerakan, hal. 33 
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didik, baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan berbagai 

bentuk media yang salah satunya adalah media digital berbasis TIK.  

Temuan penelitian mengenai implementasi budaya literasi dalam 

menumbuhkan budi pekerti peserta didik di MTs N 2 Blitar ini 

menguatkan hasil temuan dari penelitian M. Azka Arifin, dengan judul 

Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SMPN 06 Salatiga Tahun 

Ajaran 2016-2017 yang menyebutkan bahwa  implementasi gerakan 

literasi sekolah dilaksanakan dengan tiga tahap, yakni tahap pembiasaan 

yaitu menumbuhkan minat baca melalui 15 menit membaca non-pelajaran, 

tahap pengembangan yakni siswa menganalisis atau menceritakan kembali 

buku yang telah mereka baca, tahap pembelajaran yaitu dengan 

menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan buku pelajaran.
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