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Upaya guru mengembangkan literasi dalam pembelajaran dikelas awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha
yang dilakukan oleh guru dan kendala yang dihadapi guru pada mengembangkan literasi dalam pembelajaran di kelas awal SD
Negeri 12 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek
dalam penelitian ini adalah seluruh guru kelas awal yaitu guru kelas satu, guru kelas dua dan guru kelas tiga yang terdiri dari 6
orang guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, dilanjutkan dengan mewawancarai guru
serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. 
Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengembangan literasi dalam kegiatan pembelajaran
di kelas awal SD Negeri 12 Banda Aceh, kegiatan literasi sudah mulai terlaksana dengan baik. Dalam pengembangan kegiatan
literasi guru melakukan berbagai upaya mulai dari tahap pembiasaan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran,
menciptakaan sudut baca didalam kelas serta menentukan waktu kunjungan keperpustakaan. Guru juga mendukung dan memotivasi
siswa pada kegiatan literasi dalam pembelajaran, mulai dari memilih buku cerita yang bermanfaat dan menarik untuk dibacakan
oleh siswa serta melakukan tanya jawab tentang cerita yang telah dibacakan. Adapun kendala yang dihadapi guru dalam
pelaksanaan literasi dalam pembelajaran ini yaitu masih terbatasnya ketersediaan buku-buku bacaan disekolah. Solusi yang
dilakukan oleh guru untuk mengatasi hal tersebut yaitu menyediakan media yang mendukung kegiatan literasi seperti kartu kata,
media gambar, bacaan-bacaan yang ada dilingkungan kelas serta guru juga mengajak siswa menyumbangkan satu buah buku
bacaan pada sudut baca didalam kelas.

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by ETD - Unsyiah Central Library

https://core.ac.uk/display/147458810?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

