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Abstract 
Reading interest for student became a main point to protect  our future generation. 

Namun realitasnya, keberhasilan program gerakan literasi sekolah belum sepenuhnya 
menandakan sinyal baik bagi minat baca siswa di Indonesia. Berdasarkan pnelitian 
Organisation of Economic Co-Operation dan Development (OECD) pada tahun 2015, minat 
baca siswa dasar Indonesia berada pada peringkat 64 dari 72 negara (OEDC,2015). Gumono 
sepakat bahwa minat membaca di kalangan siswa sekolah dasar masih tergolong sangat 
rendah (Gumono, 2014). Hasil yang didapat dari penelitian tersebut yakni kemampuan 
membaca siswa sekolah dasar Indonesia yang masih rendah terlihat dari kemampuan 
pemahaman membaca hanya  30 %.Beberapa penelitian menyebutkan ada beberapa faktor 
yang memnyebabkan minat baca rendah seperti kurikulum pendidikan dan metode 
pendidikan, rendahnya dukungan sekolah, kebiasaan bermain siswa yang berlebihan, 
menonton televisi, dan mengakses internet dan aktivitas pleasure di dunia maya (Pradana, 
Fatimah, & Rochana, 2017). Aktivitas plesuare yang berlebihan memang tidak disarankan 
tetapi aktivitas pleasure seperti bermain tidak bisa disalahkan sepenuhnya bahkan harus 
dilakukan pada masa pertumbuhan anak. Bermain dan berteman mampu mempengaruhi pada 
pola tingkah laku anak (Nirwana, 2011). Dalam hubungan pertemanan, anak belajar 

 
Indonesia goverment established GerakanLiterasiSekolah programs in 2015 to supoort it. 
Unfortunately, the effort hasn't made positive change yet.  One of the programs which hasn't 
work to the expectation is Literacy Ambassador program. Literacy Ambassador program is 
the program to share reading interest and literacy spirit in enviroment which 
colaborratebettwenstudents and school library. In other country, this programs hassuccesfull 
implementation especially in foreign college library. One of the benefit literacy ambassador 
offer is incresing student's reading interest  and sustainability relation bettwenstudent and 
school library. Unfortunately, many school library didn'thave aninterest with literacy 
ambassador program as one of the way to make reading interest of student developed. The  
goal was to examine the relationship  literacy ambassador role to reading interestof student. 
The participant of this study were 150 students in Sekolah Dasar Al Falah Surabaya. All 
participant from grade 4 and grade 5 whom be friends with literacy ambassador. The result 
showed that reading interest of student became similar to literacy ambassador in reading 
interest. Student with a high reading interest were positively influenced by  literacy 
ambassador as their peers with high reading interest. 
Keywords: reading interest, peers, library, literacy ambassador, role peers. 
 
PENDAHULUAN 
 Saat ini upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membaca yang dilakukan 
pemerintah sedang dilakukan di berbagai daerah. Sebagai salah satu agen pemangku 
kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat program yang bernama 
“Gerakan Literasi Sekolah”. Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah disosialisasikan 
ke seluruh sekolah di Indonesia. Selain aktivitas 15 menit membaca sebelum pelajaran 
dimulai, terdapat beberapa kegiatan lain dalam tahapan literasi sekolah yakni membaca dalam 
hari (sustained silent reading), membuat peta cerita, bincang buku, membaca nyaring, 
membaca terpadu, menonton film pendek dan kegiatan duta literasi (Kebudayaan, 2017).  
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mengenal emosi dan kepercayaan yang berlaku dalam sistem masyarakat di tempat tinggal 
anak.  

Menjawab tantangan dari hubungan pertemanan anak anak di sekolah, kemendikbud 
membuat program Duta Literasi. Program tersebut melibatkan siswa secara aktif untuk 
mempromosikan budaya literasi seperti membaca dan menulis kepada teman sebayanya. 
Program Duta Literasi sebenarnya sudah banyak dibentuk di setiap sekolah termasuk Kota 
Surabaya. Namun, tidak banyak sekolah yang mampu memaksimalkan program Duta 
Literasi. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan ruang yang dimiliki pihak sekolah 
(Julandi & Suharningsih, 2018). Selain itu, pengawasan dan evaluasi program Duta Literasi 
dirasa masih sulit dilakukan oleh pihak sekolah (Wulandari, 2017). 

Perpustakaan luar negeri  telah lama mengenal program Duta Literasi dimana pada 
masa awal duta literasi masih disebut  student assistant. Pada awal perkembangannya, student 
assistant bertugas mengerjakan pekerjaan yang bersifat teknis. Perpustakaan Universitas 
Connecticut bahkan memberikan uang saku pada mahasiswa yang bertugas sebagai student 
assistent walaupun tidak perpustakaan perguruan tinggi seperti itu (Walton, 2010). 
Perkembangan istilah student assintant tersebut berbanding lurus tugas dari duta 
literasi/perpustakaan yang semakin kompleks. Tugas baru yang diemban duta literasi 
cenderung pada tugas membimbing dan  mengajak siswa sebaya berperan aktif dalam 
kegiataan  perpustakaan. 

Istilah peran banyak disinggung dalam dunia teater/pertunjukan. Aktor dan aktris 
memainkan perannya sesuai dengan lakon dalam naskah. Aktor sebagai pemain pertunjukan 
yang berlaku sebagai peran tertentu dan bertingkah selayak nya yang diperankan. Aktor dapat 
berperan lebih daripada kepribadian asli dirinya ketika diatas panggung. Intruksi sutradara 
menjadi bahan acuan aktor dalam memerankan suatu peran tertentu. Dalam 
perkembangannya, teori peran tidak mampu didekati secara tunggal sehingga perlu 
melibatkan beberapa konsep atau teori sosial lainya (Suhardono, 1994).  

Konsep teman sebaya digunakan untuk merepresentasikan duta literasi karena duta 
literasi sendiri diambil dari siswa yang memiliki kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi duta 
literasi.  Duta literasi merupakan sukarelawan yang melibatkan diri mereka pada aktivitas 
perpustakaan sekolah dan dibawah tanggungjawab pustakawan sekolah (IFLA School 
Libraries, 2015). Ryan menyebutkan bahwa interaksi yang terjadi diantara siswa dan teman 
sebaya mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa di sekolah. Menurut Ryan terdapat 
tiga cara bagi teman sebaya untuk mempengaruhi anak ketika di sekolah yakni:Information 
Change, Modelling, dan Reinforcement peer norms and values(Ryan,2000) 
B. Minat Baca Anak Anak  

Minat baca adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda pada setiap kata. Minat 
dapat diartikan sebagai perhatian yang kuat, intensif dan menguasai individu secara 
mendalam untuk tekun dalam melakukan aktifitas tertentu (Sugihartati, 2012). Minat dapat 
dijadikan suatu landasan seseorang untuk mencari, melakukan dan mengembangkan aktivitas 
tertentu dengan suka hati. Sedangkan membaca lebih mengarah pada kepada proses 

A. Peran Teman Sebaya 

Penelitian terkait duta literasi di Indonesia masih belum banyak dilakukan. Penelitian 
yang dilakukan oleh Julandi & Suharningsih  dengan judul “ Upaya Sekolah 
Menumbuhkan Karakter Gemar Membaca Siswa di SMK  Negeri 1 Sidoarjo” dan 
Wijayanti, Efendi dan Warniyati  yang berjudul “Peningkatan Minat Baca Melalui Peran 
Perpustakaan Sekolah Dasar di Desa Cisauk, Tangerang” hanya  sedikit menggambarkan 
duta literasi dan tidak menjadi topik utama penelitian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
meneliti program Duta Literasi lebih lanjut lagi terkait peran duta literasi dan minat baca 
siswa di SD Al Falah Surabaya. 
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pengolahan bacaan secara kritis- kreatif guna mendapat pemahaman tentang nilai, fungsi, 
dampak dari bacaan itu (Nurhadi, 2016). Membaca telah menjadi aktivitas dasar yang 
dilakukan individu guna mendapatkan informasi secara mandiri. Berdasarkan penjelasan 
diatas, dapat minat baca dapat diartikan sebagai  adalah kecenderungan seseorang untuk 
membaca yang timbul akibat perasaan tertarik terhadap aktivitas membaca. Kecenderungan 
seseorang untuk membaca dengan perasaan antusias dan semangat dapat membentuk persepsi 
kenikmatan saat membaca (Prawesti, 2018). Minat baca seseorang dapat diukur dari beberapa 
aspek tertentu. Adapun  Wicks dalam penelitianya menggunakan empat parameter dalam 
mengukur tingkat minat baca anak yaitu meliputi: durasi waktu yang digunakan seseorang 
untuk membaca, baik tiap hari, minggu, bulan ataupun tahun, asal sumber bacaan yang 
digunakan anak, jenis bacaan yang diminati dan alasan anak untuk membaca.  

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bersifat deskriptif. 
Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Al-Falah Surabaya yang berada di Jl. Taman 
Mayangkara 2-4, Surabaya. Hal ini dikarenakan  SD Al-Falah Surabaya merupakan salah satu 
sekolah dasar yang mengadakan aktivitas duta literasi yang dilakukan secara aktif dan 
berkesinambungan . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas empat 
dan lima Sekolah Dasar Al- Falah Surabaya dimana siswa kelas 4 dan 5 masih dianggap 
memiliki keterkaitan hubungan pertemanan dengan duta literasi. Dalam penelitian ini 
menggunakan  Systematic Sampling dimana syarat seperti populasi (N) yang digunakan 
dalam penelitian berjumlah besar,  populasi bersifat homogen dan finite dimana keseluruhan 
populasi mengenal duta literasi dan  kerangka sampel untuk populasi dimana berupa daftar 
jumlah siswa di setiap kelas 4 dan 5 sudah tersedia (Singarimbun, 1989). Berdasarkan rumus 
slovin, sampel yang didapat kan sebesar 150 siswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Peran  Duta Literasi  

Peran duta literasi terbagi atas 3 peran yakni information exchange, modelling dan 
reinforcement peers norms and value. Pada peran duta literasi sebagai information exchange, 
Duta literasi turut membagikan informasi pada siswa lain dilingkungan sekolah. Informasi 
membantu siswa menyelesaikan tugas akademik dan tugas sosial dibandingkan mereka yang 
tidak memanfaatkan informasi (Ghilman, Huebner, & Furlong, 2009). Temuan data yang 
didapat intensitas diskusi antara duta literasi dan responden, sebagian besar siswa sekitar 51 
responden SD Al Falah mengaku sering berdiskusi atau bertukar informasi dengan Duta 
Literasi. Responden mengaku duta literasi sering membagikan informasi terkait kegiatan 
perpustakaan dan informasi terkait hobi/kesukaan dengan pemilih sebanyak 75 responden dan 
sekitar 53 responden memilih hobi/kesukaan. Saat ditanya apa yang melatarbelakangi siswa 
SD Al Falah mau berdiskusi dengan Duta Literasi,  alasan bertukar informasi dengan duta 
literasi menenukan bahwa adanya keinginan mendapatkan pengetahuan baru dan  desakan 
mendapatkan solusi dengan cepat. Menurut sebagian besar responden mengatakan bahwa 
informasi yang mereka dapatkan dari Duta Literasi sangat bermanfaat dan sesuai dengan 
jawaban yang mereka harapan kan  Hal ini memperngaruhi kepercayaan siswa terhadap 
informasi yang bagikan duta literasi  dimana mayoritas respoden menyatakan percaya. 
Kepercayaan responden terhadap informasi yang dibagikan duta literasi berdampak tindakan 
respon siswa. Mayoritas responden mengatakan setelah mendapatkan informasi, responden 



mengikuti saran yang dibicarakan. Sebagian siswa percaya bahwa tidak ada salahnya 
menyetujui informasi yang didapat karena duta literasi adalah teman mereka sendiri. 

Dalam hubungan pertemanan utamanya di lingkungan sekolah, duta literasi juga 
melakukan perannya sebagai modelling. Berdasarkan temuan data dilapangan, mayoritas 
responden yakni sekitar 67 responden setuju bahwa duta literasi terlihat sering mengunjungi 
perpustakaan sekolah. Selain  berkunjung keperpustakaan, , mayoritas responden yakni 56 
responden  mengaku sering mengamati aktivitas membaca duta literasi di sekolah. Pada 
kegiatan meminjam buku, sebagian besar responden yakni 58 responden mengaku sering 
melihat duta literasi meminjam buku di perpustakaan. Dari pengamatan yang dilakukan, 
responden mengaku tertarik dengan kegiatan duta literasi. Salah satunya, ketertarikan 
mayoritas responden yakni 94 suara tertarik mengunjungi perpustakaan sekolah setelah 
melihat duta literasi berkunjung.  Proses imitasi yang timbul melalui pengamatan siswa 
terhadap duta literasi secara perlahan dalam diri siswa. Keberhasil proses modelling yang 
dilakukan oleh duta literasi dikarenakan upaya model didemonstrasikan berulang ulang dan 
terjadi disekitar siswa. Hasil yang didapat dari proses tersebut adalah siswa menerima 
response efficacy dari duta literasi dan berkeinginan untuk bertindak sama seperti duta literasi 
(Schunk, 1987).  

Beralih ke penguatan teman sebaya terkait ajakan membaca yang dilakukan duta 
literasi pada responden. Tanggapan responden tentag ajakan duta literasi kepada respoden 
dan teman lainnya untuk membaca. Mayoritas responden yakni 65 responden atau setara 
dengan 43,3% menyatakan jarang diajak untuk membaca oleh duta literasi. Selain ajakan 
membaca, ajakan duta literasi untuk datang ke perpustakaan sekolah juga ditanyakan dalam 
penelitian ini. Mayoritas responden yakni  61 responden atau setara dengan 40,7% 
menyatakan jarang. Namun sebaliknya sebagian besar suara responden sekitar 94 responden 
menyatakan bahwa duta literasi sering memberikan penguatan berupa pemberian semangat 
agar suka membaca Ghilman et al. dalam bukunya“Handbook of The Positive Psychology in 
Schools”  berpendapat dalam membentuk suatu karakter dan kebiasaaan dibutuhkan tekanan 
dari teman sebaya. Tekanan tersebut menghasilkan dampak yang lebih besar dalam 
membentuk kebiasaan dibanding sekedar mengajarkan pada siswa. Duta literasi sebagaimana 
yang telah dibentuk pihak perpustakaan sekolah dapat dijadikan dasar pertemanan bagi siswa 
untuk membentuk kebiasaan membaca dan berliterasi di lingkungan sekolah. Pemberiaan 
pujian, ajakan , sikap ramah dan penerimaan dalamk kelompok sebagai bentuk penguatan 
positif  bagi siswa. Hal tersebut memberikan alasan yang kuat mengapa siswa harus tetap 
membaca dan mengunjungi perpustakaan sekolah daripada sekedar menganjurkan atau 
memerintah siswa datang ke perpustakaan dengan sikap enggan.  

B. Minat Baca Siswa  

Berdasarkan data yang ditemukan, minat baca siswa jika dilihat dari indikator intensitas 
membaca siswa SD lebih cenderung sering membaca dalam setiap  harinya. Hal ini terbukti 
dimana nampak sebagian besar responden yakni 60 respoden menyatakan sering membaca 
dengan intensitas 4 sampai 6 kali dalam sehari. lama waktu yang dihabiskan siswa untuk 
membaca, nampak mayoritas responden menghabiskan 1 sampai 2 jam untuk membaca. Hal 
ini didukung dengan 126 responden atau sekitar 84% memilih jawaban tersebut.  Pada asal 
sumber bacaan yang sering digunakan responden. Berdasarkan temuan data, sekitar 83 
responden mendapatkan bacaan dari pinjaman sekaligus koleksi pribadi responden. Pinjaman 
buku ternyata populer dilakukan siswa  SD Al Falah dimana  pihak yang paling banyak 
menjadi rujukan pinjaman buku yakni perpustakaan sekolah, teman, dan saudara.Temuan 
data mengenai perpustakaan sekolah sebagai sumber rujukan pinjaman siswa tidak terlalu 



mengejutkan karena sosialisasi tentang perpustakaan sekolah SD Al Falah Surabaya termasuk 
cara dan kewajiban meminjam buku sudah dikenalkan sejak awal masuk sekolah. Terkait 
preferensi bacaan yang disukai responden menyatakan bahwa mayoritas responden 
mengatakan menggunakan bacaan cetak sekaligus bacaan online dengan suara sebesar 82 
responden atau setara 54,7%. Berdasarkan catatan tambahan dari responden, sebagian 
responden yang memilih kedua preferensi menyatakan bahwa bacaan cetak masih relevan 
dengan kebutuhan bacaan responden. Selain itu, bacaan cetak memiliki suatu daya tarik 
tersendiri seperti dapat dipegang dan tidak menimbulkan radiasi pada mata menjadi alasan 
utama mengapa responden masih menggunakan bacaan cetak disamping dominasi bacaan 
digital.  Pembahasan tentang minat baca sangat erat kaitannya dengan jenis dan genre bacaan 
yang digunakan. Terkait jenis bacaan yang disukai responden, nampak jenis bacaan berupa 
komik menjadi pilihan mayoritas responden. Selanjutnya terkait genre bacaan yang disukai 
responden, sebagian besar responden menyukai keduanya baik fiksi maupun non fiksi dengan 
pemilih sebesar 106 responden. Penelusuran lebih lanjut mengenai genre fiksi yang yang 
mana disukai responden , nampak mayoritas responden menyukai genre petualangan (96 
responden), horor (84 responden), fantasi (74 responden). sedangkan genre non fiksi yang 
disukai responden yakni pengetahuan alam (55 responden), hiburan (55 responden), agama 
(47 responden). 

Temuan data tersebut sesuai dengan penelitian seperti yang dilakukan Sugihartati & 
Helmy Prasetyo yang berjudul “Minat & Perilaku Gemar Membaca Masyarakat Kota 
Surabaya di Era Digital” dimana minat baca siswa pada usia 10 dan 11 tahun termasuk dalam 
kategori gemar membaca sedang. Artinya pada usia kurang dari 12 tahun, siswa masih dalam 
kondisi bersemangat untuk membaca yang menarik perhatian mereka. Clark, Stephen Torsi, 
& Julia Strong yang menyebutkan bahwa  siswa cenderung membaca komik, graphic novel 
dan website. Chettri & Dr S.K. Rout  menyebutkan penelitian terkait genre yang disukai anak 
menemukan bahwa science fiction, petualangan, horror dan humor adalah genre yang paling 
disenangi anak. Adapun alasan yang mendasari pemilihan genre tersebut adalah daya 
imajinasi anak yang masih kuat. Hal tersebut senada dengan jawaban mayoritas reponden 
yakni 103 responden mengatakan alasan mereka membaca karena bisa menimbulkan 
imajinasi. 

 Corna & Gabriele Troilo fantasi dan imajinasi memainkan perannya ketika seseorang 
mulai membaca. Tujuan dari penulis melalui pesan yang tertuang  dalam bacaan dapat 
diterima dengan baik melalui imajinasi pembaca. Pada akhirnya timbul dunia baru dalam 
pikiran pembaca (dunia imajinasi) sesuai narasi dalam buku (Sugihartati & Helmy Prasetyo, 
2017). Pengalaman imajiner pada saat membaca tentu menghasilkan perasaan senang  ketika 
temuan data terkait perasaan ketika selesai membaca. Perasaan senang bisa timbul ketika 
selesai membaca menjadi sebuah kesenangan tersendiri  bagi siswa. Imajinasi dari proses 
membaca membuat perasaan nyaman dan bebas untuk berekperimen dengan dunia imajinasi 
mereka. 

C. Keterkaitan Antara Peran Duta Literasi Dengan Minat Baca Siswa  
Pengaruh teman sebaya dapat menimbulkan perubahan signifikan terhadap perilaku dan 

kebiasaan. Berndt, Ann E Laychak, & Keunho Park mengakui bahwa kedekatan hubungan 
pertemanan mampu memberikan motivasi atas pencapaian akademik di sekolah.Studi ini 
menggunakan dua aspek sebagai alat analisis tabel silang (crosstab) yakni aspek peran duta 
literasi dan aspek minat baca. Dalam menganalisa aspek duta literasi terdapat tiga peran yang 
dimainkan duta literasi yakni sebagai information change, modelling dan reinforcement peers 
norm and value.Setiap aspek memiliki indikator tersendiri. Tabel silang dibawah ini merujuk 



pada item pertanyaan terpilih dari masing masing lalu dibandingkan dengan salah satu item 
pertanyaan dari minat baca yakni intensitas membaca siswa. 
Tabel 1.Hubungan Kepercayaan Siswa terhadap Informasi yang dibagikan Duta 

Literasi dengan Intensitas Membaca Siswa 

Intensitas siswa 
membaca dalam 

satu bulan  

Peran Duta Literasi sebagai Information Exchange 
Kepercayaan Siswa terhadap Informasi yang 

dibagikan Duta Literasi Total 
Tidak 

menjawab 
Kurang 
percaya Percaya Sangat 

percaya 
f % f % F % F % f % 

Jarang (1-3 kali) 9 53 12 44,4 26 28,3 3 21,4 50 33,3 
Sering (4-6 kali) 6 35,2 6 22,2 44 47,8 4 28,6 60 40 
Sangat Sering  
(>6 kali) 

2 11,7 9 33,3 22 23,9 7 50 40 26,7 

Total 17 100 27 100 92 100 14 100 150 100 
Sumber: Data primer diolah dari Q3 dan Q23 

Dari tabel silang diatas, terlihat terdapat keterkaitan antara kepercayaan siswa 
terhadap informasi yang dibagikan duta literasi dengan intensitas membaca siswa dalam satu 
bulan. Hal tersebut senada dengan penelitian Schunk yang menyatakan pada dasarnya anak 
memiliki kemampuan untuk memproses informasi baru dari teman sebaya sebagai dasar 
mengembangkan pengetahuan dasar anak. Ketika berada di lingkungan pertemanan, anak 
secara otomatis menangkap pesan informasi dari teman sebaya dimana informasi 
dipresentasikan secara simbolik. 

 
Tabel 2.Hubungan Ketertarikan Siswa untuk Membaca setelah Melihat Duta Literasi 

Membaca dengan Intensitas Membaca Siswa 

Intensitas 
siswa 

membaca 
dalam satu 

bulan  

Peran Duta Literasi sebagai Modelling: 
Ketertarikan Siswa untuk Membaca setelah Melihat Duta 

Literasi Membaca Total 
Tidak 

menjawab Biasa saja Kurang 
tertarik Tertarik Sangat 

tertarik 
f % f % f % f % f % f % 

Jarang  
(1-3 kali ) 

3 60 25 47,1 11 40,7 8 18,6 3 13,3 50 33,3 

Sering  
(4-6 kali) 

2 40 16 30,1 12 44,4 22 51,1 8 36,4 60 40 

Sangat Sering 
(>6 kali) 

0 0 12 22,6 4 14,8 13 30,2 11 50 40 26,7 

Total 5 100 53 100 27 100 43 100 22 100 150 100 
Sumber: Data primer diolah dari Q3 dan Q30 

Berdasarkan tabel silang diatas terdapat keterkaitan antara ketertarikan siswa untuk 
membaca setelah melihat duta literasi membaca intensitas membaca siswa. Hasil temuan data 
diatas menemukan kesesuaian dengan penelitian Wanga, Noona Kiuru, Jessica L. Degolc, & 
Salmela-Aro dalam jurnalnya yang berjudul “Peer Selection and Influence on Children’s 
Reading Skills in Early Primary Grades: A Social Network Approach” menemukan fakta 
bahwa perilaku teman sebaya memiliki keterkaitan secara signifikan untuk mempengaruhi 
kelancaran membaca dan pemahaman membaca. Siswa cenderung menjadi sama seperti 
teman sebaya ketika mengamati perilaku dan kebiasaan membaca teman sebaya. Peluang 



pengaruh tersebut memberikan kesempatan pada siswa untuk menjalin pertemanan lebih jauh 
dengan teman sebaya yang menjadi kiblat mereka. Hal ini dikarenakan teman sebaya yang 
gemar membaca dan memiliki kelancaran dalam membaca cenderung populer dikalangan 
teman sebaya. 

Tabel 3.Hubungan Ajakan Duta Literasi untuk Datang ke Perpustakaan Sekolah 
dengan Intensitas Membaca Siswa dalam Satu Bulan 

Intensitas 
siswa 

membaca 
dalam satu 

bulan  

Peran Duta Literasi sebagai Reinforcement Peers Norms and Value: 
Ajakan Duta Literasi untuk Datang ke Perpustakaan Sekolah 

Tidak 
pernah 

Jarang Sering Sangat sering Total 

f % f % f % f % f % 
Jarang 
(1-3 kali) 

7 31,8 27 41,5 12 25,5 4 25 50 33,3 

Sering 
(4-6 kali) 

8 36,4 25 38,5 22 46,8 5 31,25 60 40 

Sangat Sering 
(>6 kali) 

7 31,8 13 20 13 27,7 7 43,75 40 26,7 

Total 22 100 65 100 47 100 16 100 36 100 
Sumber: Data primer dari Q3 dan Q45 

Keterkaitan antara ajakan duta literasi untuk datang ke perpustakaan sekolah dengan 
intensitas membaca siswa terlihat jelas pada tabel silang diatas. Clark et al.  menyebutkan 
siswa cenderung lebih senang jika usaha membaca mereka dihargai dengan pujian, hadiah, 
sertifikat, bertemu dengan penulis/artis, dan memenangkan suatu perlombaan. Semua hal 
tesebut dijadikan sebuah pancingan agar siswa lebih giat dalam membaca.  Buechel, Lydia 
Mechtenberg , & Julia Petersen dalam jurnalnya “If I can do it, so can you ! Peer Effect on 
Perseverance” mengemukakan hal yang sama dimana penguatan yang dihasilkan efek teman  
sebaya seperti  komunikasi, dukungan , ajakan, dan segala bentuk interaksi mendukung 
ketekunaan teman sebaya dalam pencapaian akademik. Tentu penguatan teman sebaya 
menjadi dorongan eksternal bagi siswa untuk terus berkarya dan meraih prestasi di segala hal 
berkaitan dengan pencapaian akademik termasuk dalam kegiatan membaca. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisa data yang telah dikemukakan, ditemukan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 

1. Peran duta literasi yang meliputi information exchange, modelling dan 
reinforcement peer norms and value secara garis besar telah bertugas dengan baik. 
Pada penelitian ini terlihat bahwa duta literasi sebagai information exchange sangat 
sering berdiskusi atau membagikan informasi kepada teman sebaya (34%) dengan  
kegiatan perpustakaan (50%) dan kesukaan/hobi (35,3%). Sebagai modelling, duta 
literasi aktif memberikan teladan berkunjung ke perpustakaan, membaca, dan 
kegiatan menulis di sekolah.  Terakhir tentang peran duta literasi sebagai 
reinforcement peer norms and value. Siswa juga menerima dukungan dari duta 
literasi berupa pemberian semangat agar suka membaca (62,7%) dan pemberian 
informasi tentang buku bagus (54,7%). 

2. Minat baca siswa SD Al Falah berdasarkan intensitas membaca cenderung sering 
melakukan aktivitas membaca dengan intensitas sekitar 4 sampai 6 kali dalam sehari 
dengan presentase 40%. Siswa cenderung masuk dalam kategori pembaca rutin 



dengan  jumlah buku yang dibaca sekitar 7-9 buku setiap bulannya dengan 
persentase 27,3% .  

3. Peran duta literasi memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan  minat baca siswa. 
Hal ini terlihat pada tabel silang yang telah dijabarkan. Hasil nya peran duta literasi 
baik sebagai  information exchange, modelling dan reinforcement peer norms and 
value yang diwakilkan oleh item pertayaan yang telah dipilih peneliti memiliki 
keterkaitan pada intensitas membaca siswa dalam satu bulan 

B. Saran  

 Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa SD Al Falah Surabaya, 
terdapat beberapa kekurangan dari program duta literasi yang dilaksanakan sehingga perlu 
adanya masukkan atau saran agar kedepannya program duta literasi dapat berjalan maksimal. 
Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Masukan peneliti kepada pihak perpustakaan sekolah Sekolah Dasar Al Falah 
Surabaya yakni diharapkan perpustakaan  memberikan bimbingan terkait layanan 
prima pada duta literasi seperti keramahan dan sikap menyenangkan kepada 
pengunjung perpustakaan. Saran tersebut berdasarkan temuan data dimana responden 
mengakui bahwa duta literasi tidak terlalu ramah atau biasa saja ketika melayani 
pengunjung perpustakaan. Selain itu, perpustakaan sekolah disarankan untuk 
memberikan sosialisasi kepada duta literasi untuk lebih giat mengajakan siswa untuk 
membaca dan datang ke perpustakaan. Disini Duta Literasi tugas sebagai promotor 
literasi harus digencarkan dengan maksimal agar siswa semakin tertarik untuk 
membaca.  

2. Saran bagi pihak Sekolah Dasar Al Falah Surabaya disarankan untuk memberikan 
kesempatan bagi perpustakaan sekolah untuk mendapatkan ruangan yang luas, tidak 
bersekat dan berada di pusat/dekat dengan aktivitas siswa. Hal tersebut didasarkan 
pada hasil observasi dan wawancara dengan pihak pustakawan yang menyebutkan 
bahwa jarak antara perpustakaan sekolah dan lokasi pembelajran terlalu jauh sehingga 
menghambat duta literasi untuk melaksanakan kewajiban nya. Kondisi demikian 
diperparah dengan waktu istirahat yang hanya kurang dari satu jam yang membuat 
duta literasi enggan untuk datang piket ke perpustakaan sekolah. tentu akan 
mempermudah duta literasi melaksanakan piket sehari hari.  

3. Bagi pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik tingkat wilayah 
maupun pusat disarankan untuk merumuskan kembali program duta literasi yang 
efektif dan efisien ketika diterapkan di sekolah khusus nya sekolah dasar. Selain itu, 
pemerintah disarankan untuk meningkatkan kontrol kualitas terkait penilaian program 
duta literasi agar lebih detail seperti lampiran foto dan video kegiatan duta literasi 
setiap harinya agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan program duta literasi di 
lembaga pendidikan.  

4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji program duta literasi 
menggunakan metode eksplanatif agar kajian terkait program Duta Literasi lebih 
detail. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan pendekatan 
yang sejenis seperi pendekatan jaringan sosial dan actor based model untuk menguji 
program duta literasi utamanya di sekolah negeri yang telah melaksanakan program 
tersebut.
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