
  



  



  



  



Draft Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana kondisi minat baca siswa di SMP Negeri 15 ini sebelum dan 

sesudah adanya program Gerakan Literasi Sekolah ? 

2. Tahapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatam membaca di pagi hari ? 

3. Buku – buku apa saja yang biasanya dibaca siswa ? 

4. Berasal darimana buku-buku yang dibaca siswa ? 

5. Hari apa saja / berapa hari kegiatan membaca buku non teks dilaksanakan ? 

6. Apa yang dilakukan setelah siswa membaca buku ? 

7. Hukuman apa yang diberikan jika ada siswa yang tidak merangkum ? 

8. Apakah ada reward bagi siswa yang rajin meresum buku atau yang banyak 

membaca buku ? 

9. Sarana apa saja yang mendukung agar kegiatan literasi berjalan dengan baik ? 

10. Kapan biasanya siswa berkunjung ke perpustakaan ? 

11. Adakah petugas khusus yang menjaga perpustakaan ? 

12. Buku apa saja yang ada di perpustakaan ? 

13. Apakah guru-guru juga suka membaca atau meminjam buku di perpustakaan 

SMP 15 Surabaya ini ? 

14. Upaya apa saja yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan minat baca 

siswa melalui gerakan literasi sekolah ini ? 

15. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kegiatan literasi sekolah ? 
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HASIL WAWANCARA 

 

1. Nara sumber   : Dra. Siti Sarah 

Jabatan     : Wakil Kepala Sekolah Bid. Kurikulum 

Tanggal    : 5 Februari 2018 

Waktu    : 12.35 

Pertanyaan : Bagaimana kondisi minat baca siswa sebelum          

      adanya kegiatan literasi di SMP 15 ini ? 

     Jawaban                   : Dulu itu sebelum ada gerakan baca buku ini anak-anak   

belum terbiasa baca-baca buku, kalo istirahat ya paling 

beli jajan di kantin main- main saja. Baca buku klo ada 

ulangan atau disuruh gurunya. Tapi sejak ada Gerakan 

Literasi ini anak-anak sudah mulai dibiasakan mambaca 

setiap paginya. Awalnya memang terlihat agak males-

malesan dan terpaksa, tapi ya lama-lama akhirnya 

terbiasa juga. Sekarang anak-anak setiap  pagi sudah 

membaca buku –buku , ya kurang lebih 15 menit 

sebelum  pelajaran dimulai. Mereka juga sudah mulai 

senang mengunjungi perpustakaan. 

2. Nara sumber : Dra. Elly Dwi Pudjiastuti 

Jabatan   : Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Surabaya 

Tanggal  : 5 Februari 2018 

Waktu  : 13.13 WIB 



     Pertanyaan        : Bagaimana kondisi minat baca siswa sebelum   

                    adanya Gerakan literasi ini ? 

     Jawaban                 : Saya bertugas di SMP 15 ini sebelum adanya kegiatan  

                                        literasi   yang dicanangkan pemerintah. Jadi saya          

setidaknya tahu kondisi dulu dan sekarang. Memang klo 

sekarang anak - anak terlihat jauh  lebih aktif untuk 

membaca ataupun kunjungan ke perpusnya. Jadi saat ini 

bisa dibilang minat baca anak-anak udah mulai tumbuh. 

3.  Nara sumber : Ibu Endang Agus, M.Pd. 

Jabatan   : Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 15 Surabaya 

Tanggal  : 5 Februari 2018 

Waktu  : 13.25 WIB 

Pertanyaan     : Bagaimana kondisi minat baca siswa sebelum adanya        

Gerakan literasi ini ? 

Jawaban                 : Anak-anak dulu itu ya sudah ada yang rajin membaca, tapi  

ya sebagian kecil saja yang memang hobinya membaca. 

Biasanya yang rajin itu yang nilainya bagus. Tapi klo 

sekarang kan sudah ada program literasi jadinya ya sudah 

ada peningkatan dalam hal membaca, sudah ada  kemauan 

walaupun masih dalam tahap pembiasaan 

 



4. Nara sumber : Dra. Siti Saroh 

     Jabatan   : Wakasek SMP Negeri 15 Surabaya bid.Kurikulum 

Tanggal  : 26 Februari 2018 

Waktu  : 11.15 WIB 

Pertanyaan  : Apa saja rutinitas yang dilaksanakan sebelum ana-anak   

membaca di pagi hari 

  Jawaban            : Masuknya anak-anak itu setengah tujuh, dilanjutkan do’a 

yang dilakukan dari sentral, setelah itu anak-anak diajak 

untuk membaca visi misi SMP Negeri 15, setelah itu 

anak-anak membaca 15 menit, setelah itu anak-anak 

mengucapkan Pancasila, setelah itu anak-anak 

menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 

 

5. Nara sumber  : Fikri 

Jabatan   : Siswi SMP Negeri 15 Surabaya , kelas : VIIIA 

Tanggal  : 26 Februari 2018 

Waktu  : 12.10 WIB 

Pertanyaan               : Apa saja rutinitas yang dilaksanakan sebelum anak-anak         

membaca di pagi hari ? 

Jawaban             : Biasanya klo pagi anak-anak membaca buku, tapi sebelum 

itu berdo’a terus baca Pancasila dan lagu Inonesia raya. 

 



6. Nara sumber : Dra. Siti Saroh  

Jabatan   : Wakasek Kurikulum SMP Negeri 15 Surabaya 

Tanggal  : 26 Februari 2018 

Waktu  : 11.25 WIB 

Pertanyaan  : Hari apa saja jadwalnya siswa membaca buku ? 

Jawaban : : Selasa sampai Jumat, tapi praktisnya ini Selasa sampai 

Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Jum’atnya ini minggu 

keempat ada Sholat Dhuha kan jadi tidak membaca. 

7. Nara sumber : Putra 

Jabatan   : Siswa SMP Negeri 15 Surabaya, kls : VII H 

     Tanggal  : 26 Februari 2018 

Waktu  : 12.25 WIB 

Pertanyaan  : Kapan atau hari apa saja biasanya  membaca pagi hari ? 

Jawaban                  : Tiap Senin sampai Jumat membacanya. Klo Jum’at             

kadang ada taklim , klo ada taklim ya gak baca. 

8. Nama   : Alif 

Jabatan   : Siswa SMP Negeri 15 Surabaya, kls : VII E 

Tanggal  : 26 Februari 2018 

Waktu  : 12.40 WIB 

Pertanyaan  : Kapan atau hari apa saja biasanya  membaca pagi hari ? 

Jawaban                 : klo membaca biasanya membacanya di dalam kelas. Hari 

Senin sampai Jum’at.Kalo Senin ada upacara ya ndak 

baca. 



9. Nara sumber : Alif  

     Jabatan  : Siswi SMP Negeri 15 Surabaya, kls : VII E 

     Tanggal  : 26 Februari 2018 

     Waktu  : 12.55 WIB 

     Pertanyaan  : Buku apa saja yang dibaca setiap pagi? 

 Jawaban          : Biasanya ya baca buku-buku cerita atau dongeng, saya         

bawa sendiri kadang ya gantian pinjem sama teman, ya 

tukeran gitu. 

10. Nara sumber : Putri 

 Jabatan   : Siswi SMP Negeri 15 Surabaya, kls : VII E 

 Tanggal  : 26 Februari 2018 

 Waktu  : 12.55 WIB 

 Pertanyaan  : Buku apa saja yang dibaca setiap pagi ? 

 Jawaban             : Klo saya sukanya baca novel, kadang ya baca – baca buku 

sejarah orang – orang terkenal. Ya macem – macem yang  

saya baca, tergantung apa yang dipinjam dari perpus 

11. Nama   : Dra. SitiSaroh 

Jabatan   : Wakasek KurikulumSMP Negeri 15 Surabaya 

Tanggal  : 26 Februari 2018 

Waktu  : 13.15 WIB 

Pertanyaan  : Buku-buku apa saja yang biasanya kamu baca ? 



     Jawaban         : Buku pengetahuan yang sebelumnya diseleksi oleh guru 

Bahasa Indonsian masing – masing jadi bukan buku – 

buku pelajaran , punyanya anak – anak sendiri ada yang 

dipinjami perpustakaan 

12.Nara sumber : Putri  

Jabatan   : Siswi SMP Negeri 15 Surabaya, kls : VII E 

Tanggal  : 28 Februari 2018 

Waktu  : 11.55 WIB 

Pertanyaan  : Biasaanya setelah membaca apa yang dilakukan siswa ? 

Jawaban         : Habis baca buku – buku ya terus dirangkum setelah itu 

dikasihkan ke guru yang ada di kelas saat itu. Nanti klo 

rangkumannya sudah banyak ya diketik terus dijilid jadi 

satu terus dikumpulkan di perpus. 

13. Nara sumber : Silvi 

 Jabatan  : Siswi SMP Negeri 15 Surabaya, kls : VII E 

 Tanggal  : 28 Februari 2018 

 Waktu  : 12.10 WIB 

 Pertanyaan  : Biasanya setelah membaca apa yang dilakukan siswa ? 

    Jawaban           : Biasanya habis membaca ya langsung dirangkum hari itu  

juga. Kadang ya disuruh buat puisi, cerpen, klo bagus 

nanti ditaruh di mading. 

 



14. Nara sumber : Bpk Mughsan 

Jabatan   : Petugas Perpustakaan SMP 15 Surabaya 

Tanggal   : 12 Februari 2018 

Waktu  : 12.20 WIB 

       Pertanyaan  : Kapan biasanya siswa berkunjung ke perpustakaan? 

   Jawaban           : Anak-anak biasanya datang ke perpustakaan sekolah ini 

pada jam istirahat, bergantian tiap kelas. Klo barengan ya 

gak cukup perpusnyanya. Mereka suka baca-baca buku 

cerita, ya kadang juga novel atau dongeng juga ada. Klo 

pinjem buku biasanya maksimal tiga hari, klo terlambat 

ndak dikembalikan kena sanksi meringkas buku tersebut. 

Banyak kok buku-buku disini , ada sekitar 300 buku. 

Selain dari bantuan pemerintah,ada juga sumbangan dari 

siswa yang mau lulus, mereka memberi satu buku untuk 

tambahan koleksi perpustakaan 

15. Nara sumber : Bpk. Ali Imron 

      Jabatan   : Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 15 Surabaya 

      Tanggal  : 12 Februari 2018 

      Pukul   : 12.45 WIB 

      Pertanyaan            : Sarana apa saja yang mendukung kegiatan literasi ? 



      Jawaban         : Biasanya sarana kegiatan literasi selain buku-buku yang 

dibawa anak-anak dan perpustakaan yang ada, juga ada 

sudut baca yang ada di tiap kelas yang memang 

disediakan untuk memudahkan mereka membaca 

kapanpun. 

 

16. Nara sumber  : Ibu Nanik Prihatiningsih 

      Jabatan   : Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 15 Surabaya 

      Tanggal  : 5 Maret 2018 

      Pukul   : 12.25 WIB 

      Pertanyaan      : Apakah ada siswa yang tidak ikut membaca pagi hari ? 

Hukuman apa yang diberikan kepada siswa bila ada yang 

tidak membaca atau merangkum buku membacanya ? 

      Jawaban             : Klo membaca anak – anak  biasanya sudah ikut membaca 

semua, hanya klo disuruh merangkum kadang masih ada 

yang tidak mau. Biasanya klo anak yang tidak merangkum 

ya ditegur atau dinasehati saja. Klo masih seperti itu ya 

disuruh merangkum dobel. 

17. Nara sumber   : Nanda 

      Jabatan   : Siswi kelas VIII SMP Negeri 15 Surabaya 

      Tanggal  : 5 Maret 2018 



      Pukul              : 12.05 WIB 

      Pertanyaan       : Apakah ada siswa yang tidak ikut membaca pagi hari ?  

Hukuman apa yang diberikan ke siswa bila ada yang tidak 

membaca atau merangkum buku membacanya ? 

      Jawaban             : Biasanya klo ada anak yang tidak merangkum ya dipanggil 

wali kelas, dinasehati supaya mau  merangkum. Klo di 

kelas ini semuanya merangkum kok, heheheh... 

18. Nara sumber : Dra. EllyDwiPudjiastuti 

      Jabatan   : Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Surabaya 

      Tanggal  : 5 Maret 2018 

      Pukul   : 11.15 WIB 

      Pertanyaan     : Reward apa yang diberikan kepada  siswa bila telah 

melaksanakan kegiatan literasi  ? 

      Jawaban               :  Pihak sekolah senang dengan kegiatan literasi ini, jika ada 

yang berprestasi dalam bidang ini kami akan memberi 

apresiasi dalam bentuk  penghargaan atau hadiah bagi 

anak-anak yang rajin menyelesaikan program membaca 

buku sebanyak 10 buku atau berhasil meresum paling 

banyak diantara kelas lainnya dalam setahun di akhir 

semester, semoga bisa menyemangati anak-anak untuk 

lebih rajin membaca.  Klo sampai menjuarai di tingkat 



kota dalam bidang literasi ada hadiah istimewa untuk 

mereka. Klo misalnya lebih sederhananya hasil karya 

mereka yang terbaik akan dipajang di mading sekolah 

19. Nara Sumber : Dra. Elly Dwi P. 

      Jabatan   :  KepalaSekolahSMP Negeri 15 Surabaya 

      Tanggal  :  5 Maret 2018 

      Pukul   :  11.15 WIB 

           Pertanyaan     : Apa saja faktor pendukung dan penghambat Gerakan       

Literasi Sekolah di SMP 15 ini ?   

       Jawaban          : Memang dalam mewujudkan keberhasilan GLS ini tidak 

lepas dari  adanya dukungan dari semua pihak. Jika 

ditanya tentang faktor pendukung, salah satunya ada 

peran guru yang menjadi motivator dan teladan bagi 

siswanya. Jika ingin anak-anak rajin dan gemar 

membaca tentunya dimulai dari guru-gurunya dulu. 

Selain itu juga sarana dan prasarana yang lengkap seperti 

perpustakaan yang menyediakan buku-buku bagi siswa 

dengan menambah koleksi bacaan yang 

beragam.Tentunya buku-buku yang sudah diseleksi 

sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Yang 

terpenting adalah minat baca dari anak itu sendiri yang 



harus terus ditumbuhkan agar mereka mengerti akan 

pentingnya pengetahuan bagi kehidupan mereka kelak.  

Kalo pengahambatnya yaaa..misalkan di sekolah ada  

acara-acara atau kegiatan yang bersifat mendadak yang 

pada akhirnya membuat kegiatan membaca tidak 

terlaksana, diganti besoknya lagi. 

20. Nara sumber :  Bapak Ali Imron 

      Jabatan   :  Wakasek kesiswaan SMP Negeri 15 

      Tanggal   :  5 Maret 2018 

      Waktu   :  13.15 WIB 

   Pertanyaan      : Apa saja faktor pendukung dan penghambat Gerakan    

Literasi di SMP 15 ini ? 

      Jawaban            :  Klo ingin kegiatan literasi ini berjalan lancar ya harus ada 

sarana yang memadai, buku-buku, perpusnya, guru-

gurunya juga harus mensuport dengan ikut melaksanakan 

kegiatan literasi juga. Lhaa kalo faktor penghambatnya 

saya rasa yaa mungkin dari orang tua yang kurang 

memotivasi anak-anaknya untuk membaca, atau juga 

memang sarananya juga yang kurang mendukung. Klo 

faktor penghambat ya berarti faktor pendukungnya tadi 

yang tidak terlaksana dengan baik. Jadi ya kebalikannya  

 



DRAFT DOKUMENTASI 

 

No Jenis Kegiatan 

Ada Tidak ada 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Jurnal membaca harian 

Tanggapan membaca 

Daftar kunjungan perpustakaan  

Foto ruang perpustakaan  

Sudut baca  

Poster 

Mading 

Slogan literasi 

Foto kunjungan guru ke perpus 

V 

V  

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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Gambar 1.  Jurnal membaca 

 

 



Gambar 2.  Contoh Mading 

 

 

 



Gambar 3. Contoh Poster 

 

 

 

Gambar 4. Contoh Slogan 

 



Gambar 5. Contoh Lingkungan kaya teks 

 

 



Gambar 6. Sudut Baca 

 

 



Gambar 7. Perpustakaan SMPN 15 

 

 

 

 



Gambar 8. Daftar Hadir dan Kunjungan Perpustakaan 

 

 



Gambar 9. Kegiatan Membaca 

 

 

 


