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Abstrak
Saat ini Surabaya telah menerapkan program wajib baca, secara konseptual program ini dikenal

dengan istilah Sustained Silent Reading (SSR). Sasaran program ini ialah siswa sekolah dasar hingga
sekolah menengah atas. Pada pelaksanaannya yang mewajibkan pelajar untuk membaca sebelum
memulai pelajaran membuat mereka membiasakan hal tersebut tanpa menunggu instruksi dari guru
di sekolah. Fenomenanya berbeda dengan yang terdapat di Universitas, kegiatan tersebut tidak di
terapkan pada mahasiswa namun lebih berupa instruksi agar mahasiswa membaca literatur-literatur
yang telah disampaikan oleh dosen sehingga tidak ada keharusan untuk membaca. Peneliti
menggunakan konsep dari Steve Gardiner dan Stephen D. Krashen untuk menggambarkan dampak
dari Program SSR pada minat baca Mahasiswa Universitas Negeri di Surabaya. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode pengambilan sampel menggunakan
purposive random sampling dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini
menunjukkan Program SSR cukup memberikan dampak positif pada saat siswa telah menjadi
mahasiswa dengan dampak pada responden yang membaca 10-15 judul buku ketika pelaksanaan
program dapat lebih fokus dan mudah memahami isi suatu bacaan. Adanya program baca di sekolah
juga dapat meningkatkan intensitas bacaan yang dibaca siswa yang ditunjukkan dengan responden
yang mengikuti pelaksanaan program baca setiap hari menunjukkan jumlah bacaan yang dibaca
selama satu bulan lebih dari dua bacaan. Berikutnya asal memperoleh bacaan ketika program tidak
mempengaruhi intensitas responden dalam membeli buku bacaan dalam satu bulan yang ditunjukkan
dengan asal bacaan disediakan oleh sekolah maupun yang membawa buku sendiri saat program baca
di sekolah memiliki hasil yang sama yakni jarang membeli buku dalam satu bulan dengan persentase
sebesar 25% dan 21%.

Abstract
Currently Surabaya has implemented a compulsory reading program, conceptually this

program is known as Sustained Silent Reading (SSR). The goals of this program are elementary to
senior high school students. In practice that requires the learner to read before starting the lesson
makes them familiarize it without waiting for instruction from the teacher at school. The
phenomenon is different from that of the University, the activity is not applied to the students but
more in the form of instruction for students to read the literature that has been submitted by the
lecturer so there is no necessity to read. Researchers use the concepts of Steve Gardiner and
Stephen D. Krashen to illustrate the impact of the SSR Program on reading interest of State
University Students in Surabaya. This research uses descriptive quantitative method with sampling
method using purposive random sampling and number of samples counted 100 respondents. The
results of this study show that the SSR program has enough positive impact when students have
become students with an impact on the respondents who read 10-15 book titles when the
implementation of the program can be more focused and easy to understand the contents of a
reading. The presence of reading programs in schools can also increase the intensity of readings
that students read indicated by the respondents who follow the implementation of the program read
every day shows the number of readings for a month more than two readings. Next comes the
reading when the program does not affect the intensity of the respondents in buying the reading book
in one month indicated by the origin of the reading provided by the school or who brought the book
itself when the program read in schools have the same results that rarely buy books in a month with
a percentage of 25 % and 21%.
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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Posisi membaca di masyarakat terutama

kalangan pelajar telah dianggap sebagai hal

penting yang perlu dikuasai oleh setiap

individunya. Membaca bagi pelajar dianggap

penting karena melihat kebutuhan informasi

bagi mereka sangat diperlukan untuk

penguasaan berbagai ilmu terutama materi

sekolah maupun materi perkuliahan. Namun

kesadaran tersebut tidak imbang dengan fakta

yang terjadi dimasyarakat yang menunjukkan

bahwa tingkat minat baca di Indonesia masih

tergolong rendah di bawah negara-negara di

Asia. Mengutip hasil penelitian dari Badan

Pusat Statistik pada tahun 2008, diketahui

bahwa budaya baca di Indonesia salah satu

indikatornya dapat dilihat dari jumlah

halaman yang dibaca setiap harinya. Di

Jepang masyarakatnya membaca 150

halaman/hari, Korea 147 halaman/hari,

Singapura 116 halaman/hari, Malaysia 109

halaman/hari sedangkan di Indonesia hanya

0,9 halaman/hari. Hal ini berarti dalam satu

bulan kurang dari 1 buku selesai dibaca oleh

rata-rata masyarakat Indonesia. Selain data

dari penelitian diatas untuk memberikan

gambaran lebih jelas tentang minat baca di

Indonesia, terdapat data dari UNDP (United

Nation Development Programme) yang

merupakan lembaga yang bergerak dibidang

pembangunan sumber daya manusia,

termasuk didalamnya tentang pendidikan dan

literasi, yang menunjukkan bahwa kegiatan

membaca di Indonesia belum membudaya

sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat

minat baca di Indonesia masih rendah,

terlihat dari Human Developtment Index

(HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP tahun

2009 menyatakan bahwa tingkat literasi di

Indonesia masih di posisi 111 dari 173 negara,

sedangkan data dari Progress in International

Reading Literacy Study (PIRLS) tahun 2012

yang menempatkan Indonesia pada peringkat

43 dari 45 negara yang dijadikan sampel

penelitian, dengan skor membaca 428,

membuktikan bahwa Indonesia masih kalah

jauh dengan negara-negara lain di Asia

Tenggara seperti Singapura yang menempati

peringkat 4 dengan skor membaca 567.

Menanggapi kondisi tersebut berbagai

pihak di Indonesia saat ini mulai gencar

menggalakkan program kegiatan membaca

baik yang dipelopori oleh

komunitas-komunitas baca maupun pihak

pemerintah. Seperti di Surabaya pada

peringatan Hardiknas tahun 2014

mendeklarasikan diri sebagai kota literasi.

Dideklarasikannya Surabaya sebagai Kota

Literasi menurut Walikota Surabaya, Tri

Rismaharini dalam antaranews.com (2014)

sebagai perwujudan kota literasi, beliau

berkomitmen untuk tidak hanya fokus dalam

membangun infrastruktur, tetapi juga fokus

pada indeks pembangunan manusia di Kota

Surabaya. Dideklarasikannya Surabaya

sebagai kota literasi merupakan salah satu

usaha pemerintah kota Surabaya dalam

memberikan perhatian khusus pada institusi

pendidikan untuk dapat turut berperan dalam



pengembangan program membaca demi

meningkatkan minat baca dimasyarakat.

Program-program tersebut meliputi

pembangunan Taman Baca di setiap Balai

RW di Surabaya, mengaktifkan kembali

perpustakaan sekolah dengan menyediakan

satu pustakawan disetiap perpustakaan

sekolah, menyediakan perpustakaan keliling

dan menerapkan program wajib membaca

sebelum memulai aktivitas belajar mengajar

disekolah-sekolah. Seperti contoh pada

sekolah-sekolah di Surabaya, para pelajar

dari tingkat SD, SMP hingga SMA

diwajibkan untuk melakukan kegiatan

membaca selama 15 menit sebelum memulai

kegiatan belajar-mengajar, mereka

dibebaskan untuk memilih bacaan apapun

yang ingin mereka baca. Program ini secara

konseptual dikenal dengan istilah Sustained

Silent Reading (SSR). SSR dijadikan sebagai

rujukan karena keberhasilannya

meningkatkan minat baca pelajar di berbagi

negara. Berdasarkan 51 dari 54 penelitian

pada program SSR ini siswa meningkat

prestasinya dan semakin lama program ini

dilaksanakan semakin besar pula

keberhasilannya (Krashen, 2004).

Program lainnya yang serupa adalah

Reading Time, FVR (Free Voluntary

Reading), Self Selected Reading,

Uninterrupted Sustained Silent Reading

(USSR), Posistive Outcomes While Enjoying

Reading (POWER) (Gardiner : 2006)

program-program tersebut merupakan upaya

untuk menumbuhkan minat baca melalui

program, siswa dibebaskan dalam memilih

bacaan yang disukainya, biasanya juga

dilakukan dalam jangka waktu 15 sampai 20

menit tujuan dari program ini adalah untuk

meningkatkan minat membaca pada pelajar.

Program-program tersebut telah banyak di

terapkan di berbagai Sekolah Menengah Atas

terutama di Surabaya. Pada pelaksanaannya

yang mewajibkan pelajar untuk membaca

sebelum memulai pelajaran membuat mereka

membiasakan hal tersebut tanpa menunggu

instruksi dari guru atau pengajar di sekolah.

Fenomenanya berbeda dengan yang terdapat

di Universitas, kegiatan tersebut tidak di

terapkan pada mahasiswa namun lebih

berupa instruksi agar mahasiswa membaca

literatur-literatur yang telah disampaikan oleh

dosen sehingga tidak ada keharusan untuk

membaca. Pada mahasiswa memang tidak

terdapat suatu program khusus yang

dicanangkan pemerintah maupun pihak

universitas dalam meningkatkan minat baca

dari mahasiswa karena pada budaya

pembelajaran di universitas mengharuskan

untuk melaksanakan pembelajaran secara

mandiri dan sedangkan pada pelajar

disekolah diwajibkan untuk membaca bacaan

sebelum memulai aktivitas belajarnya. Studi

ini nantinya akan meneliti tentang dampak

adanya program membaca terhadap minat

baca dari kebiasan membaca para pelajar

yang telah mendapat program Sustained

Silent Reading dan juga pada mahasiswa

yang sebelumnya telah menerima program

Sustained Silent Reading ketika di Sekolah



Menengah Atas, apakah program tersebut

memberikan dampak pada minat baca dari

mahasiswa tersebut ketika di bangku

perkuliahan.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Sustained Silent Reading

Gardiner (2005) menjelaskan bahwa

Sutainend Silent Reading adalah waktu

membaca secara bersama-sama di kelas

secara tenang dan berkelanjutan, para siswa

diijinkan untuk memilih jenis bacaan mereka

sendiri dan membaca secara mandiri.

Program tersebut bertujuan untuk mendorong

para siswa untuk senantiasa berkembang dan

memotivasi siswa secara intrinsik dan

ekstrinsik. Pada teknisnya murid diberikan

waktu untuk membaca selama beberapa

menit, bahan bacaan buku yang dibaca tidak

ditentukan namun sesuai dengan kesukaan

pembaca. Program Sustained Silent Reading

pertama kali dikenalkan pada tahun 1960

oleh Lyman C. Hunt dari University of

Vemont. Saat itu digunakan untuk

mendukung kegiatan membaca pada

anak-anak untuk membaca bacaan yang

disukai dengan waktu yang terbatas, setiap

siswa dibebaskan memilih bacaan sendiri,

guru atau orang tua juga melakukan kegiatan

membaca guna memberikan contoh. Dan

tidak memerlukan laporan yang diperlukan

setelah kegitan membaca oleh siswa.

Kemudian konsep tersebut

diimplementasikan pada sekolah-sekolah di

Amerika, dan laporan nasional terkait dengan

minat baca siswa Amerika mencatat bahwa

adanya peningkatan kemampuan membaca

sehingga siswa lebih banyak menghabiskan

waktu untuk membaca.

Agar program tersebut terus berkembang

dan berkelanjutan tentunya ada beberapa

kompenen yang sebaiknya terpenuhi.

Pilgreen dalam Gardiner (2006)

menyebutkan setidaknya ada delapan

komponen yang mempengaruhi program SSR

yakni Akses; Ajakan; Lingkungan kondusif;

Dorongan; Staff Training; Non-akuntabilitas;

Kegiatan tindak lanjut; Distribusi waktu

untuk membaca

1. Akses (Access)

Akses berarti Siswa harus memiliki

akses ke buku. Hal ini meliputi kegiatan

memperoleh dan mengumpulkan buku

hingga menciptakan perpustakaan kelas

seperti membuat pojok baca.

2. Daya Tarik (Appeal)

Daya tarik berarti bahwa bahan bacaan

yang menarik dan cukup provokatif bagi

siswa untuk ingin membacanya (Pilgreen :

2000).

3. Lingkungan yang Kondusif

Lingkungan yang kondusif berkaitan

dengan istilah program tersebut yakni

Sustained silent reading yang berarti harus

benar-benar tenang dan tidak terganggu, dan

bahkan ketika para siswa membaca jangan

ada gangguan apapun.

4. Dorongan (Encouragement)

Dorongan pada kegiatan membaca

diperlukan untuk kesuksesan program SSR.

Seperti yang dikemukakan oleh Pilgreen



(2000), "Tanpa dorongan untuk membaca,

pembaca yang enggan (pembaca pasif)

mungkin tidak pernah melihat apa yang

pembaca setia (pembaca aktif) ketahui;

membaca itu bisa membuka pintu bagi

mereka dengan cara yang tidak dapat

dilakukan aktivitas lain".

5. Staff Training

Guru adalah salah satu peran penting

dalam SSR, indikator keberhasilan dalam

program SSR adalah guru mengetahui ada

lebih banyak pembacaan bebas daripada

memberi tahu para siswa untuk dibaca.

6. Non Akuntabilitas

Non-akuntabilitas berarti siswa tidak

menulis laporan buku dan tidak bertanggung

jawab atas tes atau kuis pada buku yang

mereka baca. Secara tradisional, ini berarti

bahwa tidak ada catatan apapun yang

disimpan.

7. Follow up Kegiatan

Follow up kegiatan adalah

menindaklanjuti kegiatan membaca, seperti

membahas buku-buku yang telah mereka

membaca adalah salah satu jenis kegiatan

dari tindak lanjut program SSR.

8. Distribusi waktu untuk membaca

Distribusi waktu untuk membaca yakni

tentang berapa lama waktu yang diberikan

untuk membaca dan seberapa sering SSR

dilaksanakan. Dalam studi Pilgreen (2000),

pembaca umumnya diberikan antara 15 dan

30 menit untuk membaca.

1.2.2 Minat Baca

Slameto (2002) mengatakan bahwa

minat adalah kecenderungan yang tetap untuk

memperhatikan dan mengenang beberapa

kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang

diperhatikan terus menerus yang disertai

dengan rasa senang. Minat selalu diikuti

dengan perasaan senang dan dari situ

diperoleh kepuasan. Minat memiliki

pengaruh besar terhadap kegiatan membaca,

karena bila bahan bacaan yang dibaca tidak

sesuai dengan minat yang dimiliki oleh

seseorang, maka seseorang tersebut tidak

akan melakukan kegiatan membaca dengan

sebaik-baiknya. Bahan bacaan yang menarik

minat lebih mudah dibaca dan dipahami

karena minat mendorong seseorang untuk

melakukan kegiatan membaca.

Menurut Hurlock (2002), minat

merupakan sumber motivasi yang mendorong

orang untuk melakukan apa yang mereka

inginkan bila mereka bebas memilih. Bila

mereka melihat sesuatu akan menguntungkan,

mereka merasa berminat. Hal ini akan

mendatangkan kepuasan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa minat merupakan suatu

sikap batin dari dalam diri seseorang yang

merupakan suatu perhatian khusus terhadap

suatu hal tertentu yang tercipta dengan penuh

kemauan dan perasaan senang yang timbul

dari dorongan batin seseorang.

Minat baca merupakan suatu keinginan

atau ketertarikan yang kuat disertai dengan

usaha-usaha yang terus-menerus pada diri

seseorang terhadap kegiatan membaca yang

dilakukan secara terus menerus dan diikuti



dengan rasa senang tanpa paksaan, atas

kemauannya sendiri atau dorongan dari luar

sehingga seseorang tersebut mengerti atau

memahami apa yang dibacanya.

Minat baca pada seseorang tidak muncul

begitu saja, tetapi melalui proses yang

panjang dan tahapan perubahan yang muncul

secara teratur dan berkesinambungan. Seperti

halnya telah diuraikan diatas bahwa minat

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa

ketertarikan pada suatu kegiatan atau

aktivitas yang ditunjukkan dengan keinginan

atau kecenderungan untuk memperhatikan

aktivitas tersebut tanpa ada yang menyuruh,

dilakukan dengan kesadarannya dan diikuti

dengan rasa senang.

Menurut Rahim (2008), minat baca

adalah keinginan yang kuat disertai

usaha-usaha seseorang untuk membaca.

Seseorang yang mempunyai minat membaca

yang kuat akan diwujudkan dalam

kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan

dan kemudian membacanya atas

kesadarannya sendiri.

Dari pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa minat membaca adalah

suatu rasa lebih suka dan rasa lebih

ketertarikan pada kegiatan penafsiran yang

bermakna terhadap bahasa tulis (membaca)

yang ditunjukkan dengan keinginan,

kecenderungan untuk memperhatikan

aktivitas tersebut tanpa ada yang menyuruh

atau dilakukan dengan kesadarannya, diikuti

dengan rasa senang serta adanya usaha-usaha

seseorang untuk membaca tersebut dilakukan

karena adanya motivasi dari dalam diri.

Seseorang yang mempunyai minat membaca

yang kuat akan diwujudkan dalam

kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan

dan kemudian membacanya atas

kesadarannya sendiri sehingga diperoleh

makna yang tepat menuju pemahaman yang

dapat diukur.

1.3 Metodologi

Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah menggunakan

tipe kuantitatif deskritif. Dalam hal ini

peneliti nantinya akan menjelaskan

bagaimana pelaksanaan program Sustained

Silent Reading pada mahasiswa ketika

menjalani program tersebut ketika SMA dan

bagaimana minat baca Mahasiswa yang telah

menjalani program tersebut. Lokasi

penelitian dilaksanakan pada Universitas

Negeri di Surabaya. Populasi yang dituju

dalam penelitian ini adalah Mahasiswa

Universitas Negeri di Surabaya yang telah

memperoleh Program Sustained Silent

Reading ketika di Sekolah Menegah Atas.

Penelitian ini menggunakan sampel

sebanyak 100 responden, teknik penarikan

sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penarikan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Purposive sampling)

dengan kriteria : (1) Mahasiswa Universitas

Negeri di Surabaya yang berasal dari Sekolah

Menengah Atas Negeri di Surabaya (2.)

Mahasiswa tersebut telah mendapatkan

program SSR ketika di Sekolah Menengah

Atas. Teknik Pengolahan Data menggunakan :



Editing untuk pengecekan atau pengoreksian

data yang telah dikumpulkan, karena

kemungkinan data yang masuk (raw data)

atau data yang terkumpul itu tidak logis dan

meragukan. Selanjutnya pemberian kode atau

coding dalam bentuk angka-angka atau

huruf-huruf yang memberikan petunjuk atau

identitas pada suatu informasi atau data yang

dianalisis. Tabulasi menyajikan hitungan

frekuensi atau perkiraan numerik tentang

distribusi dari satu hal dengan demikian

semua data primer yang terkumpul dalam

pencarian ini akan ditabulasi secara

terkomputerisasi yaitu dengan menggunakan

SPSS. Tahap terakhir yakni membuat tabel

silang terhadap beberapa variabel yang

memiliki hubungan, yang didasarkan pada

teori atau kerangka konseptual dari para ahli

dan dari hasil temuan penelitian.

2. Temuan dan Analisis Data

2.1 Pelaksanaan program Sustained Silent

Reading ketika di SMA

Terdapat delapan komponen yang

mempengaruhi kesuksesan program SSR.

Berikut adalah gambaran dari masing-masih

variabel berdasarkan data yang diperoleh dari

hasil wawancara dengan 100 responden

1. Akses (Access)

Sebanyak 44% responden menyatakan

bahwa asal memperoleh bacaan mereka

adalah dari bahan bacaan yang telah

disediakan sekolah mereka telah

menyediakan bahan bacaan untuk siswanya.

Sisanya sebanyak 18% responden

memperoleh bahan bacaan dengan cara

meminjam teman, dan sebanyak 38%

responden membawa buku sendiri. Adapun

sebesar 85% responden menyatakan bahwa

sekolah juga menyediakan pojok baca di

masing-masing kelas sekolah tersebut.

Pengelolaan pojok baca dilakukan sekolah

bersama dengan siswa, 34% responden

menyatakan buku disediakan oleh sekolah

dan 48% responden lain menyatakan buku

dari sumbangan siswa. Delapan puluh satu

persen temuan data menjelaskan bahwa

responden biasa memperoleh bahan bacaan

dari perpustakaan sekolah. Namun, 19%

responden mengatakan bahwa bahan bacaan

yang disediakan di perpustakaan tidak

up-date sesuai dengan kebutuhan siswa.

2. Daya Tarik (Appeal)

Sebesar 83% dari total responden

menyatakan tertarik pada pelaksanaan

program Sustained Silent Reading (SSR)

43% responden menyatakan bahwa siswa

menjadi tertarik dengan program tersebut

karena dengan adanya program program

Sustained Silent Reading (SSR), maka siswa

dapat memiliki waktu untuk membaca di

sekolah Hasil temuan data pada item

pertanyaan jenis bacaan yang dibaca siswa

menunjukkan bahwa 40% responden

memiliki pilihan jenis bacaan yang beragam,

seperti buku non-fiksi, sedangkan sisanya

memiliki pilihan jenis bacaan seperti,

motivasi, biografi, sejarah, filsafat, sosial dan

politik, jurnal penelitian, jurnal olah raga,

buku pelajaran, novel/komik, kitab suci, dan

majalah/koran.



3. Lingkungan yang Kondusif

Sebesar 24% siswa menyatakan bahwa

kondisi kelas saat pelaksanaan program

adalah hening, 35% siswa diwajibkan untuk

duduk pada masing-masing tempat duduknya,

8% menyatakan ramai, 39% menyatakan

fleksibel tempat, dan sisanya menjawab

siswa dikondisikan membaca di tempat

duduk masing-masing. Adapun perihal

peraturan sekolah, sebanyak 56% responden

mempunyai sekolah yang memberlakukan

peraturan khusus saat program berlangsung,

misalnya siswa harus menuliskan sinopsis

halaman buku yang dibaca, larangan

membawa pulang bahan bacaan, bahan

bacaan yang diperbolehkan adalah buku

pengetahuan dan buku pelajaran, semua

siswa wajib membaca dalam kondisi tenang,

kewajiban membawa buku bacaan, suasana

harus tetap kondusif, dilarang mengaktifkan

ponsel/gadget lainnya, diperbolehkan

berpindah tempat ketika program membaca

berlangsung, dan diperbolehkan membawa

barang pendukung program.

4. Dorongan (Encouragement)

Sebesar 87% siswa yang masuk dalam

sampel penelitian ini menyatakan bahwa

teman saling memberikan rekomendasi buku

untuk mendorong kemauan membaca siswa,

3% mengajak untuk membeli buku bersama

dan sisanya sebanyak 7% responden yang

melakukan tukar buku dengan teman dan 3%

responden meminjam buku bersama di

perpustakaan yang mendorong

masing-masing melaksanakan program SSR.

Adapun terkait peran guru, 53% siswa

menyatakan bahwa guru turut serta berperan

dalam program SSR dengan mengadakan

diskusi bersama mengenai bacaan yang telah

dibaca, 41% hanya memberi perintah

membaca dan 3% menyatakan bahwa guru

tidak memberikan motivasi dalam

pelaksanaan program SSR. Jawaban lain

yang diberikan responden sebesar 1%

merupakan strategi pendukung berupa

memberi motivasi mengenai pentingnya

membaca, memberikan apresiasi bagi siswa

yang rajin membaca, membaca dan 2%

lainnya membuat daftar presensi membaca.

Dari hasil temuan data, diperoleh pula bahwa

sekolah yang memberikan penghargaan lebih

sedikit dibandingkan sekolah yang tidak

memberikan penghargaan dengan persentase

masing-masing sebesar 44% dan 56%.

Penghargaan yang diberikan diantaranya :

memberikan buku gratis, pujian, nilai tambah,

dan piagam penghargaan.

5. Pelatihan Staff (Staff Training)

Hasil temuan data menunjukkan bahwa

sebanyak 73% responden memiliki guru yang

telah berperan aktif dan turut

mengkondisikan kelas agar kondusif saat

program SSR berlangsung. Tiga puluh enam

persen guru juga melakukan kegiatan yang

dapat meningkatkan minat baca siswa di luar

pelaksanaan program. Selain staff pengajar

/guru, sebesar 63% dari respondenen

menyatakan bahwa pustakawan sekolah juga

turut berperan aktif dalam pelaksanaan

program, Pustakwan tersebut membantu



siswa menemukan bahan bacaan yang sesuai

dengan keinginan atau kebutuhan siswa yang

ditunjukkan dengan nilai persentase sebesar

53,3%. Keadaan ini menunjukkan bahwa

para staff di sekolah sudah berperan aktif

dalam pelaksanaan program

6. Non Akuntabilitas

Progam SSR dapat membuat 40% dari

total responden merasa cukup senang, 36%

merasa senang dan 18% merasa sangat

senang, sedangkan siswa menyatakan tidak

senang adalah hanya sebesar 6%. Hal

tersebut dapat terjadi karena siswa antusias

diberi waktu untuk membaca secara

bersama-sama dan dapat saling memberikan

rekomendasi buku bacaan favorit pada siswa

lainnya. Dalam aspek teknik membaca pada

pelaksanaan program, sebanyak 47% siswa

menggunakan teknik membaca dari awal

hingga akhir suatu bacaan saat program

berlangsung, 43% membaca sebentar, dan

7% terkadang hanya berpura-pura membaca.

Beradasrkan hal tersebut, dapat dikatakan

bahwa siswa dapat dipercaya melakukan

tanggung jawabnya dalam program ini

dengan baik Berdasarkan data, sebanyak 62%

responden menyatakan bahwa pelaksanaan

program SSR dibawah kontroling dari guru,

sedangkan sisasnya, 38%, menyatakan bahwa

tidak terdapat pengkontrolan dari guru saat

berlangsung adapun bentuk controlling yang

diberikan adalah dengan memberikan tugas

resume atau diskusi bersama, maka tanggung

jawab siswa dalam menyelesaikan bacaan

dan memahami isi bacaan tersebut dapat

terlaksana dengan baik.

7. Follow-up Kegiatan

Sebanyak 53% siswa menyatakan bahwa

terdapat kegiatan follow up setelah program

SSR dilaksanakan. Sekolah juga

menyediakan fasiltas pendukung berupa

taman baca diluar kelas, ruangan khusus

untuk membaca didalam kelas, serta properti

pendukung lain seperti rak buku dan buku

kosong untuk menulis rangkuman bacaan.

8. Distribusi Waktu

Sebesar 65% sekolah melaksanakan

program SSR setiap hari, sedangkan sisanya

hanya melakukan setiap 1 minggu 3 kali, 1

minggu 1 kali dan lain-lain. Sebanyak 53%

siswa mengalokasikan waktunya untuk

melaksanakan program adalah lebih dari 30

menit. Adapun terkait banyak buku yang

habis dibaca dalam rentang waktu 1 bulan,

58% siswa menyatakan diri mampu membaca

lebih dari 5 judul buku dalam sebulan selama

pelaksanaan program SSR berlangsung

dimana dalam sekali membaca dengan durasi

waktu yang diberikan, siswa mampu

membaca sebanyak 5 sampai 15 halaman

buku, sebanyak 47% responden menjawab

demikian.

2.2 Minat baca ketika telah menjadi

mahasiswa

Sebanyak 55,4% mahasiswa memiliki

kebiasaan membaca novel atau komik dengan

genre yang beragam seperti genre detektif,

self help, misteri, fan fiction, biografi,

pengetahuan, supranatural, ilmiah dan



non-fiksi, slice of life, sport, romance, humor,

drama, adventure, horor, dan science fiction.

Hal ini dikarenakan mahasiswa telah

memiliki kebutuhan sumber bacaan yang

beragam serta disesuaikan dengan keinginan

mereka yang berberda-beda. Pilihan genre

bacaan mahasiswa tersebut juga dipengaruhi

oleh kebiasaan membaca mereka saat masih

duduk di bangku SMA. Jumlah bacaan yang

telah dibaca mahasiswa dalam sebulan

rata-rata lebih dari atau sama dengan 2 judul

bacaan dengan persentase hasil temuan data

sebesar 54% responden berkata demikian.

Sebanyak 35% mahasiswa menyatakan

bahwa dalam sehari rata-rata membaca

selama 1 sampai 2 jam. Hal ini dilakukan saat

mahasiswa sedang melaksanakan kuliah,

mengerjakan tugas, memperoleh informasi

tertentu, memuaskan keinginan, mengisi

waktu luang, dan kegiatan refreshing yang

ditunjukkan dengan persentase hasil temuan

data sebesar 29%. Mahasiswa juga

menyampaikan bahwa hal utama yang

membuat membaca adalah karena adanya

tuntutan pekerjaan atau tugas kuliah (41%)

serta tujuan utama membaca ialah untuk

menambah pengetahuan berkaitan dengan

hobi (30%)

Program SSR cukup memberikan

dampak positif pada saat siswa telah menjadi

mahasiswa. Hal tersebut terlihat pada

keselarasan uraian hasil temuan data faktor

atau variabel akses, daya tarik, dorongan, dan

staff training, bahwa adanya kebiasaan

membaca ketika menjadi siswa dapat

mendorong minat baca mahasiswa menjadi

baik. Adapun faktor atau variabel akses

bahan bacaan ketika menjadi mahasiswa akan

menjadi lebih mudah karena perguruan tinggi

menyediakan perpustakaan dengan koleksi

lengkap dan up-date. Selain itu, terdapat

pojok baca fakultas yang menyediakan

bacaan khusus sesuai dengan disiplin ilmu

fakultas tersebut. Dampak variabel daya tarik

dalam meningkatkan minat baca mahasiswa

ditunjukkan dengan beragamnya jenis bacaan

yang dibaca mahasiswa karena adanya

kebebasan memilih bahan bacaan dan

banyaknya koleksi yang disediakan kampus.

Variabel dorongan memberikan dampak

dengan adanya saling meminjam buku

antar-teman untuk keperluan pengerjaan

tugas. Pengadaan diskusi bersama mengenai

topik tertentu dengan dosen dan bantuan

pustakwan dapat menjelaskan adanya kaitan

antara variabel staff training dan minat baca

mahasiswa. Faktor lingkungan yang kondusif,

non-akuntabilitas, dan distribusi waktu untuk

membaca juga sangat berpengaruh terhadap

minat membaca karena berkaitan dengan

waktu dan tempat yang tepat untuk membaca.

Namun, saat menempuh pendidikan di

perguruan tinggi, mahasiswa cenderung

mengalami kesulitan untuk memenuhi

faktor-faktor tersebut dengan baik. Hal ini

dapat dikarenakan jadwal kuliah yang tidak

teratur, banyaknya tugas dan laporan

praktikum, dan tuntutan pekerjaan.

2.3 Dampak Program Sustained Silent

Reading pada Minat Baca



Dampak program SSR pada responden

yang membaca 10-15 judul buku ketika

pelaksanaan program dapat lebih fokus dan

mudah memahami isi suatu bacaan dengan

persentase 26%. Sedangkan pada responden

yang membaca kurang dari 5 judul buku

dalam pelaksanaan, menyatakan tidak dapat

fokus karena buku yang dibaca terasa

membosankan, dengan persentase sebesar 1%.

Adanya program baca di sekolah juga dapat

meningkatkan intensitas bacaan yang dibaca

siswa yang ditunjukkan dengan responden

yang mengikuti pelaksanaan program baca

setiap hari menunjukkan jumlah bacaan yang

dibaca selama satu bulan lebih dari dua

bacaan, dengan persentase sebesar 37%.

Selanjutnya asal memperoleh bacaan ketika

program tidak mempengaruhi intensitas

responden dalam membeli buku bacaan

dalam satu bulan. Yang ditunjukkan dengan

asal bacaan disediakan oleh sekolah maupun

yang membawa buku sendiri saat program

baca di sekolah memiliki hasil yang sama

yakni jarang membeli buku dalam satu bulan

dengan persentase sebesar 25% dan 21%.

3. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti mengenai dampak program SSR

pada minat baca mahasiswa Universitas

Negeri di Surabaya. Peneliti dapat menarik

kesimpulan bahwa Program SSR cukup

memberikan dampak positif pada saat siswa

telah menjadi mahasiswa dengan dampak

pada responden yang membaca 10-15 judul

buku ketika pelaksanaan program dapat lebih

fokus dan mudah memahami isi suatu bacaan.

Adanya program baca di sekolah juga dapat

meningkatkan intensitas bacaan yang dibaca

siswa yang ditunjukkan dengan responden

yang mengikuti pelaksanaan program baca

setiap hari menunjukkan jumlah bacaan yang

dibaca selama satu bulan lebih dari dua

bacaan. Berikutnya asal memperoleh bacaan

ketika program tidak mempengaruhi

intensitas responden dalam membeli buku

bacaan dalam satu bulan yang ditunjukkan

dengan asal bacaan disediakan oleh sekolah

maupun yang membawa buku sendiri saat

program baca di sekolah memiliki hasil yang

sama yakni jarang membeli buku dalam satu

bulan.
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