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RINGKASAN 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diwajibkannya sekolah untuk berperan aktif menumbuhkan 

minat baca di kalangan peserta didik melalui GLS yang berkarakter. Rendahnya tingkat literasi 

dalam arti kemampuan membaca di kalangan peserta didik baik pada tingkat SD, SMP, SMA, 

SMK, bahkan orang dewasa masih menjadi problem bangsa Indonesia yang harus terus 

diupayakan penyelesaiannya. Salah satu penyebabnya, dikarenakan guru masih cenderung 

menggunakan satu jenis teks bacaan dalam kegiatan pembelajaran. Di samping itu, pendidikan 

karakter melalui GLS belum menjadi trend dalam dunia pendidikan. Sejak digulirkannya GLS, 

perlu adanya parameter yang mengukur penguatan karakter melalui penelusuran kualitas GLS 

yang dilaksanakan guru di sekolah. Dalam hal ini, penulis menggunakan parameter Analisis 

Wacana Kritis (AWK).  AWK akan meninjau kualitas penerapan nilai karakter dalam dalam 

keterlaksanaan GLS dari aspek relasi sosial, reaksi pembelajaran, sistem pembelajaran, 

interaksi pembelajaran, dan karakteristik wacana. Kegiatan GLS yang dimaksud meliputi 

capaian keterlaksanaan tingkatan penerapan tahapan oleh guru dalam RPP (meliputi tahap 

pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran). Adapun nilai karakter yang diteliti meliputi 

ada tidaknya nilai karakter: religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. Semua 

materi RPP berbasis literasi, karena orientasi pembelajaran pada pemahaman teks, baik 

reseptif, maupun produktif. Dengan demikian semua RPP sudah menunjukkan Gerakan 

Literasi Sekolah pada taraf pengembangan.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara formal 

dalam semua RPP yang diteliti,  GLS tidak dirinci dengan jelas selama 15 menit di awal 

pembelajaran, tetapi keseluruhan kegiatan inti pembelajaran merupakan kegiatan literasi. 

Dalam kegiatan literasi ini terbukti bahwa guru sudah menggunakan 14 jenis teks yang 

bervariasi, tetap masih terkait dengan intruksi kurikulum. 
   

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Gerakan Literasi Sekolah, Nilai Karakter   
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PRAKATA 

 
Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan parameter yang dapat membantu kita dalam 

mengukur kualitas praktik berbahasa, atau dalam hal ini praktik berliterasi. AWK akan 

meninjau kualitas penerapan nilai karakter dalam dalam keterlaksanaan GLS dari aspek relasi 

sosial, reaksi pembelajaran, sistem pembelajaran, interaksi pembelajaran, dan karakteristik 

wacana. Kegiatan GLS yang dimaksud meliputi capaian keterlaksanaan tingkatan penerapan 

tahapan oleh guru dalam RPP (meliputi tahap pembiasaan, pengembangan, dan 

pembelajaran). Adapun nilai karakter yang diteliti meliputi ada tidaknya nilai karakter: 

religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. RPP yang dianalisis semuanya 

berbasis RPP Abad 21 yang sesuai dengan kebijakan Kurikulum 2013 edisi revisi. AWK 

digunakan untuk mengukur kualitas penguatan karakter melalui optimalisasi GLS yan pada 

tahap ini difokuskan terlebih dahulu pada RPP guru mapel Bahasa Indonesia SMK Kota dan 

Kaupaten Bandung, serta persepsi peserta didik dan guru tentang implementasi nilai karakter 

dalam GLS. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pendidikan karakter adalah suatu hal yang saat ini ditekankan dalam pendidikan di 

Indonesia. Menurunnya kualitas moral dalam kehidupan manusia Indonesia dewasa ini, 

terutama di kalangan peserta didik, menuntut diselenggarakannya pendidikan karakter. 

Sekolah dituntut untuk memainkan peran dan tanggung jawabnya untuk menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para peserta didik membentuk dan 

membangun karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik.  

Pendidikan karakter menurut Suroso (2017) dalam wartabahari.com selalu berhubungan 

dengan persoalan integritas, contoh, dan perilaku. Integritas mampu memunculkan berbagai 

aspek pengembangan karakter utama seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sebagai 

anggota masyarakat, peserta didik berkembang baik berdasar etnisitas dalam kerangka identitas 

nasional yang memiliki perspektif global. Untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik, 

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy (2017) dalam http://www.wikipendiidkan.com 

mengimbau kepada semua pihak sekolah untuk mengintegrasikannya ke dalam Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS).  

Melalui GLS, sekolah diwajibkan untuk berperan aktif menumbuhkan minat baca di 

kalangan peserta didik dengan menyediakan fasilitas berupa buku-buku non-pelajaran. 

Mendikbud yakin bahwa dengan penyediaan buku-buku karya ilmiah populer dan karya sastra, 

dapat menumbuhkan serta menguatkan minat baca peserta didik. Dalam hal ini sekolah bukan 

hanya menyediakan bahan bacaan, namun juga harus mampu memperlengkapinya dengan 

sarana dan prasarana yang memadai dan representatif. Baru-baru ini, pada 13 April 2017, KPK 

menyumbangkan 2500 buku ke Forum Taman Baca Masyarakat (TBM) di lembaga Rumah 

Dunia Serang pada perayaan Hari Buku Sedunia sebagai sebuah dukungan literasi antikorupsi 

melalui buku bacaan (https://m.detik.com/news/berita/3482101/dukung-literasi-antikorupsi-

http://www.wikipendiidkan.com/
https://m.detik.com/news/berita/3482101/dukung-literasi-antikorupsi-kpk-sumbang-2500-buku-ke-tbm-di-serang
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kpk-sumbang-2500-buku-ke-tbm-di-serang). Melalui buku, menurut Sujarnako (Direktur 

Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK), pemberdayaan komunitas yang konsen di 

kegiatan literasi menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi. Gerakan literasi penting karena 

memberikan imbas besar bag masyarakat. 

Muhadjir menilai, rendahnya tingkat literasi dalam arti kemampuan membaca di 

kalangan peserta didik baik pada tingkat SD, SMP, SMA, SMK, bahkan orang dewasa masih 

menjadi problem bangsa Indonesia yang harus terus diupayakan penyelesaiannya. Kemampuan 

literasi peserta didik Indonesia belum memenuhi kriteria kecakapan literasi abad 21. Selain 

sumber bahan bacaan di sekolah yang masih minim, sarana prasarana yang kurang memadai, 

penyebabnya juga dikarenakan guru masih cenderung menggunakan satu jenis teks bacaan 

dalam kegiatan pembelajaran. Di samping itu, pendidikan karakter melalui GLS belum menjadi 

trend dalam dunia pendidikan. Padahal pendidikan karakter selalu berhubungan dengan 

persoalan integritas, dan bersinergi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bahan bacaan. 

Integritas mampu memunculkan berbagai aspek pengembangan karakter utama, seperti jujur, 

disiplin, dan bertanggung jawab. Kegiatan literasi akan mampu mengamati berbagai fenomena 

tersebut. 

   Rendahnya nilai penguatan pendidikan karakter mengakibatkan pula sulitnya 

pemerintah mewujudkan generasi abad ke-21 yang berkarakter, literat, kritis, dan kreatif. 

Penelitian ini perlu dilakukan agar parameter penghambat proses penguatan pendidkan 

karakter dalam GLS dapat diatasi sehingga kualitas semua kegiatan dapat segera diperbaiki 

dan ditingkatkan. Konteks penghambat proses tersebut dapat dihentikan dari sumbernya, dan 

proses penguatan pendidikan karakter dapat ditingkatkan di Gerakan Literasi Sekolah secara 

kriitis. 

 

https://m.detik.com/news/berita/3482101/dukung-literasi-antikorupsi-kpk-sumbang-2500-buku-ke-tbm-di-serang
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penguatan Pendidikan Karakter 

2.1.1 Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter 

Penguatan pendidikan karakter (Kemendiknas, 2016) adalah suatu upaya untuk 

mengukuhkan dan mengokohkan kebijakan yang dilakukan secara sadar dan sistematis dalam 

upaya mengembangkan watak, tabiat atau kepribadian peserta didik sehingga potensinya 

berkembang sebagai hasil proses menginyternalisasi berbagai kebajikan yang diyakininya dan 

digunakannya sebagai cara berperilaku di masyarakat. Pengertian di atas sejalan dengan fungsi 

Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UU Nomor 20/2003 tentang 

Sisdiknas, adalah mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia,  sehat, berilmu, cakap, kretaif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk memantapkannya, Presiden RI  Joko Widodo 

melalui konsep Nawa Cita poin ke-8 menggariskan, bahwa penguatan revolusi karakter 

bangsa melalui budi pekerti, dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian 

dari revolusi mental.  

2.1.2 Nilai Pendidikan Karakter 

Menurut Kusherdyana (2011: 20) “nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang 

dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan beringkah laku.” 

Sementara itu Anas Salahudin (2013: 42) mengemukakan karakter adalah nilai-nilai yang khas 

(tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap 

lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terwujud dalam perilaku.   

Pendidikan Karakter Bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-

nilai karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 

sebagai karakter dirinya, menerapkan 8 nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai 

anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. 

 Dengan demikian, pendidikan karakter adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitas 

diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke 
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dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang 

berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran.Berikut tabel yang 

memuat macam nilai (Tim Kemendikbud, 2012). 

Tabel 2.1 Macam-macam Nilai Pendidikan Karakter 

No 

Filosofi 

Pendidikan 

Karakter 

  Nilai 

Pendidikan 

Karakter 

Indikator Nilai Pendidikan 

Karakter 

1 

Olah Hati 

Religius 

a. Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya. 

b. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain. 

c. Hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

2 
Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3 
Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewaji-bannya, 

yang seharusnya dia la-kukan, terhadap 

diri sendiri, ma-syarakat, lingkungan 

(alam, sosial, dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa.    

4 

Olah Raga 

Disiplin 

Tindakan yang menunjukan peri-laku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan.  

5 
Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mu-dah 

tergantung pada orang lain da-lam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

6 
Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan 

bekerjasama dengan orang lain. 

7 

Olah Pikir 

Kerja Keras 

Perilaku yang menunjukan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya.   

8 
Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas darin sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar.  

9 Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

10 
Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

11 
Gemar Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 
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12 

Olah Rasa 

Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13 
Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, sukui, etnis, pendapaty, 

sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

14 Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam disekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi.  

15 
Cinta Damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

16 
Cinta Tanah Air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

17 
Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18 
Demokratis 

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

 

 Tim Kemendikbud (2016) menegaskan, bahwa penguatan nilai pendidikan karakter 

didasarkan pada Pancasila, UUD-45, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika, sehingga dari 

kedelapan belas nilai terkiristalisasi lima nilai penguatan pendidikan  karakter, yakni: religius, 

nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Karakter religius bercirikan: beriman, 

bertakwa, bersih, toleransi, dan cinta lingkungan. Karakter nasionalis bercirikan: cinta tanah 

air, semangat kebangsaan, dan menghargai kebhinekaan. Karakter mandiri bercirikan: kerja 

keras, kreatif, disiplin, berani, dan pembelajar. Karakter gotong royong bercirikan: kerja sama, 

solidaritas, saling menolong, dan kekeluargaan. Karakter integritas bercirikan: cinta pada 

kebenaran, kesantunan, keteladanan, dan kejujuran. Salah satu kebijakan untuk menguatkan 

karakter mandiri adalah dengan melahirkan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah. Di bawah ini 

disampaikan indikator kelima nilai karakter tersebut. 

Tabel 2.2 Indikator Nilai Pendidikan Karakter 

No. Jenis Nilai 

Pendidikan Karakter 

Indikator 

1, Religius adanya konteks perilaku beriman/ bertakwa/ bersih/ toleransi/ cinta lingkungan 

2. Nasionalis adanya konteks cinta tanah air/ semangat kebangsaan/ menghargai kebhinekaan. 

3. Mandiri adanya konteks kerja keras/ kreatif/ disiplin/ berani/ pembelajar 

4. Gotong royong adanya konteks kerjasama/ solidaritas/ saling menolong/ kekeluargaan 

5. Integritas adanya konteks cinta pada kebenaran/ kesantunan/ keteladanan/ kejujuran 

( Dimodifikasi dari Tim Kemendikbud, 2016) 



6 
 

2.2  Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

2.2.1 Pengertian GLS 

 Dirjen Dikdasmen Kemendikbud (2016) memberi pengertian literasi dalam konteks 

GLS merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara 

cerdas. Sedangkan  pengertian GLS adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh 

dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya 

literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Adapun tujuan GLS adalah 

menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi 

sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

2.2.2 Komponen Literasi 

Komponen literasi (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, 2016) meliputi: 

a. Literasi dini (early literacy), kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, 

dan berkomunikasi melalui gambar   dan tutur yang dibentuk oleh pengalaman 

berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah.  

b. Literasi dasar (basic literacy), kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, 

membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis 

untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), 

mengomunikasikan, serta menggambarkan  informasi (drawing) berdasarkan 

pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. 

c. Literasi perpustakaan (library literacy), kemampuan memahami cara membedakan 

bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami 

Dewey Decimal System, menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki 

pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah 

tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah 

d. Literasi media (media literacy), kemampuan mengetahui berbagai bentuk media yang 

berbeda seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media 

digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. 

e.  Literasi teknologi (technology literacy), kemampuan memahami kelengkapan yang 

mengikuti teknologi seperti peranti keras  (hardware), peranti lunak (software), serta 

etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi, dan kemampuan memahami 

teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet.  

f. Literasi visual (visual literacy), pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan 

literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis 

dan bermartabat.  

2.2.3 Tujuan GLS 

Tujuan GLS (Kemendikbud, 2016) adalah Menumbuhkembangkan budi pekerti 

peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. 
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2.2.4 Tahap Pelaksanaan GLS 

Ada tiga tahap pelaksanaan literasi sekolah (Kemendikbud, 2016), yaitu: 

a. Tahap I, pembiasaan – Tahap menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 menit 

membaca (Permendikbud No. 23/ 2015). Tujuannya, menumbuhkan rasa cinta membaca. 

Prinsip tida ada tagihan. Jenis kegiatan meliputi: 15 menit membaca sebelum jam 

pelajaran; pembuatan jurnal membaca peserta didik; penyiapan sarana literasi (penyediaan 

area baca, buku bacaan dan akses internet); penciptaan lingkungan sosial dan afektif yang 

nyaman untuk membaca; pembimbingan e-literasi secara bertanggungjawab; pengenalan 

etika perilaku dan hukum dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

Adapun indikator pelaksanaannya meliputi: ada program dan pelaksanaan  15 menit 

membaca; tersedia jurnal membaca; tersedia are baca di smk (perpustakaan, sudut buku 

kelas dan tempat-tempat lain untuk membaca; terlaksana pembimbingan penggunaan 

internet. 

b. Tahap II, pengembangan – Tahap meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan 

menanggapi buku pengayaan (ada tagihan nonakademik). Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan baca untuk meningkatkan kemampuan literasi secara digital dan non 

digital. Prinsip yang dipedomani adanyua tagihan non-akademik. Adapun jenis 

kegiatannya meliputi: tersedia 15 menit membaca sebelum jam pelajaran; pembuatan 

respons bacaan: graphic organizers, peta cerita, penilaian non-akademik; pembuatan 

bahan kaya teks oleh peserta didik; pembimbingan penggunaan komputer dan internet 

untuk kegiatan literasi; pengenalan penggunaan berbagai bahan referensi cetak dan digital 

untuk mencari informasi. Indikatornya meliputi: ada program dan pelaksanaan  15 menit 

membaca; tersedia berbagai bentuk hasil tagihan non akademik; tersedia bahan kaya teks 

yang dikoleksi dan dipajang; terlaksananya pembimbingan penggunaan komputer dan 

internet; terlaksananya pembimbingan penggunaan bahan-bahan literasi digital. 

c. Tahan III, pembelajaran – Tahap meningkatkan kemampuan literasi di semua mata 

pelajaran: menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran 

(ada tagihan akademik). Tahap ini bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan literasi di 

semua mata pelajaran dengan menggunakan bahan-bahan pengayaan baik secara digital 

maupuan non digital. Prinsipnya adalah ada tagihan Akademik di seluruh mata 

pembelajaran. Jenis kegiatan meliputi: terlaksananya 15 menit membaca sebelum jam 

pelajaran; pemanfaatan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran; pengembangan 

kemampuan e-literasi dalam pembelajaran bagi guru dan peserta didik; penilaian 

akademik; pengembangan lingkungan fisik, sosial, afektif, dan akademik; memilih cara 
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dan jenis e-literasi yang tepat  untuk proses pembelajaran, pro-duksi pengetahuan, dan 

menyebarkan-nya di kalangan warga SMK.Adapun indikator keterlaksanaannya 

mencakup: adanya program dan pelaksanaan  15 menit membaca; tersedianya penyusunan 

dan pelaksanaan strategi literasi dalam pembelajaran; tersedia area baca di SMK 

(perpustakaan, sudut buku kelas dan tempat-tempat lain untuk membaca; pembimbingan 

penggunaan internet. 

Secara konkrit tahap pengembangan dalam kegiatan GLS antara lain dapat berupa 

terlaksananya kegiatan seperti: menanggapi buku, meresensi buku, menulis puisi/ cerpen, 

menulis/ mengarang di blog, mengapresiasi seni seperti teater/ tari, menonton, mengundang 

budayawan/ seniman/ kreator/ tokoh agama/ masyarakat. Sedangkan, kegiaan konkrit tahap 

pembelajaran antara lain dapat berupa kegiatan seperti: pembudayaan e-learning, 

pembudayaan e-mail atau blog, penyediaan sarana e-materi (bahan ajar elektronik), 

pembudayaan e-literacy, festival/ lomba literasi, kompetisi pembuatan desain blog/ poster/ 

slogan/ karikatur/ komik, lomba membuat film pendek/ video documenter/ iklanm layanan 

masyarakat/ profil sekolah. 

 

2.3 Analisis Wacana Kritis (AWK) 

2.3.1 Pengertian AWK 

Hidayati ( 2009) menyampaikan pendapat Habermas (1970,1971) tentang pengertian 

analisis wacana kritis (AWK). AWK sebagai sebuah kritik mengandung dua pengertian: 

pengertian yang pertama didasarkan pada gagasan yang di dalamnya memuat visi insteraksi 

yang menimbulkan kekuatan hubungan, dan pengertian yang kedua didasarkan kepada tradisi, 

yang biasa disebut dengan linguistik kritis. Linguistik kritis dalam pengertian, bahwa wacana 

ilmiah tidak dapat eksis tanpa pengertian sosial, dan mesti ada hubungan kuat di antara struktur 

linguistik dengan struktur sosial secara berturut-turut telah diterima oleh para peneliti dari 

tradisi yang berbeda-beda, seperti sosiolinguistik, bahasa formal, fisiologi sosial atau kritik 

sastra.   

Sejalan dengan pernyataan di atas, Eriyanto (2005:6) menyampaikan adanya tiga 

pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Salah satu pandangan yang mendasari 

AWK adalah pandangan kritis. Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan konstruktivisme 

yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang secara historis maupun 

institusional. Bahasa di sini tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri si 

pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam 

membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya.  
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Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap 

proses bahasa, seperti batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif 

yang mesti dipakai, dan topik apa yang dibicarakan. Dengan pandangan semacam ini, wacana 

melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan 

subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Karena memakai 

perspektif kritis, analisis wacana ini dikenal sebagai AWK. 

Sekaitan dengan kepentingan AWK dalam pembelajaran di kelas, AWK  

(Dharmojo,2004:1) mendesain kegiatan pembelajaran yang mengarahkan murid terbiasa 

bersikap kritis dan kreatif dalam menanggapi berbagai fenomena dan makna yang terdapat di 

dalam karya sastra sebagai produk budaya bangsa. Pemahaman pembelajar atas berbagai 

makna dan nilai yang terdapat di dalam wacana sastra merupakan prioritas pertama dan utama 

model AWK ini. (http://cybersastra.net/cgibin/naskah/ viewesai.cgi?category= 

5&id=1014847759.  

 Hidayati (2009) menandaskan, bahwa dikaitkan dengan karakteristik kelas mata pelajaran 

bahasa dan sastra, model AWK hendaknya dipandang sebagai bentuk relasi sosial. Artinya, 

melalui interaksi belajar-mengajar terjadi hubungan yang dinamis antara wacana sastra dengan 

murid, wacana sastra dengan pengajar, pengajar dengan murid, atau murid dengan murid 

dengan refleksi kehidupan sosial sesuai dengan nuansa pembelajaran dan tujuan yang hendak 

dicapai. Dalam hal ini pembelajaran tidak lagi bernuansa hafalan, sekadar penjelasan dan tanya 

jawab, namun  lebih dari itu pembelajaran yang berlangsung hendaknya ditandai ciri responsif 

dan kolaboratif.  

 Tujuan pertama AWK  adalah untuk mendeskripsikan, menafsirkan, menganalisis, dan 

mengkritik kehidupan sosial yang direfleksikan dalam teks. Untuk itu, karakteristik penting 

wacana untuk kepentingan analisis wacana kritis sebagai berikut (Hidayati, 2009). 

1) Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan, yang bertujuan, dan terkontrol. 

2) Wacana terkait dengan teks dan konteks bersama-sama.   

3)  Wacana berada dalam konteks historis tertentu.  

4) Wacana juga mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya.   

5)  Wacana merupakan bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu.   

 

2.3.2 Aspek Tinjauan AWK dalam Pembelajaran 

Aspek tinjauan AWK dalam pembelajaran (Hidayati, 2009: 139) meliputi relasi sosial, 

reaksi pembelajaran, sistem pembelajaran, interaksi pembelajaran, dan karakteristik wacana. 

Sistem relasi sosial yang dikembangkan bersifat demokratis, ditentukan oleh keputusan yang 

berkembang atau sekurang-kurangnya disahkan forum berdasarkan pertimbangan pengajar 

(dosen) yang berperan sebagai fasilitator. Aktivitas pembelajar muncul dari struktur 

http://cybersastra.net/cgibin/naskah/%20viewesai.cgi?category=%205&id=1014847759
http://cybersastra.net/cgibin/naskah/%20viewesai.cgi?category=%205&id=1014847759
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pembelajaran yang telah ditetapkan pengajar (dosen) sebelumnya. Peserta dengan pengajar  

mempunyai status yang sama, dengan peranan yang berbeda. Di bawah ini disampaikan aspek 

tinjauan AWK beserta indikatornya (Hidayati, 2009: 138 dengan modifikasi penulis). 

Tabel 2.3 

Aspek Tinjauan Analisis Wacana Kritis dan Indikatornya 

No. Aspek Tinjauan AWK Indikator 

1. Relasi Sosial a. Interaksi wacana dengan peserta didik 

b. Interaksi wacana dengan guru 

c. Interaksi wacana guru dengan peserta didik 

d. Interaksi antara peserta didik dengan 

peserta didik 

2. Reaksi Pembelajaran a. Kegiatan belajar mengajar bernuansa 

demokratis, nyaman, mudah untuk 

mencapai tujuan. 

b. Kegiatan belajar mengajar dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, 

menganalisis, mengkritik kehidupan sosial 

dalam teks. 

3. Sistem Pembelajaran a. Sistem pembelajaran tidak bernuansa 

hafalan/ sekadar penjelasan/ tanya jawab 

tetapi berlangsung secara responsif dan 

kolaboratif. 

b. Peserta didik dan guru bersama-sama 

memberi tanggapan terhadap fakta yang 

dipelajarinya, termasuk dalam hal 

penentuan materi yang dielajarinya. 

c. Peserta didik menganalisis teks tertulis 

maupun lisan dengan tujuan untuk 

mengetahui konteks historis/ politis/ 

ekonmis/ sosial yang diciptakan penulis. 

4. Interaksi Pembelajaran a. Tercipta komunikasi dalam konteks 

konstruksi sosial melalui kegiatan 

menyimak. 

b. Tercipta komunikasi dalam konteks 

konstruksi sosial melalui kegiatan 

berbicara. 

c. Tercipta komunikasi dalam konteks 

konstruksi sosial melalui kegiatan 

membaca 

d. Tercipta komunikasi dalam konteks 

konstruksi sosial melalui kegiatan menulis 

5. Karakteristik Wacana a. Peserta didik mampu memahami,bahwa 

teks/ wacana yang ditelaahnya sebagai 

sebuah teks/ wacana yang berwacana 

tertentu. 

b. Peserta didik mampu menjelaskan 

keterkaitan teks dengan konteks. 
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c. Peserta didik mampu menjelaskan 
keterkaitan teks/ wacana dengan historis 

yang melingkupinya. 

d. Peserta didik mampu menghubungkan teks/ 

wacana dengan kekuatan sosial/ ekonomi/ 

budaya tertentu. 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. mendeskripsikan spesifikasi penelitian meliputi kisi-kisi indikator ketercapaian penelitian 

melalui instrumen penjaringan data implementasi pendidikan karakter dalam Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) untuk peserta didik dan guru, dan kuesioner; 

b. mendata peserta didik dan guru-guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK di Kota dan 

Kabupaten Bandung yang menjadi responden penelitian; 

c. mendata RPP guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Kota dan Kabupaten Bandung; 

d. mendeskripsikan pengintegrasian Gerakan Literasi Sekolah yang diterapkan guru Bahasa 

Indonesia SMK Kota dan Kabupaten Bandung dalam RPP yang dirancangnya; 

e. mendeskripsikan bentuk keberadaan dan kualitas penguatan pendidikan karakter dalam 

Gerakan Literasi Sekolah yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran melalui telaah 

terhadap RPP guru dengan menggunakan parameter Analisis Wacana Kritis (AWK); 

f. mendeskripsikan respon peserta didik terhadap implementasi karakter dalam program 

GLS; 

g. mendeskripsikan pendapat guru tentang respon peserta didik terhadap implementasi 

karakter dalam GLS. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi: 

1) perbaikan kualitas pendidikan karanter melalui GLS ke arah yang lebih baik dan 

bermakna; 

2)  upaya membuka potensi kerjasama dengan pengguna pemodelan baik dari pemerintahan 

maupun pemangku kebijakan lainnya untuk merumuskan rekomendasi pengelolaan 

Gerakan Literasi Sekolah dalam beragam model pengitegrasiannya dengan pendidikan 

karakter. 
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

4.1 Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitina ini adalah penelitian 

kualitatif. Creswell (2008: 46) menjelaskan, bahwa penelitian kualitaatif adalah tipe penelitian 

yang menempatkan peneliti bersandar pada pandangan partisipan, seperti menanyakan 

beberapa pertanyaan umum, mengoleksi data yang berisikan banyak informasi dari partisipan 

berupa kata-kata (teks), mendeskripsikan dan menganalisis kata-kata tersebut sesuai dengan 

temanya,dan melakukan penelaahan terhadap sdesuatu yang bersifat subjektif dan bias. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Mulyana (2004) 

memberikan definisi studi kasus, “Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), 

suatu program atau suatu situasi sosial.” Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin  data mengenai subjek yang diteliti, sehingga peneliti dapat memberi pandangan yang 

lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.  

 

4.2 Tahap Pelaksanaan 

Untuk memperoleh data informasi yang akurat, penulis memerlukan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Adapun tahap 

pelaksanaannya meliputi hal-hal berikut ini. 

1) Tahap wawancara dilakukan penulis untuk berkomunikasi langsung dengan responden, 

sehingga mendapatkan penjelasan dan keterangan tentang informasi yang diperlukan. 

Dengan wawancara pula penulis dapat mengecek ulang informasi yang didapat. Langkah 

pertama yang dilakukan, penulis bertemu dengan Ketua MGMP Mapel Bahasa Indonesia 

SMK Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, yaitu Ibu  Rani Budi Rahayu beserta Bapak 

Hedi selaku Sekretaris MGMP Kota Bandung, dan Ibu Lilis Yuyun selaku Ketua MGMP 

Kabupaten Bandung. Dalam pertemuan itu terungkaplah jumlah SMK swasta maupun 

negeri di masing-masing MGMP demikian banyak, demikian pula dengan jumlah guru, 

sehingga penulis akan memerlukan waktu pengambilan data yang lama. Berdasarkan 

kesepakatan, maka ditentukanlah kegiatan seminar dan workshop untuk para guru tentang 

penguatan karakter dalam Gerakan Literasi Sekolah. Kegiatan seminar terselenggara pada 

hari Jumat, 11 Mei 2018. Sedangkan workshop terlaksana selama tiga hari  langsung 

setelah seminar. Jumlah peserta sebanyak 79 orang guru. Dalam tempo waktu kegiatan 

tersebut, tim penulis telah mengumpulkan data berupa RPP, serta hasil wawancara. 
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2) Observasi dan dokumentasi dilakukan selama pelaksanaan pengumpulan data melalui 

kegiatan seminar dan workshop tadi. Tahap ini dilakukan guna mendalami data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan telaahan penguatan karakter dalam RPP. 

3) Angket disebarkan kepada para peserta didik, karena kalau dilakukan dengan wawancara 

terbatas dengan waktu.  
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Hasil yang Dicapai 

1) Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi yang dimaksud di sini adalah kisi-kisi indikator ketercapaian penelitian 

dalam bentuk instrumen penjaringan data implementasi pendidikan karakter dalam Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) untuk peserta didik dan guru, serta  kuesioner. Berdasarkan teori yang 

disampaikan pada Bab 2 tentang  tinjauan pustaka berikut disampaikan spesifikasi yang 

dipedomani dalam penelitian ini.  

Tabel 5.1 Tabel Spesifikasi Kuesioner tentang Persepsi Peserta Didik terhadap 

Implementasi Karakter dalam Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS)   

Variabel Definisi 

Variabel 

Indikator Subindikator Skala Nomor 

Item 
Persepsi 

peserta didik 

terhadap 

metode 

penguatan 

karakter yang 

dijalankan guru 

dalam 

pelaksanaan 

GLS melalui 

parameter 

Analisis 

Wacana Kritis 

Interaksi belajar 

mengajar yang 

dinamis antara 

guru, peserta 

didik, wacana, 

dengan refleksi 

kehidupan yang 

mengusung nilai 

karakter 

(religius, 

nasionalis, 

mandiri, gotong 

royong, 

integritas) dalam 

kerangka 

tahapan 

pelaksanaan 

literasi sekolah. 

(Hidayati, 2009; 

Kemendikbud, 

2016) 

1. Terciptanya 

relasi sosial yang 

komunikatif-

kolabortif 

1. Menumbuhkan 

minat peserta 

didik untuk giat 

membaca 

2. Mendorong 

kreativitas 

peserta didik un 

yan inovatif 

untuk 

melahirkan ide 

baru 

berdasarkan 

teks yang 

dibacanya 

3. Melatih peserta 

didik berpikir 

kritis dengan 

bertanya 

tentang hal-hal 

yang tidak 

dipahaminya 

Skala 

Interval 

1 s.d. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Terciptanya 

reaksi 

pembelajaran 

yang interaktif 

komunikatif 

1. Menunjukkan 

situasi 

pembelajaran 

yang 

demokratis,  

nyaman , dan 

mudah untuk 

mencapai 

tujuan 

2. Melatih peserta 

didik membaca 

secara kritis 

dengan cara 

mendeskripsi-

kan, 

menafsirkan, 

menganalisis, 

 14 s.d. 17 
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mengkritik 

kehidupan 

sosial dalam 

teks 

  3. Terpeliharanya 

sistem 

pembelajaran 

yang kontekstual 

inovatif 

1. Melatih peserta 

didik belajar 

secara 

kolaboratif 

2. Melibatkan 

peserta didik 

dalam 

menentukan 

teks bacaan  

3. Memberi 

tanggapan 

terhadap fakta 

bacaan yang 

dipelajarinya 

4. Menganalisis 

teks secara 

lisan maupun 

tulisan untuk 

mengungkap-

kan konteks 

historis/ politis/ 

ekonomis/ 

sosial yang 

diciptakan 

penulis teks 

Skala 

Interval 

18 s.d. 24 

  4. Terwujudnya 

interkasi 

pembelajaran 

dalam berbagai 

kegiatan aktif-

produktif- inovatif 

1. melakukan 

kegiatan 

menyimak 

kritis terhadap 

teks yang 

dipelajari 

2. melakukan 

kegiatan diskusi 

tentang teks 

yang 

dipelajarinya 

secara 

kolaborasi 

3. menceritakan 

kembali isi teks 

yang dipelajari 

dengan mandiri 

4. membaca teks 

dengan kritis 

5. menanggapi 

teks yang 

dipelajari 

dengan 

melakukan 

kegiatan 

resensi/ kritik 

dsb. 

Skala 

Interval 

24, 25 

  5. Terpilihnya 

teks yang 

merepresen-

tasikan sosial 

1. secara integratif 

2. menghubung-

kan teks dengan 

kekuatan sosial/ 

Skala 

Interval 

26 - 30 
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eonomi budaya 

tertentu 

ekonomi/ 

budaya tertentu 

sehingga 

tumbuh jiwa 

nasional dalam 

diri peserta 

didik 

3. menjelaskan 

latar sejarah 

teks 

 

Tabel 5.2 Spesifikasi Kuesioner tentang Persepsi Guru terhadap Implementasi 

Karakter dalam Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS)  

Variabel Definisi 

Variabel 

Indikator Subindikator Skala Nomor 

Item 
Persepsi  guru 

terhadap  

pentingnya 

relasi sosial 

dalam GLS 

 

Interaksi belajar 

mengajar yang 

dinamis antara 

guru, peserta 

didik, wacana, 

dengan refleksi 

kehidupan yang 

mengusung nilai 

karakter 

(religius, 

nasionalis, 

mandiri, gotong 

royong, 

integritas) dalam 

kerangka 

tahapan 

pelaksanaan 

literasi sekolah. 

(Hidayati, 2009; 

Kemendikbud, 

2016) 

1. Terciptanya 

interaksi wacana 

dengan peserta 

didik 

4. Menumbuhkan 

minat peserta 

didik untuk giat 

membaca 

5. Mendorong 

sikap antusias 

peserta didik 

untuk membaca 

6. Melatih peserta 

didik berpikir 

kritis dengan 

menggali 

keterhubungan  

hal-hal/ 

peristiwa yang 

tidak dipahami 

dari teks yang 

dibacanya 

7. Menggunakan 

refernsi lain 

dalam  

Skala 

Interval 

 

2. Terciptanya 

interaksi wacana 

dengan guru 

3. Mendorong 

guru untuk 

mempersiapkan 

teks dengan 

cermat 

4. Melatih guru 

menyediakan 

teks yang 

sesuai dengan 

usia peserta 

didik 

  

3. Terpeliharanya 

interaksi wacana, 

guru, dengan 

peserta didik 

5. Memotivasi 

peserta didik 

giat membaca 

dengan bacaan 

yang variatif 

6. Melibatkan 

peserta didik 

dalam 

menentukan 

teks bacaan  

Skala 

Interval 
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7. Memberi 

tanggapan 

terhadap fakta 

bacaan yang 

dipelajarinya 

8. Menganalisis 

teks secara lisan 

maupun tulisan 

untuk 

mengungkap-

kan konteks 

historis/ politis/ 

ekonomis/ 

sosial yang 

diciptakan 

penulis teks 

  4. Terwujudnya 

interkasi positif 

antarpeserta didik 

6. melakukan 

kegiatan 

menyimak kritis 

terhadap teks 

yang dipelajari 

7. melakukan 

kegiatan diskusi 

tentang teks 

yang 

dipelajarinya 

secara 

kolaborasi 

8. menceritakan 

kembali isi teks 

yang dipelajari 

dengan mandiri 

9. membaca teks 

dengan kritis 

10. menanggapi 

teks yang 

dipelajari 

dengan 

melakukan 

kegiatan 

resensi/ kritik 

dsb. 

Skala 

Interval 

24, 25 

    4.  Skala 

Interval 

 

 

Untuk menganalisis penguatan karakter dalam kegiatan GLS pada RPP guru 

berdasarkan tinjauan AWK, penulis menyusun tabel spesifikais sebagai berikut. 
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Tabel 5.3 

SPESIFIKASI  TINJAUAN ANALISIS WACANA KRITIS (AWK) TERHADAP 

INDIKATOR PENGUATAN KARAKTER DALAM KEGIATAN GLS PADA RPP 

MAPEL BAHASA INDONESIA 

Nama Guru: 

Nama Sekolah: 

Kelas:  

 

 
No. 

 

Aspek 

Tinjauan 

AWK 

Tahap 

Pembiasa

an 

Tahap 

Pengembangan 

Tahap Pembelajaran Nilai 

Karakter 

dalam Teks 
Penumbu

han  

Minat 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  R 

e 

l 

i 

g 

i 

u 

s 

N 

a 

s 

i 

o 

n 

a 

l 

M 

a 

n 

d 

i 

r 

i 

G 

o 

t 

o 

n 

g 

 

R 

o 

y 

o 

n 

g 

I 

n 

t 

e 

g 

r 

i 

t 

a 

s 

1. Relasi Sosial                     
Interaksi 

wacana dengan 

peserta didik 

                    

Interaksi 

wacana dengan 

guru 

                    

Interaksi 

wacana guru 

dengan peserta 

didik 

                    

Interaksi antara 

peserta didik 

dengan 

pesertadidik 

                    

 

 

 

 

 

 

2. 

Reaksi 

Pembelajar

an 

                    

KBM 

bernuansa 

demokratis, 

nyaman, mudah 

untuk mencapai 

tujuan 

                    

Kegiatan 

dilakukan 

dengan cara 

mendeskripsika

n,menafsirkan, 

menganalisis, 

mengkritik 

kehidupan 
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sosial dalam 

teks 

3. Sistem 

Pembelajar

an 

                    

Tidak 

bernuansa 

hafalan/sekadar 

penjelasan/ 

tanya jawab 

tetapi 

berlangsung 

secara responsif 

& kolaboratif 

                    

Peserta didik 

dan guru 

bersama-sama 

memberi 

tanggapan 

terhadap fakta 

yang 

dipelajarinya, 

termasuk dalam 

hal penentuan 

materi yang 

dipelajarinya 

                    

Peserta didik 

menganalisis 

teks tertulis 

maupun lisan  

dengan tujuan 

untuk 

mengetahui 

konteks 

historis/ politis/ 

ekonomis/ 

sosial yang 

diciptakan 

penulis 

                    

4. Interaksi 

Pembelajar

an 

                    

tercipta 

komunikasi 

dalam konteks 

konstruksi 

sosial melalui 

kegiatan 

menyimak 

                    

tercipta 

komunikasi 

dalam konteks 

konstruksi 

sosial melalui 

kegiatan 

berbicara 

                    

tercipta 

komunikasi 

dalam konteks 
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konstruksi 

sosial melalui 

kegiatan 

membaca 

tercipta 

komunikasi 

dalam konteks 

konstruksi 

sosial melalui 

kegiatan 

menulis 

                    

5. Karakteristi

k Wacana 

                    

Peserta didik 

mampu 

memahami, 

bahwa teks/ 

wacana yang 

ditelaahnya 

sebagai 

sebuahn teks/ 

wacana yang 

berwacana 

tertentu 

                    

Peserta didik 

mampu 

menjelaskan 

keterkaitan teks 

dengan konteks 

                    

Peserta didik 

mampu 

menjelaskan 

keterkaitan 

teks/ wacana 

dengan historis 

yang 

melingkupinya 

                    

Peserta 

didikmampu 

menghubungka

n teks/ wacana 

dengan 

kekuatan sosial/ 

politik/ 

ekonomi/ 

budauya 

tertentu 

                    

 Keterangan: 

A. Tahap  Pengembangan 

 1 = Menanggapi buku 

2 = Meresensi buku 

3 = Menulis puisi/ cerpen 

4 = Menulis/ Mengarang di blog 
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5 = Mengapresiasi teater / tari 

6 = Menonton 

7 = Mengundang budayawan/ seniman/ kreator/ tokoh agama/ masyarakat 

B.  Tahap Pembelajaran 

1 = pembudayaan e-learning 

2 = pembudayaan e-mail atau blog 

3 = penyediaan sarana e-materi ajar elektronik 

4 = e-literasi 

5 = festival lomba literasi 

6 = kompetisi pembuatan desain blog, poster, slogan, karikatur, komik 

7 = lomba membuat film pendek/ video/ dokumenter/ iklan layanan masyarakat/ profil 

sekolah 

Tabel 5.4 Indikator Nilai Penguatan Karakter yang Terkandung dalam Teks 

No. Jenis Nilai Penguatan Karakter Indikator 
1. Religius beriman 

bertakwa 

bersih 

toleransi 

cinta lingkungan 

2. Nasionalis cinta tanah air 

semangat kebangsaan 

menghargai kebhinekaan 

3. Mandiri kerja keras 

kreatif 

disiplin 

berani 

pembelajar 

4. Gotong royong kerja sama 

solidaritas 

saling menolong 

kekeluargaan 

5. Integritas cinta pada kebenaran 

kesantunan 

keteladanan 

kejujuran 
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2) Data RPP Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMK Kota dan Kabupaten 

Bandung 

Pada bagian ini akan disampaikan dahulu data RPP yang dibuat guru-guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia SMK di kota dan kabupaten Bandung.  

a. Data RPP Guru Bahasa Indonesia SMK Kota  Bandung   

Tabel 5.5 Data RPP Guru SMK Kota Bandung 

No. Nama Guru Asal Sekolah Kelas/ 

Semester 

Materi 

1. Nur Apriyani, S.Pd. SMKN 1 X/ 1 Hikayat & Cara 

menceritakannya 

2. Sugiharti, S.Pd. SMKN 3 XII/ 2 Struktur Teks Editorial 

3. Septiana Sulistyawati, S.Pd. SMKN 4 XI/ 2 Struktur Teks Film 

(drama) 

4. Mochamad Zafar Sidiq, S.Pd.  SMKN 4 XI/ 2 Menyusun Teks 

Eksplanasi Kompleks 

5.  Ely Lisnawati, S.Pd. SMKN 11 XII/ 1 Struktur Teks Berita 

6. Tim SMKN 12 XI/ 1 Teks Cerita Pendek 

7. Tim SMKN 12 XII/ 1 Menyunting Teks 

Berita 

8. Rini Febriani, S.Pd. SMKN 15 X/ 2 Teks Puisi 

9. Dra. Emmy Errawati SMK Widya 

Dirgantara 

XII/ 1 Teks Cerita Sejarah 

10. Neneng Roslinawati, S.S. SMK Plus 

Muhajirin 

XI/ 1 Teks Cerpen 

11. Agus Mulyadi, S.Pd. SMK Nasional XII/ 2 Struktur, Kaidah. dan 

Isi Teks Editorial/ 

Opini 

12. Novi Nur Hidayathi, S.Pd. SMK Cipta Skill XI/ 2 Menganalisis & 

Menyunting Teks 

Ulasan Film/ Drama 

13. Mila Marliani, S.Pd. SMK Pasundan 3 X/ 2 Struktur & Kaidah 

Teks Negoisasi 

14. Rini Mariani, S.Pd. SMK Budhi 

Cendekia 

X/ 2 Teks Biografi 

15. Ramdani Sutanto, S.S. SMK Bhakti 

Kencana 

X/ 1 Teks Anekdot 

 

16. Wahyu Sinarningsih, S.Pd. SMK BPI XI/ 1 Teks Cerita Pendek 

17. Tiorida Samosir, S.Pd. SMK Medikacom X/ 2 Teks Biografi Tokoh 

18. Arif Nopian Nugraha, S.Pd. SMK Assalaam X/ 1 Teks Anekdot 

19. Vera Aldhillah, S.Pd. SMK 

Muhammadiyah 2 

X/ 1 Teks Laporan 

20. Titin Suhartini, S.Pd. SMK Profita XI/ 1 Teks Cerita Pendek 

21. Nina Martiana Komara, S.Pd. SMK Kiansantang X/ 1 Teks Laporan Hasil 

Observasi 

22. Aditia Tristiana,S.Pd. SMK Pahlawan 

Toha 

X/ 1 Teks Laporan 

 

Tabel di atas menunjukkan, bahwa data diwakili oleh guru dari 22 sekolah di SMK kota 

Bandung negeri masupun swasta,  sampel RPP diwakili oleh RPP kelas X sebanyak 10 RPP, 

kelas XI diwakili tujuh RPP, dan kelas XII diwakili lima RPP, dengan materi beragam. Materi 
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RPP kelas X, XI, dan XII menunjukkan pembelajaran lebih mengarah pada kemampuan 

berbahasa membaca pemahaman dan menulis.  Adapun materi pokoknya meliputi: 

1) Kemampuan membaca dan menulis kelas X terdiri dari: hikayat dan cara menceritakannya; 

teks puisi; struktur dan kaidah teks negoisasi; teks biografi tokoh; teks laporan; teks 

laporan hasil observasi. 

2) Kemampuan membaca dan menulis kelas XI  terdiri dari:  menganalisis dan menyunting 

teks ulasan film/ drama; struktur teks film/ drama; menyusun teks eksplanasi kompleks; 

teks cerita pendek. 

3) Kemampuan membaca dan menulis kelas XII terdiri dari: struktur teks editorial, struktur 

teks cerita; menyunting teks berita; teks cerita sejarah; struktur, kaidah dan isi teks 

editorial/ opini. 

 

 

b. Data RPP Guru Bahasa Indonesia SMK Kabupaten Bandung 

Tabel 5.6 Data RPP Guru SMK Kabupaten Bandung 

No. Nama Guru Asal Sekolah Kelas/ 

Semester 

Materi 

1. Dra. Lilis Yuyun, M.M.Pd. SMKN 1 Majalaya X/ 1 Teks Laporan Hasil 

Observasi 

2. Cindy Tri Andriyani, S.Pd. SMKN 1 Cilengkrang X/ 2 Teks Negosiasi 

3. Tetty Sugiarti, S.Pd., M.M.Pd. SMKN 1 Katapang X/ 1 Teks Eksposisi 

4. Empep Mustopa, S.Pd. SMKN 1 Katapang XII/ 1 Teks Cerita Sejarah 

5. Angga Yogagiri, S.Pd. SMKN 1 Katapang XI/ 1 Teks Prosedur 

 .6. Muthiani Agustine, S.Pd. & 

Riska Rahayu, S.Pd. 

SMKN 1 Soreang X/ 1 Teks Laporan Hasil 

Observasi & 

Teks Anekdot 

7. Sonna Sonnandar, S.Pd. SMKN 1 Majalaya X/ 2 Teks Negoisasi 

8.  Dra. R. Dewi Gantini SMKN 2 Baleendah XII/2 Teks Editorial/ Opini 

9. Rani Prastuti, S.Pd. SMKN 7 Baleendah X/ 1 Teks Laporan Hasil 

Observasi 

10. Tetet Sopia Z., S.Pd. SMKN 7 Baleendah X/ 1 Teks Observasi 

11. Indah Tiaranita, S.Pd. SMK Marhas X/ 2 Teks Biografi 

12. Lilis Sukmawati, S.Pd. SMK Merdeka 

Soreang 

X/ 2 Teks Biografi 

13. Cucu Subagja, S.Pd. SMK KP Baleendah X/ 1 Teks Biografi 

14. Linda Wahyuni, S.Pd. SMK Harapan 2 

Rancaekek 

X/ 1 Teks Eksposisi 

15. Suci Apriyanti, S.Pd. SMK Lugina 

Rancaekek 

X/1 Teks Eksposisi 

16. Fitria Yuliana D., S.Pd. SMK BPPI Baleendah X/ 2 Teks Negoisasi 

17. Eka Susilawati, S.Pd. SMK Handayani X/ 1 Teks Anekdot 

18. Dini Rudiawati, S.Pd. SMK Al Wafa X/ 1 Teks Laporan Hasil 

Observasi 

19. Umi Syarifah, S.Pd. SMK Pasundan 2 

Banjaran 

X/ 1 Teks Laporan Hasil 

Observasi 

20. Yanti Daryanti, S.Pd. SMK Pasundan 2 

Banjaran 

XII/ 1 Teks Surat Lamaran 

Pekerjaan 
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Tabel di atas menunjukkan, bahwa data diwakili oleh guru dari 20 sekolah di SMK 

kabupaten Bandung negeri masupun swasta,  sampel RPP diwakili oleh RPP kelas X sebanyak 

16 RPP, kelas XI diwakili satu RPP, dan kelas XII diwakili tiga RPP, dengan materi beragam. 

Materi RPP kelas X, XI, dan XII menunjukkan pembelajaran lebih mengarah pada kemampuan 

berbahasa membaca pemahaman dan menulis.  Adapun materi pokoknya meliputi: 

1) Kemampuan membaca dan menulis kelas X terdiri dari: teks laporan hasil observasi, teks 

negoisasi, teks eksposisi, teks anekdot, teks observasi,  dan teks biografi. 

2) Kemampuan membaca dan menulis kelas XI  diwakili oleh materi teks prosedur. 

3) Kemampuan membaca dan menulis kelas XII terdiri dari: teks cerita sejarah; teks editorial/ 

opini; teks surat lamaran pekerjaan. 

 

3) Deskripsi Pengintegrasian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang Diterapkan guru 

Bahasa Indonesia SMK Kota dan Kabupaten Bandung dalam RPP yang dirancangnya 

Pada bagian ini akan disampaikan deskripsi data keberadaan GLS yang diterapkan 

guru Bahasa Indonesia SMK Kota dan Kabupaten Bandung dalam RPP yang disusunnya dan 

telah dilaksanakan di kelas. Berikut penulis sampaikan dalam bentuk tabel di bawah ini.   

a) Deskripsi Data Kota Bandung 

Di bawah ini penulis paparkan data yang menjadi sumber penelitian dalam bentuk tabel. 

 

Tabel 5.7 Keberadaan GLS dalam RPP Guru Mapel  Bahasa Indonesia  

 

 

No. 

 

Nama 

 

Kls/ 

Semester 

 

Materi 

Keberadaan GLS dalam RPP Kegiatan   

Pembelajaran  Tahap 

Pembiasaan 

Tahap 

Pengembangan 

Tahap 

Pembelajaran 

1. Nur Apriyani, 

S.Pd. 
X/ 1 Teks 

Hikayat 
√ - - √ 

2. Septiana 

Sulistya-

wati,S.Pd 

XI/ 2 Teks 

Ulasan 

Film/ 

Drama 

- √ - √ 

3. Moch. Zafar 

Sidiq, S.Pd. 
XI/ 2 Teks 

Eksplanasi 

Kompleks 

- √ - √ 

4. Ely Lisnawati, 

S.Pd. 
XII/ 1 Teks 

Berita 
- √ - √ 

5. TIM SMKN 12 XI/ 1 Teks 

Cerita 

Pendek 

- √ - √ 
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Tabel  di atas dapat penulis deskripsikan sebagai berikut: 

(1) Jumlah data RPP sebanyak 22 buah. 

(2) Semua materi RPP berbasis literasi, karena orientasi pembelajaran pada pemahaman teks, 

baik reseptif, maupun produktif. Dengan demikian semua RPP sudah menunjukkan 

Gerakan Literasi Sekolah pada taraf pengembangan. 

6. Tim SMKN 12  XII/ 1 Teks 

Berita 
- √ - √ 

7. R. Febriani, 

S.Pd. 
X/ 2  Teks 

Puisi 
- √ - √ 

8. Dra. R. Dewi 

Gantini 
XII/ 2 Struktur, 

Kaidah, & 

Makna 

Teks 

Editorial 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

√ 

9. Drs. Emmy 

Erawati 
XII/ 2 Teks 

Cerita 

Sejarah 

- √ - √ 

10. Neneng 

Roslinawati, 

S.S.  

X/ 1 Teks 

Cerpen 
- √ - √ 

11. Agus Mulyadi, 

S.Pd. 
X/ 2 Teks 

Editorial 
- √ - √ 

12. Novi Nur 

Hidayathi, 

S.Pd. 

XI/ 2 Teks 

Ulasan 

Film 

- √ - √ 

13. Ayi Nursyifa X/ 2 Teks 

Negoisasi 
- √ - √ 

14. Rini Mariani, 

S.Pd. 
X/ 2 Teks 

Biografi 
- √ - √ 

15. Ramdani 

Sutanto, S.S. 
X/ 1 Teks 

Anekdot 
- √ - √ 

16. Wahyu 

Sinarningsih, S. 

Pd. 

XI/ 1 Teks 

Cerita 

Pendek 

- √ - √ 

17. Tiorida 

Samosir, S.Pd. 
X/ 2 Teks 

Biografi 
- √ - √ 

18. Arif Nopian 

Nugraha, S.Pd. 
X/ 1 Teks 

Anekdot 
- √ - √ 

19. Tim SMK 

Muhammadiyah 

2 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

20. Titin Suhartini XI/ 1 Teks 

Cerita 

Pendek 

- √ - √ 

21. Nina Martiana 

Komara, S.Pd. 
X/ 1 Teks 

Laporab 

Hasil 

Obsrvasi 

- √ - √ 

22. Aditia Tristiana, 

S.Pd. 
X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 
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(3) Secara formal dalam semua RPP yang diteliti,  GLS tidak dirinci dengan jelas selama 15 

menit di awal pembelajaran, tetapi keseluruhan kegiatan inti pembelajaran merupakan 

kegiatan literasi. 

(4) Dari 22 data RPP, dapat diketahui ada 11 jenis teks yang menjadi bahan bacaan peserta 

didik, antara lain sebagai berikut: 

(a) teks hikayat sebanyak satu buah di kelas X semester ganjil; 

(b) teks ulasan film/ drama sebanyak dua buah di kelas XI semester genap; 

(c) teks eksplanasi kompleks satu buah di kelas XI semester genap; 

(d) teks cerita sejarah sebanyak tiga buah, masing-masing di kelas XII semester ganjil 

dua buah, di kelas XII semester genap sebanyak satu buah; 

(e) teks cerita pendek sebanyak empat buah, masing-masing di kelas X semester ganjil 

sebanyak satu buah, dikelas XI semester ganjil sebanyak tiga buah; 

(f) teks puisi sebanyak satu buah di kelas X semester genap; 

(g) teks editorial/ opini sebanyak dua buah,masing-masing satu buah di kelas X semester 

genap, dan satu buah di kelas XII semester genap; 

(h) teks negoisasi sebanyak satu buah dikelas X semester genap; 

(i) teks biografi sebanyak dua buah di kelas X semester genap; 

(j) teks anekdot sebanyak dua buah di kelas X semester ganjil; 

(k) teks laporan hasil  observasi sebanyak tiga buah di kelas X semester ganjil. 

 

b) Deskripsi Data Kabupaten Bandung 

Di bawah ini penulis paparkan data yang menjadi sumber penelitian dalam bentuk tabel. 

 

Tabel  5.8 Keberadaan GLS dalam RPP Guru Mapel Bahasa Indonesia 

 

 

 

No. 

 

Nama 

 

Kls/ 

Semester 

 

Materi 

Keberadaan GLS dalam RPP Kegiatan Inti 

Pembelajaran  Tahap 

Pembiasaan 

Tahap 

Pengembangan 

Tahap 

Pembelajaran 

1. Dra. Lilis 

Yuyun, 

M.M.Pd. 

X/ 1 Isi Laporan 

Hasil 

Observasii 

- √ - √ 

2. Cindy Tri 

Andriyani, 

S.Pd. 

X/ 2 Struktur, & 

Kebahasaan 

Teks 

Negoisasi 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 
- 

 

 

√ 
3. Tetty 

Sugiarti, 
X/ 1 Teks 

Eksposisi 
- √ - √ 



28 
 

Tabel  di atas dapat penulis deskripsikan sebagai berikut: 

S.Pd., 

M.M.Pd. 

4. Empep 

Mustopa, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks Cerita 

Sejarah 
- √ - √ 

5. Angga 

Yogagiri, 

S.Pd. 

XI/ 1 Teks 

Prosedur 
- √ - √ 

6. Muthianii 

Agustine & 

Riska 

Rahayu 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

7. Sonna 

Sonnandar, 

S.Pd, 

X/ 2 Teks 

Negoisai 
- √ - √ 

8. Dra. R. 

Dewi 

Gantini 

XII/ 2 Teks 

Editorial 
- √ - √ 

9. Rani 

Prastuti, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

10. Tetet Sopia 

Z., S.Pd. 
X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

11. Indah 

Tiaranita, 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Biografi 
- √ - √ 

12. Lilis 

Sukmawati, 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Biografi 
- √ - √ 

13. Cucu 

Subagja, 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Biografi 
- √ - √ 

14. Linda 

Wahyuni, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Eksposisi 
- √ - √ 

15. Suci 

Apriyanti, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Eksposisi 
- √ - √ 

16. Fitria 

Yuliana D., 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Negoisasi 
- √ - √ 

17. Eka 

Susilawati, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Anekdot 
- √ - √ 

18. Dini 

Rudiawati 

S. 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

19. Umi 

Syarifah, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

20. Yanti 

Daryanti, 

S.Pd. 

XII/ 1 Teks Cerita 

Sejarah 
- √ - √ 
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 (1) Jumlah data RPP sebanyak 22 buah. 

 (2) Semua materi RPP berbasis literasi, karena orientasi pembelajaran pada pemehaman teks, 

baik reseptif, maupun produktif. Dengan demikian semua RPP sudah menunjukkan 

Gerakan Literasi Sekolah pada taraf pengembangan. 

 (3) Secara formal dalam semua RPP yang diteliti,  GLS tidak dirinci dengan jelas selama 15 

menit di awal pemeblajaran, tetapi keseluruhan kegiatan inti pembelajaran merupakan 

kegiatan literasi. 

 (4) Dari 22 data RPP, dapat diketahui ada delapan jenis teks yang menjadi bahan bacaan 

peserta didik, antara lain sebagai berikut: 

(a) teks laporan hasil observasi sebanyak enam buah di kelas X semester ganjil; 

(b) teks negoisasi sebanyak tiga buah di kelas X semester genap; 

(c) teks eksposisi tiga buah di kelas X semester ganjil; 

(d) teks cerita sejarah sebanyak dua buah, masing-masing di kelas X semester ganjil satu 

buah, di kelas XII semester ganjil sebanyak satu buah; 

(e) teks prosedur sebanyak satu buah  dikelas XI semester ganjil; 

(f) teks edotorial/ opini sebanyak satu buah di kelas XII semester genap; 

(g) teks biografi sebanyak tiga buah di kelas X semester genap; 

(h) teks anekdot sebanyak satu buah dikelas X semester ganjil. 

 

4) Deskripsi Bentuk Keberadaan dan Kualitas Penguatan Pendidikan Karakter dalam 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang Diterapkan dalam Kegiatan Pembelajaran 

melalui Telaah terhadap RPP Guru dengan Menggunakan Parameter Analisis 

Wacana Kritis (AWK) 

Di bawah ini dideskripsikan keberadaan dan kualitas penguatan pendidikan karakter 

dalam GLS yang diterapkan dalam kegiatan  pembelajaran melalui telaah terhadap RPP guru 

dengan menggunakan AWK.  

 

 

a) Deskripsi Data Keberadaan dan Kualitas Penguatan Pendidikan Karakter dalam 

GLS yang diterapkan Guru Mapel Bahasa Indonesia Kota Bandung dengan 

Menggunakan Parameter AWK 

 

1) Data nomor 1 (Kota Bandung a.n. Nur Apriyani, S.Pd ) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta 

didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan kelima jenis nilai 
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karakter, a.l. religius (cinta lingkungan, indikatornya: ‘membuang sampah pada 

tempatnya’), mandiri ( cinta tanah air, indikatornya: ‘mengidentifikasi nilai dalam hikayat 

yang masih relevan dengan zaman sekarang’), gotong royong (kerja sama, indikatornya: 

“peserta didik membentuk kelompok”), dan integritas (keteladanan, indikatornya: 

‘mencari hikmah dari video yang ditonton”). 

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis, karena 

menciptakan pembelajaran yang didahului dengan pengelompokan ( gotong royong), dan 

diakhiri dengan kegiatan mendeskripsikan (mandiri, berindikator ‘kerja keras’ dan 

‘pembelajar’), serta menekankan aspek integritas, yang berindikator ‘cinta pada 

kebenaran’ dan ‘kejujuran.’ 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada upaya melatih peserta didik 

dalam kemampuan menulis, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam 

hikayat. 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya peserta didik mengaitkan 

nilai dalam teks hikayat dengan konteks masa kini (sesuai dengan nilai karakter integritas, 

yang berindikator ‘ keteladanan.’) 

2) Data nomor 2 (Kota Bandung a.n. Septiana Sulistya-wati,S.Pd) menunjukkan, bahwa 

dalam RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi 

antara peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima 

jenis nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa , indikatornya: ‘mengucapkan 

salam & berdoa’), mandiri ( berani, indikatornya: ‘menanya tentang hal yang berhubungan 

dengan bacaan’), gotong royong (kerja sama, indikatornya: “mendiskusikan sruktur teks 

ulasan bersama-sama”), dan integritas (kejujuran indikatornya: ‘mencari informasi tentang 

struktur dari berbagai sumber”).  
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Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis, karena 

menciptakan pembelajaran yang didahului dengan pengelompokan ( gotong royong), dan 

diakhiri dengan kegiatan menafsirkan makna teks film secara tertulis (mandiri, 

berindikator ‘berani’ dan ‘pembelajar’), serta menekankan aspek integritas, yang 

berindikator ‘cinta pada kebenaran’ dan ‘kejujuran.’ 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada upaya melatih peserta didik 

dalam kemampuan menulis, yaitu menafsirkan makna teks film secara tertulis. 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya peserta didik menafsirkan 

makna secara tertulis secara individu (sesuai dengan nilai karakter integritas, yang 

berindikator ‘ keteladanan.’) 

3) Data nomor 3 (Kota Bandung a.n. Moch. Zafar Sidiq, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara 

peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis 

nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa , indikatornya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa’), mandiri ( berani, indikatornya: ‘menanya tentang hal yang berhubungan dengan 

bacaan’), gotong royong (kerja sama, indikatornya: “peserta didik dan pendidik mebahas 

bersama”), dan integritas (kejujuran indikatornya: ‘mencari informasi tentang struktur dari 

berbagai sumber”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis, karena 

menciptakan pembelajaran yang didahului dengan pengelompokan ( gotong royong), dan 

diakhiri dengan kegiatan mempresentasikan hasil diskusi (mandiri, berindikator ‘berani’ 

dan ‘pembelajar’), serta menekankan aspek integritas, yang berindikator ‘cinta pada 

kebenaran’, ‘kesantunan’ dan ‘kejujuran, ’ tampak adanya keberadaan frase “ peserta didik 
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bersama pendidik menimpulkan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, jujur, 

peduli, dan santun. 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif, bersama-sama membahas, 

melalui proses menganalisis teks. 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada upaya melatih peserta didik 

dalam kemampuan menulis, yaitu menyusun teks eksplanasi sesuai dengan sruktur teks 

dan kebahasaan. 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya peserta didik menyusun 

teks eksplanasi denan benar. Dengan demikian, karakteristik wacana lebih menekankan 

pada upaya melatih peserta didik untuk mampu memahami teks sebagai sebuah teks yang 

berwacana tertentu.  Kegiatan pembelajaran ini menunjukkan penguatan nilai karakter 

mandiri, karena peserta didik dituntut untuk kerja keras, berani, dan berjiwa pembelajar. 

4) Data nomor 4 (Kota Bandung a.n. Ely Lisnawati, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta 

didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai 

karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa , indikatornya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa’), mandiri ( berani, indikatornya: ‘bertanya jawab tentang struktur dan kaidah 

kebahasaan teks berita’), gotong royong (kerja sama, indikatornya: “peserta didik dan 

pendidik mebahas bersama”), dan integritas (cinta akan kebenaran, indikatornya: 

“mengumpulkan informasi melalui diskusi tentang struktur teks berita ”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis, karena peserta 

didik dibadi menjadi beberapa kelompok beranggotakan 4-5 orang ( gotong royong 

berindikator kerjasama), dan diakhiri dengan kegiatan mengomunikasikan hasil kerja 

kelompok  (mandiri, berindikator ‘berani’ dan ‘pembelajar’), serta menekankan aspek 
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integritas, yang berindikator ‘cinta pada kebenaran’, ‘kesantunan’ dan ‘kejujuran, ’ tampak 

adanya keberadaan frase: “mengumpulkan informasi dari kelompok lain,”   “peserta didik 

bersama pendidik membuat simpulan pembelajaran.” 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif, bersama-sama membahas, 

melalui proses menganalisis teksberita. 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan membaca 

pemahaman dalam menentukan struktur dan akidah kebahasaan teks berita 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya pemahaman peserta didik, 

bahwa teks berita yang ditelaahnya sebuah wacana yang memiliki karakteristik teks berita 

(menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik 

untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan kerja keras). 

5) Data nomor 5 (Kota Bandung a.n. Tim SMKN 12 Bandung)  menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara 

peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis 

nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa , indikatornya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa’; cinta lingkungan dan cinta tanah air/ nasionalis, indikatornya “ peserta didik 

mengamati video tentang alam sekitar dengan maksud supaya dapat mensyukuri anugerah 

Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia), mandiri ( berani, indikatornya: ‘bertanya jawab 

tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen’), gotong royong (kerja sama, 

indikatornya: “peserta didik dan pendidik mebahas bersama”), dan integritas (cinta akan 

kebenaran, indikatornya: “mengumpulkan informasi melalui diskusi tentang struktur teks 

cerpen ”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis dan 

menyenangkan, karena peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok ( gotong royong 
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berindikator kerjasama), diberi reward,, dan diakhiri dengan kegiatan mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok (mandiri, berindikator ‘berani’ dan ‘pembelajar’), serta 

menekankan aspek integritas dan mandiri, yang berindikator ‘cinta pada kebenaran’, 

‘kesantunan’, ‘kejujuran, ’ dan ‘disiplin,’ tampak adanya keberadaan frase: “peserta didik 

menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam menggunakan bahasa Indonesia,”  

“peserta didik bertanggung jawab menjawab pertanyaan terkait teks cerpen.” 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif, bersama-sama membahas, 

melalui proses menganalisis teks cerpen. 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan isi 

cerita pendek  mengubahnya ke bentuk teks nonverbal berupa diagram. Kegiatan ini 

menampakan nilai karakter mandiri, karena mengandung indikator kreatif, dan 

pembelajar. 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya pemahaman peserta didik, 

bahwa teks berita yang ditelaahnya merupakan sebuah wacana yang memiliki karakteristik 

teks berita (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih 

peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan kerja keras). 

6) Data nomor 6 (Kota Bandung a.n. Tim SMKN 12 Bandung)  menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara 

peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis 

nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa’,  gotong royong (kerja keras, indikatornya: “peserta didik menyusun laporan kerja 

kelompok tentang hasil penyuntingan teks berita”), dan integritas (kejujuran,  

indikatornya: “mengumpulkan informasi tentang teks beria dari internet dan koran”).   
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Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis dengan 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok ( gotong royong, berindikator kerjasama 

dalam menyusun laporan), dan diakhiri dengan membacakan hasil  kerja kelompok  dan 

saling menanggapi hasil diskusi kelompok (mandiri, berindikator ‘berani’ dan 

‘pembelajar’), serta menekankan aspek integritas dan mandiri, yang berindikator ‘cinta 

pada kebenaran’, ‘kesantunan’, ‘kejujuran, ’ dan ‘disiplin,’ tampak adanya keberadaan 

frase: “peserta didik dibimbing guru melakukan analisis terhadap pemecahan masalah 

yang telah ditemukannya,”  “ “peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami saat menyunting dan mengabstraksi teks berita.” 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa responsif dalam menganalisis teks dengan 

mengolah informasi. 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan isi a 

teks berita dan  mengubahnya ke bentuk teks pengumuman. Kegiatan ini menanampakn 

nilai karakter mandiri, karena mengandung indikator kreatif, dan pembelajar. 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya pemahaman peserta didik 

bahwa teks berita yang ditelaahnya merupakan sebuah wacana yang memiliki karakteristik 

teks tertentu yang berbeda dengan karakteristik teks pengumuman (menerapkan nilai 

pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi 

pembelajar, disiplin, dan kerja keras). 

7) Data nomor 7 (Kota Bandung a.n. R. Febriani, S.Pd.)  menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta 

didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai 

karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa , indikatornya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa’),  gotong royong (kerjasama dan berani, indikatornya: “peserta didik dibagi ke 
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dalam kelompok,” dan frase  “peserta didik bertanya jawab  dengan teman kelompoknya 

tentang isi teks puisi”), dan mandiri (pembelajar,  indikatornya: “mengamati dan 

menentukan suasana, tema, dan makna dari puisi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis dengan 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok ( gotong royong, berindikator kerjasama 

dalam mendiskusikan teks puisi), dan diakhiri dengan “peserta didik mempresentasikan 

hasil diskusi tetang isi teks puisi, serta menyampaikan hal-hal yang belum dipahaminya 

(nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas 

berindikator kejujuran). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa responsif dengan cara menafsirkan isi teks 

puisi. 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan isi teks 

puisi dengan cara saling memberi tanggapan terhadap fakta yang ditemukannya, sehingga 

tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca 

pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan 

pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator 

kejujuran). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya pemahaman peserta didik 

uapaya memahami karakteristik unsur bathin teks puisi yang dipelajarinyayang dikaitkan 

dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan kerja keras). 

8) Data nomor 8 (Kota Bandung a.n. Dra. R. Dewi Gantini ) menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara 

peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis 
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nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa , indikatornya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa’; cinta lingkungan, indikatornnya ‘ peserta didik dengan guru mempersiapkan 

kerapian dan kebersihan ruang kelas, menyiapkan media dan sumber belajar yang 

diperlukan)),  gotong royong (kerjasama dan berani, indikatornya: “peserta didik 

membentuk kelompok belajar,” dan frase  “peserta didik bertanya tentang fungsi teks cerita 

sejarah, dan struktur teksnya”), dan mandiri (pembelajar,  indikatornya: “mengidentifikasi 

masalah yang relevan dengan bahan bacaannya”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis dengan 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok ( gotong royong, berindikator kerjasama 

dalam mendiskusikan teks cerita sejarah dengan menggunakan pola ADIKASIMBA), dan 

diakhiri dengan “peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tetang isi teks sejarah, 

kelompok lain menanggapinya (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ 

dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator kejujuran). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

menganalisis teks cerita sejarah (menerapkan nilai gotong royong, yang berindikasi kerja 

sama) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menganalisis teks 

cerita sejarah dengan cara saling memberi tanggapan terhadap fakta yang ditemukannya, 

sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca 

pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan 

pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator 

kejujuran). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya pemahaman peserta didik 

uapaya menganalisis teks cerita sejarah dengan menggunakan teknik ADIKASIMBA yang 
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dipelajarinyayang dikaitkan dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan 

karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, 

disiplin, dan kerja keras). 

9) Data nomor 9 (Kota Bandung a.n. Dra. Emmy Erawati) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta 

didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai 

karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam & berdoa 

’; cinta lingkungan, indikatornnya ‘ peserta didik dengan guru mempersiapkan kerapian 

dan kebersihan ruang kelas, menyiapkan media dan sumber belajar yang diperlukan),  

gotong royong (kerjasama dan berani, indikatornya: “peserta didik membentuk kelompok 

belajar dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, gender, dan ras,” dan frase  

“peserta didik bertanya jawab tentang teks hikayat”), dan mandiri (pembelajar,  

indikatornya: “mengidentifikasi unsur intrinsik dan mendiskusikan  karakteristik 

hikayat”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis dengan 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok ( gotong royong, berindikator kerjasama 

dalam mendiskusikan teks hikayat berdasarkan ciri dan unsur intrinsiknya), dan diakhiri 

dengan “peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tetang teks hikayat, dan kelompok 

lain menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan 

‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator kejujuran). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

mendeskripsikan nilai-nilai hikayat (menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mendeskripsikan 

nilai yang dikandung dalam teks hikayat dengan cara saling memberi tanggapan terhadap 

fakta yang ditemukannya, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial 
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melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator 

kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; 

integritas yang berindikator kejujuran). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya pemahaman peserta didik 

uapaya mendeskripsikan nilai-nilaidalam teks hikayat yang dipelajarinyayang dikaitkan 

dengan historis yang melingkupinya (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, 

karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan kerja 

keras). 

10)  Data nomor 10  (Kota Bandung a.n. Neneng Roslinawati, S.S.)  menunjukkan, bahwa 

dalam RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi 

antara peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima 

jenis nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam 

& berdoa ’),  gotong royong (kerjasama dan berani, indikatornya: “peserta didik dibagi ke 

dalam empat kelompok”), dan mandiri (berani,  indikatornya: “bertanya jawab tentang teks 

cerpen”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis dengan 

membagi kelas menjadi empat kelompok ( gotong royong, berindikator kerjasama dalam 

mendiskusikan teks cerpen dari segi struktur, kaidan, dan makn teks cerpen ), dan diakhiri 

dengan “peserta didik bergiliran  mempresentasikan hasil diskusi tetang teks hikayat, dan 

kelompok lain menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ 

dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator kejujuran). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

menafsirkan makna yang terkandung dalam teks cerpen  (menerapkan nilai mandiri, yang 

berindikasi pembelajar, dan kreatif) 
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Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan makna 

yang terkandung dalam teks hikayat dengan cara saling memberi tanggapan terhadap fakta 

yang ditemukannya, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui 

kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja 

keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; 

integritas yang berindikator kejujuran). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya pemahaman peserta didik 

uapaya menafsirkan makna yang terkandung dalam teks cerpen  yang dipelajarinyayang 

terkait dengan kontekstertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan kerja keras). 

11)  Data nomor 11  (Kota Bandung a.n. Agus Mulyadi, S.Pd.)  menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara 

peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis 

nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa’),  gotong royong (kerjasama dan berani, indikatornya: “peserta didik dibagi ke 

dalam empat kelompok”), dan mandiri (berani,  indikatornya: “bertanya jawab tentang teks 

editorial/ opini”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas menjadi empat kelompok ( gotong royong, berindikator kerjasama 

dalam menemukan ciri, struktur dan kaidah teks editorial/ opini ), dan diakhiri dengan 

“peserta didik bergiliran  mempresentasikan hasil diskusi tetang struktur, ciri, dan kaidah 

teks editorial/ opini, dan kelompok lain menanggapinya” (nilai karakter mandiri, 

berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator 

kejujuran). 
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Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

membandingkan,  menganalisis, dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks 

editorial berdasarkan ciri, sruktur, dan kaidah teks editorial  (menerapkan nilai mandiri, 

yang berindikasi pembelajar, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan makna 

yang terkandung dalam teks editorial dengan cara saling memberi tanggapan terhadap 

fakta yang ditemukannya, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial 

melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator 

kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; 

integritas yang berindikator kejujuran). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya pemahaman peserta didik 

uapaya menafsirkan makna yang terkandung dalam teks editorial  yang dipelajarinya  

terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan kerja keras). 

12)  Data nomor 12  (Kota Bandung a.n. Novi Nur Hidayathi, S.Pd ) menunjukkan, bahwa 

dalam RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi 

antara peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima 

jenis nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam 

& berdoa ’),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “peserta didik secara berkelompok 

mendiskusikan langkah-langkah menganalisis teks ulasan film/ drama”.), dan mandiri 

(berani,  indikatornya: ““Peserta didik bertanya jawab tentang cara menganalsisis dan 

memperbaiki teks ulasan film/ drama”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas menjadi empat kelompok ( gotong royong, berindikator kerjasama 

dalam mengamati teks editorial/ opini, menganalsisi, dan memperbaikinya” ), dan diakhiri 
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dengan “peserta didik bergiliran  mempresentasikan hasil diskusinya tetang struktur, ciri, 

dan kaidah menganalisis  teks editorial/ opini, dan kelompok lain menanggapinya” (nilai 

karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter 

integritas berindikator kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

mengamati,  menganalisis, dan memperbaiki teks editorial berdasarkan ciri, sruktur, dan 

kaidah teks editorial  (menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan memperbaiki yang   

teks editorial dengan cara saling memberi tanggapan terhadap fakta yang ditemukannya, 

sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca 

pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan 

pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator 

kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya pemahaman peserta didik 

uapaya menganalisis dan memperbaiki teks editorial  yang dipelajarinya  terkait dengan 

konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi 

melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan kerja keras). 

13)  Data nomor 13  (Kota Bandung a.n. Ayi Nursyifa) menunjukkan, bahwa dalam RPP ybs. 

dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, 

a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam & berdoa ’),  

gotong royong (kerjasama, indikatornya: “peserta didik ditempatkan dalam kelompok 

secara berpasangan/ setiap kelompok terdiri dari dua orang”.), dan mandiri (berani,  
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indikatornya: “ Guru dan peserta didik bertanya jawab tentan struktur,ciri, dan kaidah 

bahasa teks negoisasi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas beberapa kelompok berpasangan( gotong royong, berindikator 

kerjasama dalam mencermati uraian terkait dengan makna, istilah dan ungkapan dalam 

teks negoisasi”), dan diakhiri dengan “masing-masing kelompok menyampaikan hasi 

diskusi tentang teks negoisasi” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ 

dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

membaca, mencermati, menemukan, dan menginterpretasi sturktur, isi, dan makna teks 

negoisasi  (menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan isi teks 

negoisasi melalui kegiatan menentukan makna kata/ istilah/ unkapan dalam teks negoisasi, 

sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca 

pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan 

pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator 

kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam membaca pemahaman dengan cara menafsirkan makna teks negoisasi  yang 

dipelajarinya  terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter 

mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan 

kerja keras). 

14)  Data nomor 14  (Kota Bandung a.n. Rini Mariani, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta 
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didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai 

karakter, a.l. religius (toleransi, indikatornya: memberi motivasi dengan cara mengaitkan 

materi bacaan dengan kehidupan sehari-hari dengan memberi contoh perbandingan di 

tingkat lokal, nasional, dan internasional sesuai dengan karakteristk peserat didik’),  

gotong royong (kerjasama, indikatornya: “peserta didik dibagi atas lima kelompok”.), dan 

mandiri (berani,  indikatornya: “ Peserta diidk bertanya tentang ktiteria yang dapat 

dieladani dari teks biografi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas lima kelompok ( gotong royong, berindikator kerjasama dalam 

“ mengidentifikasi perjalanan pendidikan,karier, perjuangan yang dapat diteladani dari 

tokoh yang terdapat dalam teks biografi”), dan diakhiri dengan “masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lainnya” (nilai 

karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter 

integritas berindikator kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

mengidentifikais peristiwa, menggali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh teks 

biografi, menafsirkan hal-hal yang dapat diteladani, menuliskan kembali hal-ha  yang 

dapat diteladani dari tokoh teks, mempresentasikan, dan memberi komentar   (menerapkan 

nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, berani, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menuliskan kembali 

hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang ada dalam teks biografi, sehingga tercipta 

komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman 

(menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; 

nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator kejujuran 

dan kesantunan). 
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Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam menuliskan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh biografi  yang 

dipelajarinya  terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter 

mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan 

kerja keras). 

15)  Data nomor 15  (Kota Bandung a.n. Ramdani Sutanto, S.S.) menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara 

peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis 

nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa ’),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Peserta didik membentuk kelompok 

berdasarkan pemilihan warna kertas lembar jawaban kesukaannya masing-masing”.), dan 

mandiri (berani,  indikatornya: “ Masing-masing kelompok saling memberi nilai hasil 

diskusi dengan cara bertukar hasil kerja kelompok”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis, menyenangkan,  

dan kolaboratif dengan membagi kelas atas beberapa kelompok berdasarkan pemilihan 

warna kertas kerja kesukaannya masing-masing ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

a.l. tampak pada kegiatan  “ Peserta didik berdiskusimenentukan makna tersirat, dan unsur 

humor dalam teks anekdot”), dan diakhiri dengan “Presntasi kelompok dengan nilai 

tertinggi” (nilai karakter Nasionalis, berindikator menghargai kebhoinekaan, dan mandiri 

berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator 

kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif, demokratis dan 

menyenangkan  dengan cara membaca, mengonstruksi teks anekdot secara berkelompok, 

dan diakhiri dengan mengomentari pekerjaan masing-masing kelompok tentang teks 

anekdot yang disusun masing-masing kelompok  (menerapkan nilai mandiri, yang 
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berindikasi pembelajar, berani, kerja keras, disiplin, dan kreatif; nilai gotong royong, yang 

berindikasi kerja sma, solidaritas; integritas, yang berindikasi keteladanan) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengomentari teks 

anekdot melalui kegiatan menganalisis teks, menemukan usnur humor, dan mengonstruksi 

teks anekdot, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui 

kegiatan berbicara (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, 

dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang 

berindikator kejujuran, keteladanan dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam membaca pemahaman dengan cara mengonstrusi dan mengomentari teks anekdot  

yang dipelajarinya  terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter 

mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan 

kerja keras). 

16) Data nomor 16  (Kota Bandung a.n. Wahyu Sinarningsig, S.Pd.) menunjukkan, bahwa 

dalam RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi 

antara peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima 

jenis nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam 

& berdoa ’),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Guru mengelompokkan peserta 

didik ke dalam beberapa kelompok kecil”.), dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Pesefrta 

diidk bertanya kepada guru berkaitan dengan struktur isi dan penggunaan bahasa teks 

cerpen”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompk kecil ( gotong royong, berindikator kerjasama dalam 

mengidentifikasi struktur isi dan bahasa teks cerpen”), dan diakhiri dengan “masing-

masing kelompok menyajikan hasil kerja kelompok di depan kelas” (nilai karakter 
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mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas 

berindikator kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

membaca, mencermati, menemukan, dan menginterpretasi sturktur, isi, dan makna teks 

negoisasi  (menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, dan kreatif) dan 

menekankan pada nilai integritas yang berindikasi “cinta kebenaran’ dan ‘kejujuran,’ 

tampak pada kegiatan “Pesefta diidk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari 

buku/ internet terkait dengan struktur isi dan penggunaan bahasa teks cerpen.” Kegiatan 

tersebut juga sebagai salah satu penguatan dalam menerapkan nilai karakter mandiri, yang 

berindikasi “kerja keras,’ ‘disiplin,’ dan ‘pemmbelajar.’ 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan 

menafsrkan makna teks cerita pendek secara tertulis, sehingga tercipta komunikasi dalam 

konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai 

mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang 

berindikator kerja sama; integritas yang berindikator kejujuran dan cinta pada kebenaran). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam membaca pemahaman dengan cara menafsirkan makna teks cerita pendek  yang 

dipelajarinya  terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter 

mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan 

kerja keras). 

17)  Data nomor 17  (Kota Bandung a.n. Tiorida Samosir, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial, ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta 

didik-wacana-guru-peserta didik, yang berpenekanan pada penerapan nilai karakter 

mandiri, yang berinsdikasi jenis nilai karakter, a.l. mandiri  (berindikais berani, datanya: 
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‘secara bersungguh-sungguh memberi komentar terhadap isi bacaan ’),  gotong royong 

(kerjasama, indikatornya: “Peserta didik melakukan diskusi dengan kelompoknya tentang 

struktur dan kebahasaan teks biografi”.), dan mandiri (berani dan pembelajara, serta nilai 

integritas yang berindikator aspek kesantunan dan keteladanan, datanya: “Peserta didik 

berdiskusi membahas hasil analisis unsur-unsur dan kebahsaan teks biografi dengan tutur 

kata yang asantun dan penuh tanggung jawab”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas beberapa kelompok  ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

dan bernilai integritas berindikator aspek kejujuran, faktanya: “ Peserta didik memperbaiki 

kesalahan unsur-unsur dan kebahasaan teks biografi dengan jujur dan bertanggun jawab”), 

dan diakhiri dengan “Peserta didik mempresentasikan hasl temuan tentang kesalahan yang 

didapat dalam teks biografi hasil karya kelompok lain, dan perbaikannya.” (nilai karakter 

mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas 

berindikator kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

membaca, mencermati, menemukan, memperbaiaki, dan menyusun kembali teks biografi 

berdasarkan  sturktur, isi, dan makna teks biografi yang benar  (menerapkan nilai mandiri, 

yang berindikasi pembelajar, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menganalisis teks 

biografi melalui kegiatan menemukan kesalahan penggunaan struktur, dan kebahasaan 

dalam teks biografi hgasil kerja kelompok lain, kemudian menyusunnya kembali, dan 

akhir pembelajaran masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui 

kegiatan membaca pemahaman dan menulis (menerapkan jenis nilai mandiri, yang 

berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator 
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kerja sama; integritas yang berindikator kejujuran, keteladanan, cinta kebenaran, dan 

kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam membaca kritik, dan menuliskan kembali teks biografi  yang dipelajarinya  terkait 

dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan kerja keras). 

18)  Data nomor 18  (Kota Bandung a.n. Arif Nopian Nugraha, S.Pd.) menunjukkan, bahwa 

dalam RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi 

antara peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan jenis 

nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa ’),  gotong royong (kerjasama, faktanya: “Peserta didik terbagi atas kelompok 

belajar”.), dan mandiri (berani,  faktanya: “ Guru memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk menyampaikan pertanyaan sebanyak mungkin terkait teks anekdot”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis, 

meneyenangkan  dan kolaboratif dengan membagi kelas atas beberapa kelompok 

menerapkan nilai karakter gotong royong, berindikator: ‘kerjasama’ (faktanya, “ Peserta 

didik mengumpulkan data/ informasi melalui diskusi kelompok terkait materi makna 

tersirat dalam teks anekdot yang tengah dianalisisnya”); berindikator solidaritas (faktanya, 

“ Peserrta didik berlatih membuat teka-teki silang seputar materi yang pernah 

dipelajarinya..”; nilai karakter integritas yang berindikator cinta pada kebenaran (faktanya, 

“Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan melalui 

cara mengamati kejadian dalam teks, membaca sumber lain selain buku teks, 

berdiskusi,saling tukat informasi dengan kelompok lain;  kegiatan diakhiri dengan 

“masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kelompok,” 
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(penerapan nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; 

nilai karakter integritas berindikator kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

membaca kritis, dan diakhiri dengan menciptakan kembali teks anekdot  (menerapkan nilai 

mandiri, yang berindikasi pembelajar, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengevaluasi isi 

teks anekdot melalui kegiatan menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, sampai 

pada kegiatan menciptakan kembali teks anekdot yang sesuai dengan struktur dan 

kebahasaan teks anekdot, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial 

melalui kegiatan membaca kritis dan menulis kreatif (menerapkan jenis nilai mandiri, yang 

berindikator kreatif, kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang 

berindikator kerja sama; integritas yang berindikator cinta kebenaran, keteladanan, 

kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam menciptakan kembali teks anekdot melalui kegiatan mengevaluasi teks anekdot 

yang sudah ada  yang dipelajarinya  terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai 

pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi 

kreatif, pembelajar, disiplin, dan kerja keras). 

19)  Data nomor 19  (Kota Bandung a.n. Tim SMK Muhamadiyyah 2) menunjukkan, bahwa  

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara 

peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan jenis nilai 

karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam & berdoa 

’),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “peserta didik ditempatkan dalam kelompok 
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belajar”), dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Guru memberi kesempatan peserta didik 

bertanya jawab tentan struktur, isi, dan kaidah bahasa teks laporan hasil observasi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas beberapa kelompok ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 

pertanyaan dari berbagai sumber”), dan diakhiri dengan “masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal” (nilai karakter mandiri, 

berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator 

kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

membaca, menganalsis, menemukan, dan menyusun teks laporan hasil observasi sesuai 

dengan ketentuan  (menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengedentifikasi 

dan menanalisis teks laporan hasil observasi dari aspek sturktur, isi, dan kaidah 

kebahasaan, melalui kegiatan diskusi dan informasi dari berbagai sumber, sehingga 

tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca kritis 

(menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, kreatif, disiplin, dan 

pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator 

cinta pada kebenaran,  kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam membaca kritis, dan menyusun teks laporan hasil observasi dengan cara 

mengevaluasi teks   yang dipelajarinya  terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai 

pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi 

pembelajar, kreatif, disiplin, dan kerja keras). 
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20)  Data nomor 20  (Kota Bandung a.n. Titin Suhartini) menunjukkan, bahwa RPP ybs. dari 

aspek relasi sosial selain ybs telah merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: ‘Guru menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti pelajaran. ’),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Guru 

mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil.”), dan mandiri (berani,  

indikatornya: “ Peserta diidk mempertanyakan struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks 

cerita pendek”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas beberapa kelompok berpasangan( gotong royong, berindikator 

kerjasama, faktanya: “Peserta didik bersama kelompoknya menemukan struktur, isi, dan 

kaidah kebahasaan dari teks cerpen yang dibacanya, serta menjelaskan temuannya.”), dan 

diakhiri dengan “masing-masing kelompok menyampaikan makna teks cerita pendek” 

(nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter 

integritas berindikator kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

membaca, dan menhinterpretasi makna cerita pendek (menerapkan nilai mandiri, yang 

berindikasi pembelajar, dan berani) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menginterpretasi 

makna cerita pendek secara lisan melalui kegiatan menelaah isi teks cerpen yang 

dibacanya, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan 

membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, 

disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang 

berindikator kejujuran dan kesantunan). 
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Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam membaca pemahaman dengan cara menafsirkan makna teks cerpen  yang 

dipelajarinya  terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter 

mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, dan 

kerja keras). 

21)  Data nomor 21  (Kota Bandung a.n. Nina Martiana Komara, S.Pd.) menunjukkan, bahwa 

dalam RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi 

antara peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima 

jenis nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam 

& berdoa ’),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Pembagian kelompok belajar”.), 

dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Guru memberi kesempatan kepda peserta didik untuk 

menanykana  sebanyak meunkin tentang teks laporan hasil observasi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik mengumpulkan informasi bersama kelompoknya daari berbagai 

sumber untuk dapat menjawab pertanyaan”), dan diakhiri dengan “masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasi diskusi tentang teks laporan hasil observasi dan 

kelompok lain menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ 

dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, 

dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, menganalisis isi dan aspek kebahasaan, 

menginterpretasi isi, dan mengintruksi kembali teks laporan hasil observasi berdasarkan 

hasil analisisnya  (menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, 

disiplin, dan kreatif) 
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Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan isi teks 

laporan hasil observasi berdasarkan hasil identfikasi isi, dan aspek kebahasaannya, serta 

mengonstruksi kembali teks hasil observasi melalui kegiatan membaca kritis, sehingga 

tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca 

pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan 

pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator 

cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam membaca kritis dengan cara menganalisis, menafsirkan makna teks laporan hasil 

observasi, dan mengonstruksi kembali teks laporan hasil observasi yang dipelajarinya  

terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja 

keras). 

22)  Data nomor 22  (Kota Bandung a.n. Aditia Tristiana, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara 

peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis 

nilai karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, faktanya: ‘mengucapkan salam & 

berdoa’; cinta lingkungan, faktanya: “Peserta didik diberi stimulus berupa gambar 

Kebakaran Hutan untuk diamati dan didiskusikan.”),  gotong royong (kekeluargaan, 

faktanya: “Guru memberi apresiasi peserta didik terkait penyampaian solusi yang 

diasampaikan, dan meluruskannya”.), dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Guru dan 

peserta didik bertanya jawab tentang teknis membbuat  teks laporan hasil observasi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis   dengan 

mengapresiasi setiap respon peserta didik ( gotong royong, berindikator kekluargaan 

dalam mencermati gagasan peserta didik), dan diakhiri dengan kegiatan membuat teks 
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laporan hasil observasi (mengandung nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja 

keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator  kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa   demokratis dengan cara membaca, 

menganalisis, dan menyusun teks laporan hasil observasi  (menerapkan nilai mandiri, yang 

berindikasi pembelajar, dan kreatif)      

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan membuat teks 

laporan hasil observasi berdasarkan gambar, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks 

konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, 

yang berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang 

berindikator kerja sama; integritas yang berindikator kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  

dalam menulis laporan teks hasil observasi, dengan cara mengamati gambar  yang 

dipelajarinya  terkait dengan konteks tertentu (menerapkan nilai pendidikan karakter 

mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar,kreatif,  

disiplin, dan kerja keras). 

b) Deskripsi Data Keberadaan dan Kualitas Penguatan Pendidikan Karakter dalam 

GLS yang Diterapkan Guru Mapel Bahasa Indonesia Kabupaten Bandung dengan 

Menggunakan Parameter AWK 

  

1) Data nomor 21  (Kota Bandung a.n. Dra. Lilis Yuyun, M.M.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta 

didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, 

a.l. religius (beriman dan bertakwa, indikatornya: ‘mengucapkan salam & berdoa ’),  gotong 

royong (kerjasama, indikatornya: “Pembagian kelompok belajar”.), dan mandiri (berani,  

indikatornya: “ Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan  materi 

tentang teks laporan hasil observasi”).   
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Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik mengumpulkan informasi yang  relevan bersama kelompoknya dari 

berbagai sumber  dan melakukan wawancara dengan nara sumber untuk dapat menjawab 

pertanyaan dari lembar kerja yang diberikan guru.”), dan diakhiri dengan “masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang teks laporan hasil observasi dan kelompok 

lain menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan 

‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan 

kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang isi pokok  teks laporan hasil observasi dengan kelompok lain. 

Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru 

berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan 

kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan isi teks 

laporan hasil observasi berdasarkan kegiatan mengamati objek, membaca sumber lain, 

menyusun daftar pertanyaan yang akan disampaikan pada guru, melakukan wawancara dengan 

nara sumber, mempresentasikan ulang, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi 

sosial melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang 

berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja 

sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan 

kesantunan).  

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

membaca kritis dengan cara mengidentifikasi struktur teks, dan menafsirkan makna teks 
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laporan hasil observasi (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi 

melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

2) Data nomor 2  (Kota Bandung a.n. Cindy Tri Andriyani, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta 

didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan nilai karakter, a.l. religius 

(beriman dan bertakwa, faktanya: “Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 

berdoa.”),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Pembagian kelompok belajar”.), dan 

mandiri (pembelajar dan disiplin ,  faktanya: “ Guru terlebih dahulu memberi tugas kepada 

peseta didik untuk membaca di rumah tentang teks negoisasi”).  Kegiatan tersebut juga 

menunjukkan penanaman nilai karakter integritas, yang berindikasi keteladanan. 

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik mengumpulkan informasi yang  relevan bersama kelompoknya dari 

berbagai sumber  dan melakukan wawancara dengan nara sumber untuk dapat menjawab 

pertanyaan dari lembar kerja yang diberikan guru.”), dan diakhiri dengan “masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang teks negoisasi dan kelompok lain 

menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; 

nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang isi pokok  teks negoisasi dengan kelompok lain. Kelompok lain 

menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru berusaha 

menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menganalisis teks 

negoisasi berdasarkan kegiatan mengamati objek, membaca sumber lain, menyusun daftar 

pertanyaan yang akan disampaikan pada guru, melakukan wawancara dengan nara sumber, 
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mempresentasikan ulang, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial 

melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator 

kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; 

integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

mengkonstruksi teks negoisasi dengan didahului kegiatan menganalisis isi dan struktur teks 

negoisasi, dan menafsirkan maknanya (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

3) Data nomor 3  (Kota Bandung a.n. Tetty Sugiarti, S.Pd., M.M.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam 

RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta 

didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, 

a.l. religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “mengucapkan salam, berdoa, membaca asmaul 

husna, membaca Alquran ‘),  gotong royong (kerjasama, faktanya: “Peserta didik berdiskusi 

tentang cara menyusun teks eksposisi berfokus isi”.), dan mandiri (pembelajar,  indikatornya: 

“ Guru menugaskan peserta didik unntuk melengkapi teks eksposisi dengan memperhatikan 

isi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis ( mandiri, 

berindikator pembelajar dan kerja keras, faktanya “ Peserta didik melengkapi teks eksposisi, 

mengemukakan permasalahan tentang cara mengonstruksi teks eksposisi, mengali informasi 

tentang hal itu, dan melengkapi teks eksposisi dengan memperhatikan isi”), dan diakhiri 

dengan “masing-masing peserta didik menysuun teks eksposisi dengan memperhatikan isi” 

(nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter 

integritas berindikator cinta pada   kejujuran). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa demokratis dengan cara membimbing peserta 

didik menggali informasi terkait teks eksposisi, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  
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(guru berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, 

dan kreatif). 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menganalisis struktur 

dan kebahasaan teks eksposisi dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber, sehingga 

tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan mrngkonstruksi teks 

eksposisi dengan memperhatikan isi (menerapkan jenis nilai mandiri, yang kejujuran dan 

kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis teks eksposisi berfokus isi, dengan terlebih dahulu dilakukan kegiatan membaca kritis 

dengan cara menganalisis  struktur teks, dan menafsirkan makna teks eksposisi (menerapkan 

nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi 

pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

4) Data nomor 4  (Kota Bandung a.n. Empep Mustopa, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan nilai karakter, a.l. religius 

(beriman dan bertakwa, faktanya: ‘mengucapkan salam & berdoa ’),  gotong royong 

(kerjasama, faktanya: “Peserta belajar dengan cara kelompok untuk mendiskusikan tentang 

struktur dan kaidah teks cerita sejarah”.), dan mandiri (berani, kreatif, dan pembelajar,  

faktanya: “ Peserta didik menulis laporan hasil kerja kelompok.”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik berdiskusi tentang struktur dan kaidah teks cerita sejarah, serta 

menyusun laporan secara tertulis.”), dan diakhiri dengan “masing-masing kelompok 

membacakan hasil kerja kelopok di depan kelas” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ 
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kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta pada kejujuran, dan 

kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

berdiskusi kelompok tentang struktur dan kaidah teks  cerita sejarah dengan kelompok lain. 

Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru 

berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan 

kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan peserta didik 

menginterpretasi teks cerita sejarah, sehingga tercipta pemahaman terhadap makan yang 

terkandung di dalamnya dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca 

pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan 

pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator 

cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

membaca kritis dengan cara menginterpretasi makna teks cerita sejarah (menerapkan nilai 

pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi 

pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

5) Data nomor 5  (Kota Bandung a.n. Angga Yogagiri, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 

berdoa untuk memulai pembelajaran”),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Peserta 

didik duduk berkelompok/ satu kelompok terdiri dari empat orang untuk mendisukusikan teks  
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prosedur”.), dan mandiri (pembelajar,  faktanya: “ Peserta didik secara berkelompok membuat 

rangkuman hasil mengidentifikasi teks prosedur”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Guru mempersilakan peserta didik dengan kelompoknya untuk mencari informasi 

dan data-data tambahan dari buku sumber dan internet tentang ciri-ciri teks prosedur.”), dan 

diakhiri dengan “Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kesimpulan kelompoknya di 

depan kelas secara bergiliran mengenai teks prosedur” (menerapkan nilai karakter mandiri, 

berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta 

pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang isi pokok  teks prosedur dengan kelompok lain. Kelompok lain 

menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru berusaha 

menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan kreatif). 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengembangkan teks 

prosedur berdasarkan kegiatan menganalsis teks prosedur, sehingga tercipta komunikasi dalam 

konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai 

mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang 

berindikator kerja sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, 

kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis dengan menganalisis teks prosedur (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, 

karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja 

keras). 
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6) Data nomor 6  (Kota Bandung a.n. Muthiani Agustine dan Riska Rahayu) menunjukkan, bahwa 

dalam RPP ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara 

peserta didik-wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai 

karakter, a.l. religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “Guru dan peserta didik bersipa dan 

berdoa.”),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Peserta didik berkelompok dalam 

kelompok yang beranggotakan lima orang.”.), dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Guru 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan  materi tentang teks laporan hasil 

observasi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik mengumpulkan informasi yang  relevan tentang cara menumpulkan 

infromasi sampai cara menyusun teks laporan hasil observasi”), dan diakhiri dengan “masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang teks laporan hasil observasi di depan 

kelas” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai 

karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang isi pokok  teks laporan hasil observasi dengan kelompok lain. 

Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru 

berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan 

kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan isi teks 

laporan hasil observasi berdasarkan kegiatan mengumpulkan informasi seputar pengertian-

struktur-isi-cara membuat ringkasan-caar menyimpulkan teks laporan hasil observasi, sehingga 

tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman 

(menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai 
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gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, 

keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis teks laporan hasil observasi yang bertujuan menafsirkan makna teks (menerapkan nilai 

pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi 

pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

7) Data nomor 7  (Kota Bandung a.n. Sonna Sonnandar, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka 

dan berdoa untuk memulai pembelajaran.”),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: 

“Pembagian kelompok belajar”.), dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Guru memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan  materi tentang teks negoisasi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik mengumpulkan informasi yang  relevan bersama kelompoknya dari 

berbagai sumber  dan melakukan wawancara dengan nara sumber untuk dapat menjawab 

pertanyaan dari lembar kerja yang diberikan guru.”), dan diakhiri dengan “masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang teks negoisai dan kelompok lain 

menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; 

nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang mengevaluasi penawaran dan persetujuan dalam teks negoisasi dengan 

kelompok lain. Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang 
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lengkap  (guru berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, 

disiplin, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengevaluasi teks 

negoisasi  berdasarkan kegiatan mengamati objek, membaca sumber lain, menyusun daftar 

pertanyaan yang akan disampaikan pada guru, melakukan wawancara dengan nara sumber, 

mempresentasikan ulang, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial 

melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator 

kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; 

integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negoisasi dengan 

terlebih dahulu mengevaluasi pengajuan, penawaran, persetujuan dari teks negoisasi yang 

dipelajarinya (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih 

peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

8) Data nomor 8  (Kota Bandung a.n. Dra. R. Dewi Gantini) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “Peserta didik merespon salam dari guru sebagai 

tanda mensyukuri anugerah Tuhan, serta menjawab pertanyaan yang berhubungan denan 

pembelajaran),  gotong royong (kerjasama, faktanya: “Peserta didik berkelompok dengan 

teman yang berdekatan masing-masing berjumlah lima orang”.), mandiri dan integritas (berani 

dan kesantunan,  faktanya: “ Peserta didik bertanya jawab tentang struktur dan kaidah/ ciri 

bahasa teks editorial/ opini dengan bahasa yang santun”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong/ pembelajar/ kerja keras/ 
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disiplin, berindikator kerjasama, faktanya “ Peserta didik berdiskusi menentukan struktur dan 

kaidah serta ciri kebahasaan teks editorial/ opini dengan proaktif.”), dan diakhiri dengan 

“masing-masing kelompok secara bergantian melaporkan hasil kerja kelompoknya, dan 

mempubikasikannya dalm kertas karton manila di depan kelas” (nilai karakter mandiri, 

berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ ‘kreatif’dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas 

berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, keteladanan dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

mengunjungi dan membaca hasil kerja kelomppok lain. Kelompok lain menanggapi dengan 

aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru berusaha menerapkan nilai mandiri, 

yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menafsirkan isi teks 

negosiasi berdasarkan kegiatan mengamati objek, membaca sumber lain, menyusun daftar 

pertanyaan yang akan disampaikan pada guru, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks 

konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang 

berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja 

sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan 

kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

membaca kritis dengan cara menginterpretasi truktur teks, dan makna negoisasi  (menerapkan 

nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi 

pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

9) Data nomor 9  (Kota Bandung a.n. Rani Prastuti, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP ybs. 

dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 
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religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “ Seorang peserta didik memimpin doa....”),  gotong 

royong (kerjasama, faktanya: “Peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya.”), dan mandiri 

(berani dan pembelajar,  indikatornya: “ Peserta didik bertanya jawab dengan kelompoknya 

mendiskusikan kesalahan isi dan kebahasaan dua teks laporan hasil observasi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik mendiskusikan dan menyimpulkan isi dan kebahasaan teks laporan 

hasil  observasi..”), dan diakhiri dengan “masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi tentang teks laporan hasil observasi dan kelompok lain menanggapinya” (nilai karakter 

mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas 

berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara kelas 

terbagi atas kelompok kecil; kelompok mengumpulkan informasi tentang materi teks laporan 

hasil observasi; mendiskusikan dan memecahan masalah; menyusun hasl kerja kelompok; 

mempresntasikan hasil; menanggapi; membacakan hasil evaluasi; membuat ringkasan (guru 

berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan 

kreatif; juga menanamkan nilai integritas yang berindikasi cinta pada kebenaran, dan 

kejujuran). 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menganalisis dan 

mengkonstruksi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan kegiatan mengamati objek, 

membaca sumber lain, menyusun daftar pertanyaan yang akan disampaikan pada guru, 

melakukan wawancara dengan nara sumber, mempresentasikan ulang, sehingga tercipta 

komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman 

(menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai 
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gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, 

keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis teks laporan hasil observasi dengan cara menanalisis isi, struktur teks, dan menafsirkan 

makna teks laporan hasil observasi (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

10) Data nomor 10  (Kota Bandung a.n. Tetet Sopia Z., S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “Peserta didik merespon salam dan pertanyaan 

guru....Guru dan peserta didik bersiap dan berdoa.”),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: 

“Peserta diidk berdiskusi tentnng mrngolah isi informasi teks observasi”.), dan mandiri (berani/ 

kreatif/ kerja keras/ disiplin/ pembelajar, faktanya: “ Peserta didik menyampaikan hasil 

telaahan terhadap teks observasi, memberi tanggapan, menerima saran, memperbaikinya”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan cara menciptakan kegiatan diskusi antarpeserta didik ( gotong royong, berindikator 

kerjasama, faktanya “ Peserta didik menggali informasi dari teks observasi yang 

dibacanya...menyusun teks ringkasan hasil observasi...memeriksa hasil 

ringkasan...menyampaikan hasil...saling menanggapi...memperbaiki....membuat simpulan.”). 

Kegiatan itu menunjukkan guru telah menerapkan nilai karakter (nilai karakter mandiri, 

berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta 

pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang isi pokok  teks laporan hasil observasi dengan kelompok lain. 

Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru 
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berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan 

kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menulis teks laporan 

hasil observasi  dalam bentuk ringkasan berdasarkan kegiatan membaca kritis teks observasi 

terlebih dahulu, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan 

membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, 

dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator 

cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis ringkasan isi teks observasi dengan cara mengidentifikasi struktur teks, dan 

menafsirkan makna teks laporan hasil observasi (menerapkan nilai pendidikan karakter 

mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif 

dan kerja keras). 

11) Data nomor 11  (Kota Bandung a.n. Indah Tiaranita, S.Pd.)  menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 

berdoa.”),  gotong royong (kerjasama, faltanya: “Pembagian kelompok belajar”.), dan mandiri 

(berani/ pembelajar,  faktanya:  “ Peserta didik menulis resume tentang apa yang telah dibaca, 

diamati dan didengarkan sebagai pembiasaan dalam membaca dan menulis.”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: mendiskusikan pola 

penyajian teks biografi; mengumpulkan informasi tentang teks biografi; mengolah informasi; 

mengerjakan soal tentang pola penyajian teks biografi; saling tukar menukar informasi dengan 
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kelompok lain .”), dan diakhiri dengan “masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi tentang teks laporan hasil observasi dan kelompok lain menanggapinya” (nilai karakter 

mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas 

berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang isi pokok  teks biografi  dengan kelompok lain. Kelompok lain 

menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru berusaha 

menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengungkapkan 

kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh biografi, berdasarkan kegiatan  membaca 

evaluatif tentang hal-hal yang dapat diteladani dari isi teks biografi, sehingga tercipta 

komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman 

(menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai 

gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, 

keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis dengan cara menilai hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks 

biografi  (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi melatih peserta 

didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

12) Data nomor 12  (Kota Bandung a.n. Lilis Sukmawati, S.Pd.)  menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “ Peserta didik merespon salam dan pertanyaan guru 

berhubungan dengan kondisi peserta didik.”),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: 
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“Pembagian kelompok diskusi”.), dan mandiri (berani,  faktanya: “ Peserta didik menanyakan 

butir-butir penting terkait hal yang diteladani dalam teks biografi yang dibacanya.”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik bersama kelompok mengidentifikasi hal yang dapat diteladani dari 

tokoh yang erdapat dalam teks biografidengan cara kaji pustaka.”), dan diakhiri dengan 

“masing-masing kelompok memajang teks yang mengandung hal-hal yang dapat ditedani, 

sampai perwakilan kelompok mempresentasikan hasil penilaian terhadap kelompok lain” (nilai 

karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas 

berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi hasil penilaian terhadap hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi dengan 

kelompok lain. Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang 

lengkap  (guru berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, 

disiplin, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan memproduksi t eks 

biografi berdasarkan kegiatan menilai hal-hal yang dapat diteladani tokoh dalam teks biografi, 

sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca 

pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan 

pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator 

cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

memproduksi teks biografi dengan berorientasi pada hal-hal yang diteladani dari tokoh yang 
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akan ditulis dalam teks biografi (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

13) Data nomor 13  (Kota Bandung a.n. Cucu Subagja, S.Pd.)  menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman/ bertakwa/ bersih/ cinta ,ingkunganfaktanya: “Pengkondisian peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran meliputi: mengucapkan salam, mengamati kebersihan 

kelas, memeriksan pakaian seragam peserta didik, berdoa, dan presensi.”),  gotong royong 

(kerjasama, faktanya: “Peserta didik diarahkan untuk membentuk kelompok dengan anggota 

antara 4-5 orang, dan dipersilakan untuk memberi nama kelompoknya sesuai tokoh inspirator 

bangsa”.), dan mandiri (pembelajar,  indikatornya: “ Peserta didik secara berkelompok 

mencarai tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan struktur teks biografi.”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik secara berkelompok mengolah informasi yang diperoleh dari hasil 

kegiatan sebelunya untuk memperluas, memperdalam masalah yang terkait denan struktur teks 

biografi.”), dan diakhiri dengan “masing-masing individu menyimpulkan struktur teks dan 

kaidah kebahasaan dalam teks biografi.” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja 

keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, 

dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang isi pokok  teks biografidengan kelompok lain. Kelompok lain 

menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru berusaha 

menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan kreatif) 
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Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan membuast  teks biografi 

berdasarkan kegiatan mengamati objek, membaca sumber lain, menyusun daftar pertanyaan 

yang akan disampaikan pada guru, melakukan wawancara dengan nara sumber, 

mempresentasikan ulang, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial 

melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator 

kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; 

integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

memenulkis  teks mbaca kritis dengan cara mengidentifikasi struktur teks, dan menafsirkan 

makna teks laporan hasil observasi (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras) 

14) Data nomor 14 (Kota Bandung a.n. Linda Wahyuni, S.Pd.)  menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “ Peserta didik mengucap salam, berdoa, membaca 

asmaul husna, dan membaca Alquran”),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Guru 

membentuk kelompok diskusi.”.), dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Guru memberi 

kesempatan kepada peserta didik dan kelompoknya masing-masing  untuk menanya dan 

mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan, argumnetasi, pengetahuan, dan 

rekomendasi yang terdapat dalam teks eksposisi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik denan kelompok diskusinya mendiskusikan fakta dan opini dalam teks 

eksposisi.”), dan diakhiri dengan “masing-masing kelompok menyajikan teks eksposisi yang 

disusunnya,  dan kelompok lain menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ 
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kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, 

kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang isi pokok  teks laporan hasil observasi dengan kelompok lain. 

Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru 

berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan 

kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengembanagkan isi 

teks eksposisi berdasarkan kegiatan mendeskripsikan permasalahan/ argumentasi/ 

pengetahuan/ rekomendasi dalam teks eksposisi, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks 

konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang 

berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja 

sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan 

kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis  teks eksposisi (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi 

melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

15) Data nomor 15 (Kota Bandung a.n. Suci Apriyanti,, S.Pd.)  menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “ Peserta didik mengucap salam, berdoa, membaca 

asmaul husna, dan membaca Alquran”),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Guru 

membentuk kelompok diskusi.”.), dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Guru memberi 

kesempatan kepada peserta didik dan kelompoknya masing-masing  untuk menanya dan 
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mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan, argumnetasi, pengetahuan, dan 

rekomendasi yang terdapat dalam teks eksposisi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik denan kelompok diskusinya mendiskusikan fakta dan opini dalam teks 

eksposisi.”), dan diakhiri dengan “masing-masing kelompok menyajikan teks eksposisi yang 

disusunnya,  dan kelompok lain menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ 

kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, 

kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang isi pokok  teks laporan hasil observasi dengan kelompok lain. 

Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru 

berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan 

kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengembanagkan isi 

teks eksposisi berdasarkan kegiatan mendeskripsikan permasalahan/ argumentasi/ 

pengetahuan/ rekomendasi dalam teks eksposisi, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks 

konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang 

berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja 

sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan 

kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis  teks eksposisi (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi 

melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 
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16) Data nomor 16 (Kota Bandung a.n. Fiyria Yuliana D., S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (toleransi, faktanya: “ Guru memberi informasi tentang keterkaitan pembelajaran 

sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan”),  gotong royong (kerjasama, 

faktanya: “Secara berkelompok peserta didik bertanya jawab tentang hal-hal yang tidak 

dipahami tentang struktur dan kaidah teks negoisasi.”), dan mandiri (berani,  faktanya: “ 

Peserta didik beserta kelompok belajarnya mencari informasi dari berbagai sumber tentang 

langkah-langkah menganalsisi struktur dan kaidah teks negoisasi”). Dalam kegiatan ini, guru 

telah menerapkan nilai integritas, aspek cinta pada kebenaran dan kejujuran.  

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik dengan kelompok diskusinya mendiskusikan isi dan struktur teks 

negoisasi,dan membacakan hasil kerja di depan kelas.”), dan diakhiri dengan “masing-masing 

kelompok memberi tanggapan, dan secara berkelompok, peserta didik memperbaiki hasil 

pekerjaannya yang belum sempurna.” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja 

keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, 

dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis. Ini tampak dari 

kegiatan “Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran, dan melakukan refleksi 

bersama-sama.”    (Guru menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, 

disiplin, dan kreatif). 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menulis teks negoisasi 

berdasarkan kegiatan menganalisis teks negoisasi yang dipelajarinya, sehingga tercipta 

komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman 
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(menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai 

gotong royong yang berindikator kerja sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, 

keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis  teks negoisasi (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi 

melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

17) Data nomor 17 (Kota Bandung a.n. Eka Susilawati, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “ Peserta didik mengucap salam”),  gotong royong 

(kerjasama, indikatornya: “Peserta didik melaksanakan pembelajaran dalam konteks 

diskusi.”.), dan integritas (kesantunan dan cinta pada kebenaran,  indikatornya: “ Peserta didik 

mendiskusikan dan mnyimpukan makna kata, istilah, ungkapan dalam teks anekdot dalam 

diskusi kelas dengn saling menghargai”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik dengan kelompok diskusinya mengomunikasikan dan saling menilai 

ketepatan kesimpulan antarkelompok.”), dan diakhiri dengan “Peserta didik mempresentasikan 

makna kata, ungkapan dalam teks anekdot, kelompok lain menanggapinya” (nilai karakter 

mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas 

berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

menginterpretasi teks anekdot. Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh 

pengetahuan yang lengkap  (guru berusaha menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi 

pembelajar, kerja keras, disiplin, dan kreatif) 
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Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan membaca pemahaman 

terhadap makna teks anekdot, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial 

melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator 

kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; 

integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

membaca teks anekdot (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena berindikasi 

melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras) 

18) Data nomor 18 (Kota Bandung a.n. Dini Rudiawati S..) menunjukkan, bahwa dalam RPP ybs. 

dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman dan bertakwa, faktanya: “ Memulai pembelajaran dengan salam pembuka dan 

berdoa.”),  gotong royong (kerjasama, indikatornya: “Peserat diddik melakukan pembelajaran 

dengan cara berkelompok.”.), dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Peserta didik berdiskusi 

dan menanyakan hal-hal terkait kebahasaan teks laporan hasiil observasi”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Secara berkelompok, peserta didik mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan 

seputar kebahasaan dalam teks laporan hasl observasi, dan menganalisis kebahasaan dalam teks 

laporan hasl observasi.”), dan diakhiri dengan “masing-masing kelompok menyampaikan hasil 

diskusi si depan kelas,  dan kelompok lain menanggapinya” (nilai karakter mandiri, 

berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; nilai karakter integritas berindikator cinta 

pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara 

menganalisis penggunaan kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, kemudian 
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memperbaikinya secara berkelompok. Kelompok lain menanggapi dengan aktf, sehingga 

diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru berusaha menerapkan nilai mandiri, yang 

berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengembanggkan hasil 

analisis menjadi bahan y ang akan ditulis peserta didik, sehingga tercipta komunikasi dalam 

konteks konstruksi sosial melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai 

mandiri, yang berindikator kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang 

berindikator kerja sama; integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, 

kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis  teks laporan hasil observasi (menerapkan nilai pendidikan karakter mandiri, karena 

berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif dan kerja keras). 

19) Data nomor 19 (Kota Bandung a.n. Umi Syarifah, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP ybs. 

dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (toleransi, faktanya: “ Peserta didik menerima informasi tentang keterkaitan 

pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan diikuti”),  gotong royong 

(kerjasama, indikatornya: “Guru membentuk kelompok diskusi untuk mengamati struktur teks 

laporan hasil observasi.”), dan mandiri (berani,  indikatornya: “ Peserta didik bertanya jawab 

dengan kelompok diskusinya juga dengan gurunya tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

teks bacaan”).   

Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik dengan kelompok diskusinya mendiskusikan tentang kaidah 

kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi.”), dan diakhiri dengan 
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“masing-masing kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya,  dan kelompok lain 

menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; 

nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang sturktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, sehingga 

diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru berusaha menerapkan nilai mandiri, yang 

berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan menginterpretasi makna 

teks lapran hasil observasi, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial 

melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator 

kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; 

integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

membaca pemahaman teks laporan hasil observasi (menerapkan nilai pendidikan karakter 

mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif 

dan kerja keras). 

20) Data nomor 20 (Kota Bandung a.n. Yanti Daryanti, S.Pd.) menunjukkan, bahwa dalam RPP 

ybs. dari aspek relasi sosial selain ybs merancang kegiatan multiinteraksi antara peserta didik-

wacana-guru-peserta didik, juga telah mengimplementasikan ke lima jenis nilai karakter, a.l. 

religius (beriman/ bertakwa/ bersih/ cinta lingkungan, faktanya: “ Peserta didik mengucap 

salam, menjaga kebersihan, memeriksa pakaian seragam, berdoa, persensi”),  gotong royong 

(kerjasama, indikatornya: “Guru membentuk kelompok diskusi.”.), dan mandiri (berani,  

indikatornya: “ Peserta didik bertanya jawab seeputar struktur dan isi teks cerita sejarah”).   
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Dari aspek reaksi pembelajaran, ybs. telah menerapkan aspek demokratis  dan kolaboratif 

dengan membagi kelas atas kelompok belajar ( gotong royong, berindikator kerjasama, 

faktanya “ Peserta didik dengan kelompok diskusinya mendiskusikan cara mengonstruksi 

informasi dalam teks cerita sejarah.”), dan diakhiri dengan “Peserta didik menyampoaikan pada 

kelompok lain tentang cara mengonstruksi nilai dalam teks cerita sejarah, kelompok lain 

menanggapinya” (nilai karakter mandiri, berindikator ‘berani,’ kerja keras,’ dan ‘pembelajar’; 

nilai karakter integritas berindikator cinta pada kebenaran, kejujuran, dan kesantunan). 

Sistem pembelajaran dirancang guru bernuansa kolaboratif dan demokratis dengan cara saling 

tukar informasi tentang nilai dalam teks cerita sejarah dengan kelompok lain. Kelompok lain 

menanggapi dengan aktf, sehingga diperoleh pengetahuan yang lengkap  (guru berusaha 

menerapkan nilai mandiri, yang berindikasi pembelajar, kerja keras, disiplin, dan kreatif) 

Dari aspek interaksi pembelajaran,  ybs. memfokuskan pada kegiatan mengonstruksi nilai 

dalam teks cerita sejarah, sehingga tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial 

melalui kegiatan membaca pemahaman (menerapkan jenis nilai mandiri, yang berindikator 

kerja keras, disiplin, dan pembelajar; nilai gotong royong yang berindikator kerja sama; 

integritas yang berindikator cinta pada kebenaran, keteladanan, kejujuran dan kesantunan). 

Dari aspek karakteristik wacana, ybs. menekankan pada upaya melatih peserta didik  dalam 

menulis  teks cerita sejarah yang berorientasi nilai (menerapkan nilai pendidikan karakter 

mandiri, karena berindikasi melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar, disiplin, kreatif 

dan kerja keras). 

c) Pembahasan 

Berdasarkan hasil deskripsi pengintegrasian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang 

diterapkan guru Bahasa Indonesia SMK Kota dan Kabupaten Bandung dalam RPP yang 

dirancangnya berdasarkan Analisis Wacana Kritis (AWK) dapat dibahas hal-hal sebagai 
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berikut. Adapun pembahasan didasarkan atas lima aspek tinjauan AWK meliputi reaksi sosial, 

reaksi pembelajaran, sistem pembelajaran, interaksi pembelajaran, dan karakterstik wacana.  

Dari aspek relasi sosial, guru telah melaksanakan pembelajaran secara multiinteraksi. Ini 

tampak dari perencanaan pembelajaran yang mengarah pada penciptaan situasi multiarah 

antara peserta didik-wacana-guru-peserta didik. Peserta didik benar-benar berkedudukan 

sebagai subjek pendidikan. Dalam konteks relasi sosial, guru telah menerapkan penguatan lima 

jenis karakter, antara lain sebagai berikut. 

1) Nilai religius tampak dari upaya guru dalam kegiatan awal pembelajaran dengan salam, 

berdoa, dan menyiapkan kebersihan kelas serta media pembelajaran (cinta lingkungan). 

2) Nilai mandiri tampak dari upaya guru  menanamkan sikap  berani bertanya, dan kerja keras 

dalam melaksanakan seluruh aspek kegiatan pembelajaran. 

3) Nilai gotong royong tampak dari upaya guru dalam proses pembelajaran selalu 

menciptakan kelas dalam kelompok-kelompok kecil sehingga terjadi diskusi proaktif 

antaranggota kelompok diskusi, dan melakukan kerja sama dalam menyelesaikan 

pekerjaan kelompoknya. 

4) Nilai Integritas tampak dari penanaman karakter keteladanan dan kejujuran (misalnya 

dalam mencari dan mengumpulkan informasi dari teks yang tengah dianalisis dari berbagai 

sumber), cinta kebenaran ( misalnya dalam kegiatan mengumpulkan informasi melalui 

diskusi tentang sasutu hal yang dianalisisnya dari beragam jenis teks). 

5) Nilai nasionalis tampak pada upaya guru dalam meneamkan rasa syukur kita tentang 

keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia). 

Dari aspek reaksi pembelajaran, rencana pembelajaran para guru merancang 

pembelajaran pada penanaman aspek demokratis, kolaboratif, dan menyenangkan. Ketiga 

aspek tersebut diimplementasikan guru, antara lain dalam kegiatan menciptakan pembelajaran 

dengan cara pengelompokan (penguatan nilai karakter gotong royong), dan diakhiri dengan 

kegiatan mempresentasikan  (implementasi nilai karakter mandiri yang berindikasi belajar 

berani, kerja keras dan pembelajar). Penanaman nilai karakter integritas tampak pada upaya 

guru dalam menciptakan kegiatan berdiskusi untuk mengumpulkan fakta dan data (ini 

berindikasi pada aspek kejujuran, kesantunan menyamoaikan pendapat, peduli, dan disiplin). 

Dari aspek sistem pembelajaran,uru telah menerapkan sistem pembelajaran yang 

bernuansa kolaboratif ( terutama dalam kegiatan memecahkan masalah materi pokok seperti 

menganalisis teks), responsif (misalnya dalam kegiatan menafsirkan isi teks), dan demokratis 

(misalnya dalam kegiatan diskusi semua anggota berupaya kerja sama membahas masalah 

dalam materi pembelajaran). 
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Dari aspek interaksi pembelajaran, guru melatih peserta didik dengan orientasi 

pembelajaran ke arah kemampuan membaca pemahaman dan membaca kritis, serta 

kemampuan menulis/ melaporkan/ merekostruksi/ memproduksi/ menyusun beragam teks. 

Dalam kegiatan membaca pemahaman/ kritis, guru telah membiasakan peserta didik setelah 

membaca teks ditindaklanjuti dengan  kegiatan menentukan struktur/ kaidah/ isi teks, 

menganalisisnya, menafsirkan isi, mengubah teks ke bentuk lain (misalnya mengubah menjadi 

teks pengumuman), memberi tanggapan terhadap fakta yang ditemukan dari teks, mencipta 

kembali, mengonstruksi kembali. Dalam kegiatan menulis, guru melatih peserta didik untuk 

mampu berbagai keterampilan menulis, seperti mendeskripsikan nilai dalam hikayat, 

menafsirkan makna teks fiksi, menyusun teks eksplanasi, menafsirkan isi teks, mengubah 

bentuk ke dalam bentuk teks nonverbal (diagram), memberi tanggapan. Adapun nilai karakter 

yang dibangun, antara lain mandiri ( aspek kreatif,  kerja keras, disiplin, dan pembelajar), 

gotong royong (pembelajaran selalu dalam bentuk kerja sama dalam kelompok diskusi), an 

integritas (ditanamkan perilaku kejujuran, misalnya dalam mengumpulkan sumber info). 

Dari aspek karakteristik wacana, guru menekankan pada upaya peserta didik dalam hal: 

1) mengaitkkan nilai dalam teks dengan konteks masa kini/ mengaitkan teks dengan konteks 

tertentu/ mendeskripsikan nilai teks dikaitkan dengan historis (penguatann nilai karakter 

integritas yang berindikasi keteladanan); 

2) menafsirkan makna secara tertulis (penguatan nilai karakter integritas yang berindikasi 

keteladanan); 

3) memahami teks sebagai sebuah teks yang berwacana tertentu ( penguatan nilai karakter 

mandiri yang berindikasi kerja keras, berani, berjiwa pembelajar, dan disiplin); 

4) memahami masing-masing wacana memiliki karakter tertentu/ memahami karakteristik 

teks dari unsur instrinsik (penguatan mandiri aspek pembelajar); 

5) menganalisis dan memperbaiki teks (penguatan karakter mandiri dan gotong royong). 

 

 

5) Deskripsi Respon Peserta Didik terhadap Implementasi Karakter dalam Program 

GLS 

a) Responden Angket Peserta Didik SMK Kota Bandung 

Responden di SMK wilayah Kota Bandung berjumlah 123 peserta didik dari sebelas 

sekolah yang berbeda. Adapun responden angket respon peserta didik terhadap implementasi 

karakter dalam program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai berikut. 
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Tabel 5.9 

Daftar Responden Angket Respon Peserta didik Terhadap Implementasi Karakter 

dalam Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMK Wilayah Kota Bandung 

NO NAMA KELAS SEKOLAH 

1 Ari Irwan XI-TKJ-A SMK Widya Dirgantara 

2 Agil Putra Pratama XI-TKJ-A SMK Widya Dirgantara 

3 Khoerunisa Putri A XI-Busana SMK BPP 

4 Evelyn Jholanda XI-Busana SMK BPP 

5 Hasya Nindi F XI-Busana SMK BPP 

6 Nadia Alfiatun Nisa XI-Busana SMK BPP 

7 Novita Bella Amalia XI-Busana SMK BPP 

8 Debora Risti Pascalia XI-Busana SMK BPP 

9 Dita Nurawalia XI-TKJ-A 

SMK WIDYA DIRGANTARA 

BANDUNG 

10 

Adithiya Fadhilah Dwi 

Putra XI-TKJ-A 

SMK WIDYA DIRGANTARA 

BANDUNG 

11 Nuraeni XI-TKJ-A 

SMK WIDYA DIRGANTARA 

BANDUNG 

12 Hary Sephadi XI-TSM-A 

SMK WIDYA DIRGANTARA 

BANDUNG 

13 Dwi Fitriani XI-TKJ-A 

SMK WIDYA DIRGANTARA 

BANDUNG 

14 Rizha Hamdani XI-TKR 

SMK WIDYA DIRGANTARA 

BANDUNG 

15 Ahmad Latief Gumanti P XI-TP-A 

SMK WIDYA DIRGANTARA 

BANDUNG 

16 Wisnu Gilang A XI-TSM-B 

SMK WIDYA DIRGANTARA 

BANDUNG 

17 Asti Nur R XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 

18 Cahyawati Khoerunnisa XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 
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19 Dila Nurfadilla XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 

20 Siti Badriyah XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 

21 Neng Siti Nur Hasanah XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 

22 Dindo HSN XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 

23 Resta Ricka D XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 

24 Dhika Rizky F XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 

25 Nadya Putri N XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 

26 Riyanti XI-E SMK BHAKTI KENCANA BANDUNG 

27 

Amanda Alexandria 

Dannisa XI-AP-2 SMK PROFITA 

28 Saimania Siswanti XI-AP-4 SMK PROFITA 

29 Tita Maryati XI-TN-2 SMK PROFITA 

30 Anita Oktaviani XI-PM-5 SMK PROFITA 

31 Riska Nuraeni XI-AP-2 SMK PROFITA 

32 Juwita Ramadhania XI-AP-2 SMK PROFITA 

33 Alya Nur Azzahra XI-AP-2 SMK PROFITA 

34 Putri Salma Devi XI-AP-2 SMK PROFITA 

35 Rahma Syahrilia XI-AP-3 SMK PROFITA 

36 Asri XI-BDP-5 SMK PROFITA 

37 Helmy Yurike XI-PM-5 SMK PROFITA 

38 Galih TA XI-PM-5 SMK PROFITA 

39 Indah Puspitasari XI-PM-5 SMK PROFITA 

40 Eky XI-MM-3 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

41 Mufhi Shinta R XI-MM-3 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

42 Lucky Darmawan N XI-MM-4 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

43 Luy Agustina SP XI-MM-5 SMK NEGERI 14 BANDUNG 
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44 Hermawan Abdul P XI-MM-6 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

45 Leonardi Imama XI-MM-7 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

46 Moch Fariz W XI-MM-8 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

47 Muhammad Radjal XI-MM-9 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

48 Feri Arianto XI-TKS-1 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

49 Habil M Fathan XI-MM-3 SMK NEGERI 14 BANDUNG 

50 Ananda Putri Djatnika XI-PK SMK ADI DARMA KENCANA 

51 Sabryana Nurhusein XI-PK SMK ADI DARMA KENCANA 

52 Anggita Amelya XI-PK SMK ADI DARMA KENCANA 

53 Melanie Sari Oktavia XI-PK SMK ADI DARMA KENCANA 

54 Sofia Nur Apriyanti XI-PK SMK ADI DARMA KENCANA 

55 Samuel Putra 

XI-KRPU-

1 SMKN 12 BANDUNG 

56 Andika Kuncoro XI-TPU-3 SMKN 12 BANDUNG 

57 Muhammad Sidiq H XI-TPU-3 SMKN 12 BANDUNG 

58 Dwimar L XI-TPU-4 SMKN 12 BANDUNG 

59 Rizki D 

XI-KRPU-

1 SMKN 12 BANDUNG 

60 Rifky Ahmad H 

XI-KRPU-

1 SMKN 12 BANDUNG 

61 Rangga Dwi Prayoga XI-TPU-7 SMKN 12 BANDUNG 

62 Fivan M XI-TPU-3 SMKN 12 BANDUNG 

63 Gilang Agustin XI-TPU-7 SMKN 12 BANDUNG 

64 Andri Firmansyah XI-TPU-3 SMKN 12 BANDUNG 

65 El Nathan S XI-TPU-3 SMKN 12 BANDUNG 

66 Mochammad Irsal M XI-TPU-7 SMKN 12 BANDUNG 

67 Cahya Ramdan XI-TPU-3 SMKN 12 BANDUNG 



86 
 

68 Oktaviana C P XI-TPU-3 SMKN 12 BANDUNG 

69 Rizki Rismawan XI-TPU-7 SMKN 12 BANDUNG 

70 Fiqriansyah Hakim XI-TPU-7 SMKN 12 BANDUNG 

71 M Yazid K XI-TPU-8 SMKN 12 BANDUNG 

72 Akbar Musyaffa XI-TPU-9 SMKN 12 BANDUNG 

73 Aulia Fitra Hamid XI-TPU-10 SMKN 12 BANDUNG 

74 Deni Putra 

XI-KRPU-

1 SMKN 12 BANDUNG 

75 Rini Mulyani XI-AP-2 SMK MUHAMMADIYAH 2 

76 Erna Herliana XI-RPL-1 SMK MUHAMMADIYAH 2 

77 Aliffiya N XI-AP-2 SMK MUHAMMADIYAH 2 

78 Sofia Latifah XI-AP-1 SMK MUHAMMADIYAH 2 

79 Anisa Anggraeni XI-AP-1 SMK MUHAMMADIYAH 2 

80 Aryana N XI-PB-3 SMK MUHAMMADIYAH 2 

81 Rahman Ambiya XI-RPL-1 SMK MUHAMMADIYAH 2 

82 Putri Oktaviani XI-PBS SMK MUHAMMADIYAH 2 

83 Dessy Nurlatifah XI-AP-2 SMK MUHAMMADIYAH 2 

84 Milda Herdiyana XI-AK-2 SMK N 1 BANDUNG 

85 Raden Zaifa Zaida XI-AK-2 SMK N 1 BANDUNG 

86 Fitri Endah Febriyanty XI-AK-3 SMK N 1 BANDUNG 

87 Lisa Puspita A XI-AK-4 SMK N 1 BANDUNG 

88 Gustini Nurul XI-AK-5 SMK N 1 BANDUNG 

89 Sri Mardiyanti XI-AK-6 SMK N 1 BANDUNG 

90 Ria Aprian Hamadi XI-AK-7 SMK N 1 BANDUNG 

91 Salsabil Raidah Yumna XI-AK-8 SMK N 1 BANDUNG 

92 Reyhan Irma Setiawan XI-AK-9 SMK N 1 BANDUNG 
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93 Andini Putri A XI-AK-10 SMK N 1 BANDUNG 

94 Firda Mustika J XI-AK-3 SMK N 13 BANDUNG 

95 

Muhammad Ihsan Abdul 

Aziz XI-AK-3 SMK N 13 BANDUNG 

96 

Muhammad Raihan 

Bachdim XI-AK-4 SMK N 13 BANDUNG 

97 Resti Dwiyantika XI-AK-5 SMK N 13 BANDUNG 

98 Putri Diva XI-AK-6 SMK N 13 BANDUNG 

99 Rahmadewi S XI-AK-7 SMK N 13 BANDUNG 

100 Kayla Ilma Ikhtizar XI-AK-8 SMK N 13 BANDUNG 

101 Afifa Fadwa Fauzizah XI-AK-9 SMK N 13 BANDUNG 

102 Siti Maulida XI-AK-10 SMK N 13 BANDUNG 

103 Nabila Nurfauziyah XI-AK-11 SMK N 13 BANDUNG 

104 Fahmi Nur Listiani XI-AK-5 SMK N 13 BANDUNG 

105 Endah Nurjanah XI-AK-5 SMK N 13 BANDUNG 

106 Oktiani N H XI-AK-6 SMK N 13 BANDUNG 

107 Iselia Agustin XI-AK-7 SMK N 13 BANDUNG 

108 Fitriana Khodijah XI-AK-8 SMK N 13 BANDUNG 

109 Rizqy Nur F XI-AK-9 SMK N 13 BANDUNG 

110 Aldafa F XI-AK-10 SMK N 13 BANDUNG 

111 Muhammad Lukman XI-AK-11 SMK N 13 BANDUNG 

112 Farida Muktar XI-AK-12 SMK N 13 BANDUNG 

113 Regitha Yonatha Irene XI-AK-13 SMK N 13 BANDUNG 

114 Silvia Septiani XI-AK-14 SMK N 13 BANDUNG 

115 Reyhan XI-AK-15 SMK N 13 BANDUNG 

116 Ghina N XI-AK-16 SMK N 13 BANDUNG 

117 Amreyza C XI-AK-17 SMK N 13 BANDUNG 
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118 Nurlaeli Ramadhani XI-AK-18 SMK N 13 BANDUNG 

119 Annisa Rohmawati XI-AK-19 SMK N 13 BANDUNG 

120 

Muhammad Syar'iatul 

Mufid XI-AK-20 SMK N 13 BANDUNG 

121 Muhammad Rivaldi XI-AK-21 SMK N 13 BANDUNG 

122 Tania Meidi PN XI-AK-22 SMK N 13 BANDUNG 

123 Wuri Arianty XI-AK-23 SMK N 13 BANDUNG 

 

 

b) Deskripsi dan Analisis Data Respon Peserta Didik SMK Kota Bandung 

Pengolahan data angket dilakukan dengan menghitung jumlah persentase jawaban 

pilihan responden (Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak 

Setuju). Data yang telah diolah berikutnya akan dideskripsikan sesuai hasil penghitungan 

jumlah jawaban yang sudah dipersentasekan. Adapun hasil pengolahan data angket respon 

peserta didik terhadap implementasi karakter dalam program GLS sebagai berikut. 

Tabel 5.10 

 Presentase Data Angket ResponPeserta Didik terhadap Implementasi Karakter dalam 

Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMK Wilayah Kota Bandung 

No. PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1 Saya merasa senang adanya 

kegiatan membaca 15 menit di 

awal pembelajaran. 

45.53% 47.97% 5.69% 0.00% 0.81% 

2 Pembiasaan kegiatan membaca 15 

menit di awal dapat menghilangkan 

rasa bosan saat proses kegiatan 

belajar mengajar. 

26.83% 61.79% 11.38% 0.00% 0.00% 

3 Bacaan yang paling saya sukai 

adalah cerpen. 
22.76% 52.03% 22.76% 1.63% 0.00% 

4 Bacaan yang paling saya sukai 

adalah novel. 
39.02% 44.72% 13.01% 2.44% 0.81% 

5 Bacaan yang paling saya sukai 

adalah puisi. 
18.70% 46.34% 28.46% 6.50% 0.00% 

6 Bacaan yang paling saya sukai 

adalah biografi. 
13.82% 55.28% 24.39% 6.50% 0.00% 

7 Setelah ada kegiatan membaca 15 

menit di awal pembelajaran, bahan 

bacaan saya bertambah dari 

sebelumnya. 

41.46% 51.22% 6.50% 0.81% 0.00% 
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8 Saya senang jika satu hari sebelum 
kegiatan membaca 15 menit di 

awal pembelajaran diberi arahan 

terlebih dulu tentang jenis/ tema 

bacaan. 

37.40% 56.10% 5.69% 0.81% 0.00% 

9 Bacaan yang saya baca memberi 

wawasan tentang keteladanan 

tokoh. 

30.89% 63.41% 4.88% 0.81% 0.00% 

10 Tugas mengarang saya lancar, jika 

didahului dengan kegiatan 

membaca. 

37.40% 56.10% 4.88% 1.63% 0.00% 

11 Teks yang sudah saya baca 

mendorong saya melahirkan ide/ 

gagasan dalam bertindak. 

41.46% 50.41% 6.50% 0.81% 0.00% 

12 Saya terlatih untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum 

dipahami dari bahan bacaan. 

29.27% 56.91% 12.20% 0.81% 0.00% 

13 Saya terbiasa bekerja sama dengan 

teman untuk memecahkan masalah 

tentang hal-hal yang belum 

dipahami dari teks yang sedang 

dikaji 

33.33% 59.35% 6.50% 0.81% 0.00% 

14 Dengan model pembelajaran 

terpadu ini, saya menjadi sering 

bekerjasama dengan teman dalam 

pembelajaran. 

17.89% 72.36% 7.32% 2.44% 0.00% 

15 Model pembelajaran terpadu 

seperti ini membuat saya 

bersungguh- sungguh mempelajari 

pokok bahasan materi selanjutnya. 

24.39% 61.79% 13.82% 0.00% 0.00% 

16 Dari awal pembelajaran, saya 

sudah tertarik kegiatan literasi 

sekolah. 

19.51% 59.35% 20.33% 0.81% 0.00% 

17 Saya setuju bahwa model 

pembelajaran yang terpadu dengan 

Gerakan Literasi Sekolah dapat 

meningkatkan daya berpikir kritis 

melalui kegiatan menulis. 

39.84% 53.66% 6.50% 0.00% 0.00% 

18 Saya senang dapat belajar bekerja 

sama dengan teman lain saat 

menafsirkan permasalahan yang 

ada dalam teks. 

30.08% 61.79% 6.50% 1.63% 0.00% 

19 Dalam model pembelajaran yang 

terpadu dengan GLS, setiap 

anggota kelompok bisa saling 

berpartisipasi dan memberi 

penilaian. 

18.70% 73.17% 6.50% 1.63% 0.00% 

20 Dalam kegiatan GLS, saya senang 

dapat turut menentukan teks 

bacaan. 

19.51% 64.23% 12.20% 1.63% 1.63% 



90 
 

21 Dalam model pembelajaran yang 
terpadu dengan GLS, setiap 

anggota kelompok bisa saling 

berpartisipasi memberi tanggapan 

atas fakta yang terdapat dalam 

bacaan. 

25.20% 65.85% 8.13% 0.81% 0.00% 

22 Dalam model pembelajaran yang 

terkait dengan GLS, saya semakin 

paham akan adanya hubungan 

antara materi bacaan dengan 

sejarah yang melatarinya. 

26.02% 65.85% 7.32% 0.81% 0.00% 

23 Saya baru tahu, bahwa teks yang 

saya baca dapat mengungkapan 

situasi politis/ ekonomi/ sosial 

yang terjadi 

pada saat cerita itu terjadi. 

29.27% 52.85% 13.82% 1.63% 0.81% 

24 Kegiatan membuat resensi adalah 

kegiatan yang biasa saya lakukan 

untuk mempertimbangkan 

keunggulandan kelemahan bacaan. 

17.89% 61.79% 16.26% 1.63% 0.81% 

25 Saya tidak terbiasa membuat 

laporan atau resensi cerita. 5.69% 35.77% 38.21% 11.38% 5.69% 

26 Saya bisa menjawab pertanyaan 

guru dengan mudah tentang isi 

cerita, karena isi cerita 

berhubungan dengan kondisi 

sosial/ ekonomi/ budaya sehari-

hari. 

15.45% 61.79% 18.70% 0.81% 0.81% 

27 Saya bisa menjawab pertanyaan 

guru dengan mudah tentang isi 

cerita, karena isi cerita 

berhubungan dengan kondisi 

sosial/ ekonomi/ budaya sehari-

hari. 

23.58% 57.72% 14.63% 1.63% 0.81% 

28 Membaca buku sangat bermanfaat 

bagi saya saat menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

37.40% 53.66% 6.50% 0.00% 0.81% 

29 Isi buku yang telah saya baca 

sering memberi inspirasi dalam 

memecahkan masalah. 

38.21% 55.28% 3.25% 0.00% 0.81% 

30 Buku adalah cara saya memahami 

dunia. 
51.22% 39.02% 7.32% 0.00% 0.81% 

Rata-rata 28.59% 56.59% 12.01% 1.68% 0.49% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa peserta didik SMK di Kota 

Bandung setuju terhadap Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Hal tersebut dibuktikan dengan 

56.59% peserta didik menjawab setuju, 28.59% peserta didik menjawab sangat setuju, 12.01% 
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peserta didik menjawab kurang setuju, 1.68% peserta didik menjawab tidak setuju, dan 0.49% 

peserta didik menjawab sangat tidak setuju. Jadi dapat disimpulkan 85,18% peserta didik 

merespon baik terhadap implementasi karakter dalam program Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS). 

Hasil angket di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik merasa senang dengan 

adanya kegiatan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Bahan bacaan yang paling 

disukai peserta didik adalah novel dan cerpen. Gerakan Literasi Sekolah mampu 

menambah bahan bacaan peserta didik, memberi wawasan tentang keteladanan tokoh, dan 

memberi inspirasi dalam memecahkan masalah. Selain itu, dapat mendorong peserta didik 

lebih aktif dalam bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari bahan bacaan, 

terbiasa bekerja sama dengan teman dalam pembelajaran, dan bersungguh-sungguh 

mempelajari pokok bahasan materi selanjutnya. 

Model pembelajaran yang terpadu dengan Gerakan Literasi Sekolah mampu 

meningkatkan daya berpikir kritis peserta didik, karena setiap anggota kelompok bisa 

saling berpartisipasi memberi tanggapan atas fakta yang terdapat dalam bacaan. Selain itu 

peserta didik semakin paham akan adanya hubungan antara materi bacaan dengan sejarah 

yang melatarinya dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mudah tentang isi 

cerita, karena isi cerita berhubungan dengan kondisi sosial/ ekonomi/ budaya sehari-hari. 

 

c) Responden Angket Peserta Didik SMK Kabupaten Bandung 

Responden di SMK wilayah Kabupaten Bandung berjumlah 58 peserta didik dari 

lima sekolah yang berbeda. Adapun responden angket respon peserta didik terhadap 

implementasi karakter dalam program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai berikut. 

Tabel 5. 11 

Daftar Responden Angket Respon Peserta didik Terhadap Implementasi Karakter 

dalam Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMK Wilayah Kabupaten Bandung 

NO NAMA KELAS SEKOLAH 

1 Irda Zakia D H XI Kimia 1 SMK N 2 Baleendah 

2 Aji Putri Y XI Kimia 1 SMK N 2 Baleendah 

3 Fadlil Tsabitul Azmi XI TKJ 1 SMK N 2 Baleendah 

4 Asslah Ainur F XI TKJ 1 SMK N 2 Baleendah 

5 Galih Wicaksono XI Kimia 1 SMK N 2 Baleendah 
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6 Mira Wulan Sari X Busana 2 SMK N 2 Baleendah 

7 Dinie Andrianie G X Busana 2 SMK N 2 Baleendah 

8 Reni Anggraeni X Busana 2 SMK N 2 Baleendah 

9 Enung Nurhayati X Busana 2 SMK N 2 Baleendah 

10 Putri Wulandri X Busana 2 SMK N 2 Baleendah 

11 Mega Santika X JB 3 SMK N 2 Baleendah 

12 Josan X JB 3 SMK N 2 Baleendah 

13 Fany Widia Noviyanty X JB 3 SMK N 2 Baleendah 

14 Alma Nabilah X JB 3 SMK N 2 Baleendah 

15 Syahrul D X JB 3 SMK N 2 Baleendah 

16 Rini Bunga Pratiwi X TKJ 1 SMK Karya Pembangunan 1 Baleendah 

17 Anisa N X TKJ 1 SMK Karya Pembangunan 1 Baleendah 

18 Sany Pratama X TKJ 1 SMK Karya Pembangunan 1 Baleendah 

19 Rahmat X TKJ 1 SMK Karya Pembangunan 1 Baleendah 

20 Rapli X TKJ 1 SMK Karya Pembangunan 1 Baleendah 

21 Elis Maya X TKJ 1 SMK Karya Pembangunan 1 Baleendah 

22 Taufik Ibrahim X TKJ 1 SMK Karya Pembangunan 1 Baleendah 

23 Sindi X TKJ 1 SMK Karya Pembangunan 1 Baleendah 

24 Muhammad Ilham X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

25 Alfaz Almufasha X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

26 Faizal Nazwa X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

27 Annisa Chintia X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

28 Eva Candra X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

29 Winda Widia X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

30 

Alfita Febrias Putri 

Gunawan X TMM 1 

SMK N 1 Majalaya 
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31 Agung Ramdani X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

32 Nia Daniati X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

33 Abdul X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

34 Asep Muksin Muksinin X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

35 Ahmad Sadatu X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

36 Muhammad Agits  X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

37 Neng Dzikra Desta X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

38 Risa Hanipah X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

39 Pasya Risdiani X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

40 Cici Herawati X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

41 Dita Cahyani X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

42 M. Fadli Siddiq X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

43 Desti Yustianingsih X TMM 1 SMK N 1 Majalaya 

44 Hendrik Permana X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

45 Ryan Andriana X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

46 Dewi Nuraeni X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

47 Taufiq  X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

48 Muhammad Agung X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

49 Rizki Ramdani X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

50 Della Sukmawati X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

51 Rika Maharani Dewi X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

52 M. Ilham X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

53 Septiani Rahayu X TKJ 2 SMK BPPI Balendah 

54 Annisa Rachma X RPL 2 SMK N 7 Baleendah 

55 Mochammad Saeful Ikhsan X RPL 2 SMK N 7 Baleendah 

56 Reihan Fahrul Rozy X RPL 2 SMK N 7 Baleendah 
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57 Januar Suryadi X RPL 2 SMK N 7 Baleendah 

58 Riz Pefa M X RPL 2 SMK N 7 Baleendah 

 

d)  Deskripsi dan Analisis Data Respon Peserta Didik SMK Kabupaten Bandung 

Pengolahan data angket dilakukan dengan menghitung jumlah persentase 

jawaban pilihan responden (Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan 

Sangat Tidak Setuju). Data yang telah diolah berikutnya akan dideskripsikan sesuai 

hasil penghitungan jumlah jawaban yang sudah dipersentasekan. Adapun hasil 

pengolahan data angket respon peserta didik terhadap implementasi karakter dalam 

program GLS sebagai berikut. 

Tabel 5. 12 

 Presentase Data Angket Respon Peserta didik Terhadap Implementasi Karakter dalam 

Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMK Wilayah Kabupaten Bandung 

No. PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1 Saya merasa senang adanya 

kegiatan membaca 15 menit di 

awal pembelajaran. 

39,66% 55,17% 5,17% 0,00% 0,00% 

2 Pembiasaan kegiatan membaca 15 

menit di awal dapat menghilangkan 

rasa bosan saat proses kegiatan 

belajar mengajar. 

27,59% 63,79% 6,90% 0,00% 1,72% 

3 Bacaan yang paling saya sukai 

adalah cerpen. 

27,59% 63,79% 6,90% 0,00% 1,72% 

4 Bacaan yang paling saya sukai 

adalah novel. 

41,38% 44,83% 13,79% 0,00% 0,00% 

5 Bacaan yang paling saya sukai 

adalah puisi. 

10,42% 47,92% 31,25% 8,33% 2,08% 

6 Bacaan yang paling saya sukai 

adalah biografi. 

8,62% 58,62% 20,69% 8,62% 3,45% 

7 Setelah ada kegiatan membaca 15 

menit di awal pembelajaran, bahan 

bacaan saya bertambah dari 

sebelumnya. 

53,45% 43,10% 3,45% 0,00% 0,00% 

8 Saya senang jika satu hari sebelum 

kegiatan membaca 15 menit di 

awal pembelajaran diberi arahan 

terlebih dulu tentang jenis/ tema 

bacaan. 

37,93% 51,72% 8,62% 1,72% 0,00% 

9 Bacaan yang saya baca memberi 

wawasan tentang keteladanan 

tokoh. 

33,90% 64,41% 0,00% 1,69% 0,00% 
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10 Tugas mengarang saya lancar, jika 
didahului dengan kegiatan 

membaca. 

37,93% 50,00% 8,62% 3,45% 0,00% 

11 Teks yang sudah saya baca 

mendorong saya melahirkan ide/ 

gagasan dalam bertindak.  

46,55% 48,28% 5,17% 0,00% 0,00% 

12 Saya terlatih untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum 

dipahami dari bahan bacaan. 

37,93% 56,90% 3,45% 1,72% 0,00% 

13 Saya terbiasa bekerja sama dengan 

teman untuk memecahkan masalah 

tentang hal-hal yang belum 

dipahami dari teks yang sedang 

dikaji 

50,00% 41,38% 5,17% 1,72% 1,72% 

14 Dengan model pembelajaran 

terpadu ini, saya menjadi sering 

bekerjasama dengan teman dalam 

pembelajaran. 

42,37% 47,46% 10,17% 0,00% 0,00% 

15 Model pembelajaran terpadu 

seperti ini membuat saya 

bersungguh- sungguh mempelajari 

pokok bahasan materi selanjutnya. 

20,69% 70,69% 8,62% 0,00% 0,00% 

16 Dari awal pembelajaran, saya 

sudah tertarik kegiatan literasi 

sekolah. 

22,41% 62,07% 12,07% 1,72% 1,72% 

17 Saya setuju bahwa model 

pembelajaran yang terpadu dengan 

Gerakan Literasi Sekolah dapat 

meningkatkan daya berpikir kritis 

melalui kegiatan menulis. 

36,21% 55,17% 8,62% 0,00% 0,00% 

18 Saya senang dapat belajar bekerja 

sama dengan teman lain saat 

menafsirkan permasalahan yang 

ada dalam teks. 

43,10% 46,55% 10,34% 0,00% 0,00% 

19 Dalam model pembelajaran yang 

terpadu dengan GLS, setiap 

anggota kelompok bisa saling 

berpartisipasi dan memberi 

penilaian. 

39,66% 48,28% 12,07% 0,00% 0,00% 

20 Dalam kegiatan GLS, saya senang 

dapat turut menentukan teks 

bacaan. 

24,56% 70,18% 5,26% 0,00% 0,00% 

21 Dalam model pembelajaran yang 

terpadu dengan GLS, setiap 

anggota kelompok bisa saling 

berpartisipasi memberi tanggapan 

atas fakta yang terdapat dalam 

bacaan. 

31,03% 62,07% 5,17% 1,72% 0,00% 
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22 Dalam model pembelajaran yang 
terkait dengan GLS, saya semakin 

paham akan adanya hubungan 

antara materi bacaan dengan 

sejarah yang melatarinya. 

36,21% 55,17% 8,62% 0,00% 0,00% 

23 Saya baru tahu, bahwa teks yang 

saya baca dapat mengungkapan 

situasi politis/ ekonomi/ sosial yang 

terjadi 

pada saat cerita itu terjadi. 

31,03% 63,79% 5,17% 0,00% 0,00% 

24 Kegiatan membuat resensi adalah 

kegiatan yang biasa saya lakukan 

untuk mempertimbangkan 

keunggulandan kelemahan bacaan. 

13,79% 50,00% 32,76% 3,45% 0,00% 

25 Saya tidak terbiasa membuat 

laporan atau resensi cerita. 

12,07% 39,66% 36,21% 6,90% 5,17% 

26 Saya bisa menjawab pertanyaan 

guru dengan mudah tentang isi 

cerita, karena isi cerita 

berhubungan dengan kondisi sosial/ 

ekonomi/ budaya sehari-hari. 

15,52% 67,24% 17,24% 0,00% 0,00% 

27 Saya bisa menjawab pertanyaan 

guru dengan mudah tentang isi 

cerita, karena isi cerita 

berhubungan dengan kondisi sosial/ 

ekonomi/ budaya sehari-hari. 

17,24% 62,07% 17,24% 3,45% 0,00% 

28 Membaca buku sangat bermanfaat 

bagi saya saat menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

29,31% 60,34% 10,34% 0,00% 0,00% 

29 Isi buku yang telah saya baca 

sering memberi inspirasi dalam 

memecahkan masalah. 

39,66% 48,28% 10,34% 0,00% 1,72% 

30 Buku adalah cara saya memahami 

dunia. 

56,90% 39,66% 1,72% 0,00% 1,72% 

Rata-rata 32,16% 54,62% 11,04% 1,48% 0,70% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta didik SMK di 

Kabupaten Bandung setuju terhadap Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Hal tersebut 

dibuktikan dengan 54.62% peserta didik menjawab setuju, 32.16% peserta didik menjawab 

sangat setuju, 11.04% peserta didik menjawab kurang setuju, 1.48% peserta didik menjawab 

tidak setuju, dan 0.70% peserta didik menjawab sangat tidak setuju. Jadi dapat disimpulkan 

88,78% peserta didik merespon baik terhadap implementasi karakter dalam program 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

Hasil angket di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik merasa senang dengan 

adanya kegiatan membaca 15 menit di awal pembelajaran karena bahan bacaan peserta 

didik bertambah dari sebelumnya. Bahan bacaan yang paling disukai peserta didik 
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adalah cerpen dan novel. Gerakan Literasi Sekolah mampu menambah bahan bacaan 

peserta didik, memberi wawasan tentang keteladanan tokoh, dan memberi inspirasi 

dalam memecahkan masalah. Selain itu, dapat mendorong peserta didik lebih aktif 

dalam bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari bahan bacaan, terbiasa 

bekerja sama dengan teman dalam pembelajaran, dan bersungguh-sungguh 

mempelajari pokok bahasan materi selanjutnya. 

Model pembelajaran yang terpadu dengan Gerakan Literasi Sekolah mampu 

meningkatkan daya berpikir kritis peserta didik, karena setiap anggota kelompok bisa 

saling berpartisipasi memberi tanggapan atas fakta yang terdapat dalam bacaan. Selain 

itu peserta didik semakin paham akan adanya hubungan antara materi bacaan dengan 

sejarah yang melatarinya dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mudah 

tentang isi cerita, karena isi cerita berhubungan dengan kondisi sosial/ ekonomi/ 

budaya sehari-hari. 

 

 

 

6) Deskripsi Pendapat Guru tentang Respon Peserta Didik terhadap Implementasi 

Karakter dalam GLS 

a) Responden Angket 

Penyebaran angket deskripsi pendapat guru tentang respon peserta didik 

terhadap implementasi karakter dalam GLS ini dilakukan di SMK wilayah Kota dan 

Kabupaten Bandung. Responden guru SMK wilayah Kota dan Kabupaten Bandung 

berjumlah 67 orang dari sekolah yang berbeda. Adapun responden angket deskripsi 

pendapat guru tentang respon peserta didik terhadap implementasi karakter dalam GLS 

sebagai berikut. 

Tabel 5.13 

Daftar Responden Angket Deskripsi Pendapat Guru 

tentang Respon Peserta Didik terhadap Implementasi Karakter dalam GLS 

No. Nama Guru Tempat Tugas 

1. Nita Tianadewi, S.Pd. SMKN 3 Baleendah 

2. Muthiani Agustine, S.Pd. SMKN 1 Soreang 

3. Lilis Sukmawati, S.Pd. SMK Merdeka Soreang 

4. Suci Ari Astuti, S.Pd. SMK Lugina Rancaekek 

5. Arif Sopian, S.Pd. SMK Assalam Bandung 

6. Dra. Ida Aryati SMK BPP Bandung 

7. Sugiharti, S.Pd. SMKN 3 Bandung 
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8 Neneng Rislinawati S.S. SMK Plus Muhajirin 

9. Rani P, S.Pd. SMKN 7 Bandung 

10. Dimas Chaeral Uman, S.Pd. SMKN 10 Bandung 

11. Eka Susilawati, S.Pd. SMK Handayani Banjaran 

12. Tetet Sopia, S.Pd. SMKN 2 Baleendah 

13. Aditia T, S.Pd. SMK Pahlawan Toha 

14. Septiana S, S.Pd. SMKN 4 Bandung 

15. M. Zafar Sidiq, S.Pd. SMKN 4 Bandung 

16. Euis N, S.Pd. SMK Guna Dharma Nusantara 

17. Rimma Eriani , S.Pd. SMKN 1 Rancaekek 

18. Linda Wahyuni , S.Pd. SMK Harapan 2 Rancaekek 

19. Lia Rahma Priyanti, S.Pd. SMK Wirakarya 2 Ciparay 

20. Umi Syarifah, S.Pd. SMK 2 Pasundan Banjaran 

21. Yanti Daryanti, S.Pd. SMK 2 Pasundan Banjaran 

22. Cindy Tri Ardiani, S.Pd, SMKN 1 Cilengkrang 

23. Mega Permatasari, S.Pd. SMKN 13 Bandung 

24. Hedi K, S.Pd. SMKN 13 Bandung 

25. Iin, S.Pd. SMK Adi Dharma Kencana 

26. Rina Rachmawati, S.Pd. SMK Al-Fallah Bandung 

27. Rina Daryan, S.Pd. SMKN 13 Bandung 

28. Novi Nur Hidayathi, S.Pd. SMK Cipta Skill 

29. Ani Haelani, S.Pd. SMKN 1 Arjasari 

30. Ramdani Susanto. S.S. SMK Bhakti Kencana Bandung 

31. Dra. Emmy Erawati, S.Pd. SMK Widya Dirgantara 

32. Agus Mulyadi S.Pd. SMK Nasional Bandung 

33. Elly Lisnawati, S.Pd. SMKN 11 Bandung 

34 Indah Tiaranita, S.Pd. SMK Marhas Bandung 

35. Jeni Agustiani, S.Pd. SMKN 8 Bandung 

36. Cucu Subagja, S.Pd. SMK KP Baleendah 

37. Arief Novian Nugraha, S.Pd. SMK Assalam Bandung 

38. Sonna Sonandar, S.Pd. SMKN 1 Majalaya 

39. Nura, S.Pd. SMKN 1 Katapang 

40 Wahyu Suraningsih, S.Pd. SMK BPI 

41. Vera Aldhillah, S.Pd. SMK Muhammadiyah Bandung 

42 Euis Hasanah, S.Pd. SMKN 3 Baleendah 

43. Guntari Kurnia, S.Pd. SMK Bumi Siliwangi 

44 Desti Kusmayanti, M.Pd. SMK ICB Cinta Wisata 

45. Rina D, S.Pd. SMKN 13 Bandung 

46. Fitria Yuliana , S.Pd.  SMK BPPI Baleendah 

47. Dini R, S.Pd. SMK Al-Wafa 

48. Dra. R.Dewi Gantini  SMKN 2 Baleendah 

49. Teti Sugiarti, S.Pd. M.M. Pd.  SMKN 1 Katapang 

50. Lilis Herawati, S.Pd. SMKN 12 Bandung 

51. Iwan Sarif Hidayat, S.Pd.  SMK Bakti Nusantara  

52. Tiorida Somasir, S.Pd.  SMK Medikacom  

53. Dra. Lilis Yuyun, M.Pd.  SMKN 1 Majalaya 

54.  Nur Apriyani, S.Pd.  SMKN 1 Bandung 

55.  Tetet Sofia Z, S.Pd.  SMKN 7 Baleendah 
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56. Titin Suhartini, S.Pd.  SMK Profita 

57. Pany Prastuti, S.Pd.  SMKN 1 Bandung 

58. Dra. Yayah Nonafiyah  SMKN 12 Bandung 

59. Nina Martiana K. S.Pd.  SMKN Kiansantang 

60.  Yayu Agustini, S.Pd.  SMK Muhammadiyah 2 Bandung 

61. Rini Febriani, S.Pd.  SMKN 15 Bandung 

62. Muthiani A, S.Pd. SMKN 1 Soreang 

63. Herma Dwina, S.Pd.  SMK Assalam Bandung 

64. Empep Mustopa, S.Pd. SMKN 1 Katapang 

65. Tanti Dwi S, S.Pd. SMK Angkasa 2 Margahayu 

66. Aan Kurniati, S.Pd. SMKN 2 Baleendah 

67. Budi Setarsih, S.Pd. SMK KP 2 Margahayu 

 

b) Deskripsi Data  

Pengolahan data angket dilakukan dengan menghitung jumlah persentase jawaban 

pilihan responden (Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak 

Setuju). Data yang telah diolah berikutnya akan dideskripsikan sesuai hasil penghitungan 

jumlah jawaban yang sudah dipersentasekan. Adapun hasil pengolahan data angket deskripsi 

pendapat guru tentang respon peserta didik terhadap implementasi karakter dalam GLS sebagai 

berikut. 

Tabel 5.14 

Presentase Data Responden Angket Deskripsi Pendapat Guru 

tentang Respon Peserta didik terhadap Implementasi Karakter dalam GLS 

No PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1. Peserta didik merasa senang 

adanya kegiatan membaca 15 menit di 

awal pembelajaran. 

31 

 

.34% 

68.66% 0.00% 0.00% 0.00% 

2. Pembiasaan kegiatan membaca 15 menit 

di awal dapat menghilangkan 

rasa bosan saat proses kegiatan belajar 

mengajar. 

34.33% 64.18% 1.49% 0.00% 0.00% 

3. Bacaan yang paling disukai peserta didik 

adalah cerpen. 
34.33% 64.18% 1.49% 0.00% 0.00% 

4. Bacaan yang paling disukai peserta didik 

adalah novel. 
29.85% 55.22% 14.93% 0.00% 0.00% 

5. Bacaan yang paling disukai peserta didik 

adalah puisi. 
16.42% 50.75% 32.84% 0.00% 0.00% 

6. Bacaan yang paling disukai peserta didik 

adalah biografi. 
17.91% 59.70% 22.39% 0.00% 0.00% 

7. Setelah ada kegiatan membaca 15 menit 

di awal pembelajaran, bahan bacaan 

peserta didik jadi bertambah dari 

sebelumnya. 

47.76% 52.24% 0.00% 0.00% 0.00% 
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8. Peserta didik senang jika satu hari 
sebelum kegiatan membaca 15 menit di 

awal pembelajaran diberi arahan terlebih 

dulu tentang jenis/ tema bacaan 

37.31% 61.19% 1.49% 0.00% 0.00% 

9. Bacaan yang peserta didik baca memberi 

wawasan tentang keteladanan tokoh. 
37.31% 59.70% 2.99% 0.00% 0.00% 

10. Tugas mengarang peserta didik  lancar, 

jika didahului dengan kegiatan 

membaca. 

29.85% 64.18% 5.97% 0.00% 0.00% 

11. Teks yang sudah peserta didik baca 

mendorongnya  melahirkan ide/ gagasan 

dalam bertindak. 

23.88% 73.13% 2.99% 0.00% 0.00% 

12. Peserta didik terlatih untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami 

dari bahan bacaan. 

28.36% 70.15% 1.49% 0.00% 0.00% 

13. Peserta didik terbiasa bekerja sama 

dengan teman untuk memecahkan 

masalah tentang hal-hal yang   belum 

dipahami dari teks yang sedang dikaji.. 

20.90% 77.61% 1.49% 0.00% 0.00% 

14. Dengan model pembelajaran terpadu ini,  

peserta didik menjadi sering 

bekerjasama dengan teman dalam 

pembelajaran. 

25.37% 73.13% 1.49% 0.00% 0.00% 

15. Model pembelajaran terpadu seperti ini 

membuat peserta didik bersungguh- 

sungguh mempelajari pokok bahasan 

materi selanjutnya. 

17.91% 77.61% 4.48% 0.00% 0.00% 

16. Dari awal pembelajaran, peserta didik 

sudah tertarik kegiatan literasi sekolah. 
7.46% 82.09% 10.45% 0.00% 0.00% 

17. Saya setuju 

bahwa model pembelajaran yang terpadu 

dengan Gerakan Literasi Sekolah dapat 

meningkatkan daya berpikir kritis 

peserta didik melalui kegiatan menulis. 

43.28% 56.72% 0.00% 0.00% 0.00% 

18. Peserta didik senang dapat belajar 

bekerja sama dengan teman lain saat 

menafsirkan permasalahan yang ada 

dalam teks. 

25.37% 74.63% 0.00% 0.00% 0.00% 

19. Dalam model pembelajaran yang terpadu 

dengan GLS, setiap anggota kelompok 

bisa saling berpartisipasi dan memberi 

penilaian. 

29.85% 70.15% 0.00% 0.00% 0.00% 

20. Dalam kegiatan GLS, peserta didik 

senang dapat turut menentukan teks 

bacaan. 

31.34% 68.66% 0.00% 0.00% 0.00% 

21. Dalam model pembelajaran yang terpadu 

dengan GLS, setiap anggota kelompok 

bisa saling berpartisipasi memberi 

tanggapan atas fakta yang terdapat 

dalam bacaan.. 

23.88% 74.63% 1.49% 0.00% 0.00% 
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22. Dalam model pembelajaran yang terkait 
dengan GLS, peserta didik semakin 

paham akan adanya hubungan antara 

materi bacaan dengan sejarah yang 

melatarinya. 

23.88% 68.66% 7.46% 0.00% 0.00% 

23. Peserta didik baru tahu, bahwa teks yang 

dibacanya dapat mengungkapan situasi 

politis/ ekonomi/ sosial yang terjadi pada 

saat cerita itu terjadi. 

20.90% 65.67% 13.43% 0.00% 0.00% 

24.  Kegiatan membuat resensi adalah 

kegiatan yang biasa peserta didik 

lakukan untuk mempertimbangkan 

keunggulandan kelemahan bacaan. 

29.85% 65.67% 4.48% 0.00% 0.00% 

25. Peserta didik tidak terbiasa membuat 

laporan atau resensi cerita. 
11.94% 37.31% 34.33% 13.43% 2.99% 

26. Peserta didik bisa menjawab pertanyaan 

guru dengan mudah tentang isi cerita, 

karena isi cerita berhubungan dengan 

kondisi sosial/ ekonomi/ budaya sehari-

hari. 

10.45% 86.57% 2.99% 0.00% 0.00% 

27. Peserta didik bisa lebih memahami 

masalah ekonomi/ sosial sehari-hari, 

akibat  seringnya ybs. membaca buku 

yang mengungkap konteks permasalahan 

ekonomi sosial dalam teks cerita. 

16.42% 73.13% 8.96% 1.49% 0.00% 

28. Membaca buku sangat bermanfaat bagi 

peserta didik saat menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

35.82% 61.19% 2.99% 0.00% 0.00% 

29. Isi buku yang telah peserta didik baca 

sering memberi inspirasi dalam 

memecahkan masalah. 

35.82% 59.70% 4.48% 0.00% 0.00% 

30. Buku adalah cara peserta didik 

memahami dunia. 
61.19% 37.31% 0.00% 1.49% 0.00% 

Rata-rata 28.01% 65.12% 6.22% 0.55% 0.10% 

Dari data di atas menggambarkan bahwa pandangan guru terhadap respon peserta didik 

di Kota dan Kabupaten Bandung 28.01% menyatakan sangat setuju terhadap 30 pernyataan 

sebagai alternatif pilihan jawaban, 65.12% menjawab setuju, 6.22% menjawab kurang setuju, 

0.55% menjawab tidak setuju, dan 0.10% menjawab sangat tidak setuju. Jadi dapat 

disimpulkan  93,13% guru berpendapat bahwa respon peserta didik sangat baik terhadap implementasi 

karakter dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

 

5.2 Luaran yang Dicapai 

Adapun  luaran yang dicapai dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel. 5.15 Rencana Target Capaian Tahunan 
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No. 

Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Subkategori Wajib Tambahan TS 1) TS+1 TS+2 

1 Artikel ilmiah 

dimuat di 

jurnal2) 

Internasional 

Bereputasi 
√ - 

submitted accepted 

 

published 

Nasional 

Terakreditasi 

- √ 
published published 

 

published 

2 Artikel ilmiah 

dimuat di 

prosiding3) 

Internasional 

Terindeks 

- √ Draf terdaftar sudah 

dilaksanakan 

Nasional - √  terdaftar sudah 

dilaksanakan 

sudah 

dilaksanakan 

3 Invited 

speakers dalam 

temu ilmiah4) 

Internasional - √ tidak ada terdaftar sudah 

dilaksanakan 

Nasional - √  terdaftar sudah 

dilaksanakan 

sudah 

dilaksanakan 

4 Visiting 

Lecturer5) 

Internasional - - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Hak Kekayaan 

Intelektual 

(HKI)6) 

Paten - - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Paten 

sederhana 

- - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Hak Cipta - √ draft terdaftar granted 

Merek 

dagang 

 

- 

- Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Rahasia 

dagang 

- - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Desain 

Produk 

Industri 

- - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Indikasi 

Geografis  

- - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

  Perlindungan 

Varietas 

Tanaman  

 

- - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Perlindungan 

Topografi 

Sirkuit 

Terpadu  

- - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

6 Teknologi Tepat Guna7) - - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

7 Model/Purwarupa/Desain/Kar

ya seni/Rekayasa Sosial8) 
- - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

8 Buku Ajar (ISBN)9) - - Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

9 Tingkat Kesiapan Teknologi 

(TKT)10) 
√ - 3 3 3 

1) TS= Tahun sekarang (tahun pertama penelitian) 

2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, accepted, atau published 

3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 
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5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted 

7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan  

8) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

9) Isi dengan tidak ada, draf, atau proses editing, atau sudah terbit 

10) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Lampiran A 

 

Luaran yang dicapai antara lain sebagai berikut: 

1) Artikel ilmiah dimuat di prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra 

Indonesia (PIBSI) Ke-40 yang diselenggarakan Universitas Pekalongan, bertempat di 

Hotel Dafam Pekalongan Jalan Urip Sumoharjo 53 Pekalongan; waktu hari Rabu-Kamis 

(tanggal 26-27 September 2018). Sertifikat a.n. Dr. Hj. R. Panca Pertiwi Hidayati, M.Pd.,  

Dr. Dheni Harmaen,M.Sn, dan Rendy Triandy, S.Pd., M.Pd terlampir. Prosiding masih 

dalam proses ISBN (keterangan dari Panitia terlampir). 

2) Artikel ilmiah telah diterima untuk dipresentasikan pada The 20th Internasional Symposium 

on Social Science, Engineering, and Technology di Hotel Prima Cirebon, Jawa Barat pada 

tanggal 19-20 November 2018. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Universitas Swadaya 

Gunung Jati bersama Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI). Surat penerimaan dari 

panitia, jadwal presentasi, abstract, dan full paper terlampir. 
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Sesuai dengan hasil kajian awal di atas dengan mendapatkan hasil berupa keterlaksanaan 

dan kualitas penguatan nilai karakter melalui optimalisasi data GLS yang telah disusun guru-

guru mapel SMK Kota dan Kabupaten Bandung melalui perencanaan program dalam bentuk 

RPP, dan persepsi guru, serta peserta didik, penting ditindaklanjuti pada rencana tahapan 

berikutnya berupa pelatihan intensif perancangan  integrasi GLS dalam pembelajaran dan 

pembakuan Model AWK sebagai model evaluasi. Model ini dapat menghasilkan peta 

pertumbuhan kekuatan nilai karakter sebagai hasil kegiatan GLS. Selanjutnya diharapkan ada 

penyebaran yang lebih luas tidak hanya SMK tetapi juga meliputi SMA, SMP, dan SD sehingga 

pengguna dan kapasitas akses lebih luas tidak hany aBandung tetapi bisa menyeluruh se-Jawa 

Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Rencana Tahapan Berikutnya 

Penentuan Pengguna dan 

Akses data yang lebih luas  

Penentuan data yang akan 

diidentifikasi dari aktivitas 

GLS 

Pembakuan Model AWK sebagai 

Model Evaluasi   

Pelatihan Intensif Perancangan 

Integrasi GLS Berorientasi AWK 

Parameter Model AWK 

sebagai parameter penguatan 

 Ragam Instrumen Monitoring & 

Evaluasi  AWK  

 

dalam Tahapan GLS (Pembiasaan, 

Pengembangan, & Pembelajaran) 

MODEL AWK SEBAGAI PARAMETER 

BAKU 



105 
 

 

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 

2015 tentang “Penumbuhan Budi Pekerti,” yang salah satu hal pokoknya adalah kewajiban 

membaca buku nonteks pelajaran selama 15 menit sebelum jam pelajar dimulai setiap hari di 

sekolah, Dirjen Dikdasmen meluncurkan Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Sampai 

saat ini belum ada yang meneliti pentingnya nilai-nilai karakter ditanamkan melalui gerakan 

itu. Sebagai langkah awal untuk mengetahui keberadaan penguatan karakter, maka penting 

diketahui perencanaan penerapan nilai karakter dalam GLS melalui parameter AWK. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sehubungan GLS diadakan 15 menit sebelum jam 

pelajaran dimulai, maka dalam kenyataannya guru tidak merancang kegiatan tersebut dalam 

RPP yang disusunnya. Namun demikian, karena yang diteliti adalah guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia, otomatis semua pokok bahasannya berbasis teks. Melalui basis ini, kegiatan 

literasi betul-betul dilakukan pada tarap pengembangan. Umumnya, peserta didik berlatih 

menanggapi, menganalisis, serta memproduksi karya, baik lisan maupun tertulis. Nilai karakter 

yang ditanamkan umumnya  meliputi nilai: religius ( berindikator beriman dan bertakwa), 

mandiri (umumnya mengedepankan aspek pembelajar,mberani, kerja keras, kreatif), gotong 

royong (umumnya mengedepankan aspek kerjasama), dan integritas (umumnya 

mengedepankan aspek kejujuran, cinta pada kebenaran, dan kesantunan). 

Respon peserta didik SMK Kota Bandung terhadap Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

menujukkan 85,18% peserta didik merespon baik terhadap implementasi karakter dalam program 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Demikian pula dengan peserta didik SMK di Kabupaten 

Bandung setuju terhadap Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Hal tersebut dibuktikan dengan 

88,78% peserta didik merespon baik terhadap implementasi karakter dalam program Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS). Sejalan dengan respon  peserta didik, pandangan guru terhadap respon 

peserta didik di Kota dan Kabupaten Bandung menunjukkan sebesar 93,13% guru berpendapat 

bahwa respon peserta didik sangat baik terhadap implementasi karakter dalam Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS). 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat terwujud pelatihan intensif 

perancangan  integrasi GLS dalam pembelajaran dan pembakuan Model AWK sebagai model 
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evaluasi. Selain untuk meningkatkan minat baca peserta didik yang lebih tinggi dan berkualitas, 

model ini kelebihannya dapat menjadi pedoman guru dalam mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran ke arah yang lebih bermakna dan berkarakter dengan menjujung nilai-nilai relasi 

sosial yang lebih demokratis, kolaboratif, dan menyenangkan. Dengan demikian, diharapkan 

model AWK dapat digunakan para guru dalam menyelenggarakan evaluasi kemampuan literasi 

dan keefektifan pembelajaran berbasis literasi. Oleh karena, penilaian berbasisAWK ini 

bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang 

terdidik, berkarakter, dan literat.  
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PARAMETER PENGUATAN KARAKTER MELALUI OPTIMALISASI GERAKAN LITERASI 

SEKOLAH BERORIENTASI ANALISIS WACANA KRITIS DI SMK KOTA DAN KABUPATEN 

BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT  

oleh 

R. Panca Pertiwi Hidayati, Dheni Harmaen, Rendy Triandy 

Dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

FKIP – Universitas Pasundan Bandung 

surel: panca.pertiwi.hidayati@unpas.ac.id 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diwajibkannya sekolah untuk berperan aktif menumbuhkan minat baca di 

kalangan peserta didik melalui GLS yang berkarakter. Rendahnya tingkat literasi dalam arti kemampuan membaca 

di kalangan peserta didik baik pada tingkat SD, SMP, SMA, SMK, bahkan orang dewasa masih menjadi problem 

bangsa Indonesia yang harus terus diupayakan penyelesaiannya. Salah satu penyebabnya, dikarenakan guru masih 

cenderung menggunakan satu jenis teks bacaan dalam kegiatan pembelajaran. Sejak digulirkannya GLS, perlu 

adanya parameter yang mengukur penguatan karakter melalui penelusuran kualitas GLS yang dilaksanakan guru 

di sekolah. Dalam hal ini, penulis menggunakan parameter Analisis Wacana Kritis (AWK). Adapun pendekatan 

penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Yang menjadi sumber data adalah guru 

mapel Bahasa Indonesia SMK Kota dan Kabupaten Bandung.  AWK akan meninjau kualitas penerapan nilai 

karakter dalam dalam keterlaksanaan GLS dari aspek relasi sosial, reaksi pembelajaran, sistem pembelajaran, 

interaksi pembelajaran, dan karakteristik wacana. Kegiatan GLS yang dimaksud meliputi capaian keterlaksanaan 

tingkatan penerapan tahapan oleh guru dalam RPP (meliputi tahap pembiasaan, pengembangan, dan 

pembelajaran). Adapun nilai karakter yang diteliti meliputi ada tidaknya nilai karakter: religius, nasional, 

mandiri, gotong royong, dan integritas.  Hasil penelitian menunjukkan, semua materi RPP sudah berbasis literasi, 

karena orientasi pembelajaran pada pemahaman teks. Semua RPP sudah menunjukkan GLS pada taraf 

pengembangan.Secara formal dalam semua RPP yang diteliti,  GLS tidak dirinci dengan jelas selama 15 menit di 

awal pembelajaran, tetapi keseluruhan kegiatan inti pembelajaran merupakan kegiatan literasi. Dalam kegiatan 

literasi ini terbukti bahwa guru sudah menggunakan 14 jenis teks yang bervariasi, tetap masih terkait dengan 

intruksi kurikulum. 

   

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Gerakan Literasi Sekolah,  Pendidikan Karakter 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan karakter menurut Suroso (2017) dalam wartabahari.com selalu berhubungan 

dengan persoalan integritas, contoh, dan perilaku. Integritas mampu memunculkan berbagai 

aspek pengembangan karakter utama seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sebagai 

anggota masyarakat, peserta didik berkembang baik berdasar etnisitas dalam kerangka identitas 

nasional yang memiliki perspektif global. Untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik, 

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy (2017) dalam http://www.wikipendiidkan.com 

mengimbau kepada semua pihak sekolah untuk mengintegrasikannya ke dalam Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS).  

mailto:panca.pertiwi.hidayati@unpas.ac.id
http://www.wikipendiidkan.com/
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Muhadjir menilai, rendahnya tingkat literasi dalam arti kemampuan membaca di 

kalangan peserta didik baik pada tingkat SD, SMP, SMA, SMK, bahkan orang dewasa masih 

menjadi problem bangsa Indonesia yang harus terus diupayakan penyelesaiannya. Kemampuan 

literasi peserta didik Indonesia belum memenuhi kriteria kecakapan literasi abad 21. Selain 

sumber bahan bacaan di sekolah yang masih minim, sarana prasarana yang kurang memadai, 

penyebabnya juga dikarenakan guru masih cenderung menggunakan satu jenis teks bacaan 

dalam kegiatan pembelajaran. Di samping itu, pendidikan karakter melalui GLS belum menjadi 

trend dalam dunia pendidikan. Padahal pendidikan karakter selalu berhubungan dengan 

persoalan integritas, dan bersinergi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bahan bacaan. 

Integritas mampu memunculkan berbagai aspek pengembangan karakter utama, seperti jujur, 

disiplin, dan bertanggung jawab. Kegiatan literasi akan mampu mengamati berbagai fenomena 

tersebut. 

 Rendahnya nilai penguatan pendidikan karakter mengakibatkan pula sulitnya 

pemerintah mewujudkan generasi abad ke-21 yang berkarakter, literat, kritis, dan kreatif. 

Penelitian ini perlu dilakukan agar parameter penghambat proses penguatan pendidkan 

karakter dalam GLS dapat diatasi sehingga kualitas semua kegiatan dapat segera diperbaiki 

dan ditingkatkan. Konteks penghambat proses tersebut dapat dihentikan dari sumbernya, dan 

proses penguatan pendidikan karakter dapat ditingkatkan di Gerakan Literasi Sekolah secara 

kriitis. 

Revisi kurikulum 2013 melakukan penegasan antara lain pentingnya penguatan karakter 

para peserta didik dalam pembelajaran, antara lain melalui gerakan literasi. Karakter yang 

diperkuat terutama lima karakter, yaitu: religius, nasonalis, mandiri, gotong royong, dan 

integritas.  

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah: 
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1. mendeskripsikan penguatan pendidikan karakter dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

melalui parameter Analisis Wacana Kritis (AWK); 

2. mendeskripsikan kualitas hubungan pendidikan karakter dalam GLS; 

3. mendeskripsikan bentuk keberadaan dan kualitas penguatan pendidikan karakter dalam 

GLS melalui parameter AWK. 

B. MetodePenelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitina ini adalah penelitian 

kualitatif. Creswell (2008: 46) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif adalah tipe penelitian 

yang menempatkan peneliti bersandar pada pandangan partisipan, seperti menanyakan 

beberapa pertanyaan umum, mengoleksi data yang berisikan banyak informasi dari partisipan 

berupa kata-kata (teks), mendeskripsikan dan menganalisis kata-kata tersebut sesuai dengan 

temanya,dan melakukan penelaahan terhadap sdesuatu yang bersifat subjektif dan bias. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Mulyana (2004) 

memberikan definisi studi kasus, “ Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), 

suatu program atau suatu situasi sosial.” Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin  data mengenai subjek yang diteliti, sehingga peneliti dapat memberi pandangan yang 

lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.  

C. Hasil Penelitian 

1) Deskripsi Pengintegrasian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang Diterapkan guru 

Bahasa Indonesia SMK Kota dan Kabupaten Bandung dalam RPP yang 

dirancangnya 

Pada bagian ini akan disampaikan deskripsi data keberadaan GLS yang diterapkan 

guru Bahasa Indonesia SMK Kota dan Kabupaten Bandung dalam RPP yang disusunnya dan 

telah dilaksanakan di kelas. Berikut penulis sampaikan dalam bentuk tabel di bawah ini. 

c) Deskripsi Data Kota Bandung 

Di bawah ini penulis paparkan data yang menjadi sumber penelitian dalam bentuk tabel. 

Tabel 1 Keberadaan GLS dalam RPP Guru Mapel  Bahasa Indonesia Kota 

Bandung 

 

 

Tabel  di atas dapat penulis deskripsikan sebagai berikut: 

 

No. 

 

Nama 

 

Kls/ 

Semester 

 

Materi 

Keberadaan GLS dalam RPP Kegiatan   

Pembelajaran  Tahap 

Pembiasaan 

Tahap 

Pengembangan 

Tahap 

Pembelajaran 

1. Nur Apriyani, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Hikayat 

√ - - √ 
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(1) Jumlah data RPP sebanyak 22 buah. 

2. Septiana 

Sulistya-

wati,S.Pd 

XI/ 2 Teks 

Ulasan 

Film/ 

Drama 

- √ - √ 

3. Moch. Zafar 

Sidiq, S.Pd. 

XI/ 2 Teks 

Eksplanasi 

Kompleks 

- √ - √ 

4. Ely Lisnawati, 

S.Pd. 

XII/ 1 Teks 

Berita 

- √ - √ 

5. TIM SMKN 12 XI/ 1 Teks 

Cerita 

Pendek 

- √ - √ 

6. Tim SMKN 12  XII/ 1 Teks 

Berita 

- √ - √ 

7. R. Febriani, 

S.Pd. 

X/ 2  Teks 

Puisi 

- √ - √ 

8. Dra. R. Dewi 

Gantini 

XII/ 2 Struktur, 

Kaidah, & 

Makna 

Teks 

Editorial 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

√ 

9. Drs. Emmy 

Erawati 

XII/ 2 Teks 

Cerita 

Sejarah 

- √ - √ 

10. Neneng 

Roslinawati, 

S.S.  

X/ 1 Teks 

Cerpen 

- √ - √ 

11. Agus Mulyadi, 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Editorial 

- √ - √ 

12. Novi Nur 

Hidayathi, 

S.Pd. 

XI/ 2 Teks 

Ulasan 

Film 

- √ - √ 

13. Ayi Nursyifa X/ 2 Teks 

Negoisasi 

- √ - √ 

14. Rini Mariani, 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Biografi 

- √ - √ 

15. Ramdani 

Sutanto, S.S. 

X/ 1 Teks 

Anekdot 

- √ - √ 

16. Wahyu 

Sinarningsih, S. 

Pd. 

XI/ 1 Teks 

Cerita 

Pendek 

- √ - √ 

17. Tiorida 

Samosir, S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Biografi 

- √ - √ 

18. Arif Nopian 

Nugraha, S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Anekdot 

- √ - √ 

19. Tim SMK 

Muhammadiyah 

2 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

20. Titin Suhartini XI/ 1 Teks 

Cerita 

Pendek 

- √ - √ 

21. Nina Martiana 

Komara, S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Laporab 

Hasil 

Obsrvasi 

- √ - √ 

22. Aditia Tristiana, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Laporan 

- √ - √ 
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(2) Semua materi RPP berbasis literasi, karena orientasi pembelajaran pada pemahaman teks, 

baik reseptif, maupun produktif. Dengan demikian semua RPP sudah menunjukkan 

Gerakan Literasi Sekolah pada taraf pengembangan. 

(3) Secara formal dalam semua RPP yang diteliti,  GLS tidak dirinci dengan jelas selama 15 

menit di awal pembelajaran, tetapi keseluruhan kegiatan inti pembelajaran merupakan 

kegiatan literasi. 

(4) Dari 22 data RPP, dapat diketahui ada 11 jenis teks yang menjadi bahan bacaan peserta 

didik, antara lain sebagai berikut: 

(a) teks hikayat sebanyak satu buah di kelas X semester ganjil; 

(b) teks ulasan film/ drama sebanyak dua buah di kelas XI semester genap; 

(c) teks eksplanasi kompleks satu buah di kelas XI semester genap; 

(d) teks cerita sejarah sebanyak tiga buah, masing-masing di kelas XII semester ganjil 

dua buah, di kelas XII semester genap sebanyak satu buah; 

(e) teks cerita pendek sebanyak empat buah, masing-masing di kelas X semester ganjil 

sebanyak satu buah, dikelas XI semester ganjil sebanyak tiga buah; 

(f) teks puisi sebanyak satu buah di kelas X semester genap; 

(g) teks editorial/ opini sebanyak dua buah,masing-masing satu buah di kelas X semester 

genap, dan satu buah di kelas XII semester genap; 

(h) teks negoisasi sebanyak satu buah dikelas X semester genap; 

(i) teks biografi sebanyak dua buah di kelas X semester genap; 

(j) teks anekdot sebanyak dua buah di kelas X semester ganjil; 

(k) teks laporan hasil  observasi sebanyak tiga buah di kelas X semester ganjil. 

 

d) Deskripsi Data Kabupaten Bandung 

Di bawah ini penulis paparkan data yang menjadi sumber penelitian dalam bentuk tabel. 

 

Tabel  2 Keberadaan GLS dalam RPP Guru Mapel Bahasa Indonesia 

Kabupaten Bandung 

 

 

 

Hasil 

Observasi 

 

No. 

 

Nama 

 

Kls/ 

Semester 

 

Materi 

Keberadaan GLS dalam RPP Kegiatan Inti 

Pembelajaran  Tahap 

Pembiasaan 

Tahap 

Pengembangan 

Tahap 

Pembelajaran 
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1. Dra. Lilis 

Yuyun, 

M.M.Pd. 

X/ 1 Isi Laporan 

Hasil 

Observasii 

- √ - √ 

2. Cindy Tri 

Andriyani, 

S.Pd. 

X/ 2 Struktur, & 

Kebahasaan 

Teks 

Negoisasi 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

√ 

3. Tetty 

Sugiarti, 

S.Pd., 

M.M.Pd. 

X/ 1 Teks 

Eksposisi 

- √ - √ 

4. Empep 

Mustopa, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks Cerita 

Sejarah 

- √ - √ 

5. Angga 

Yogagiri, 

S.Pd. 

XI/ 1 Teks 

Prosedur 

- √ - √ 

6. Muthianii 

Agustine & 

Riska 

Rahayu 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

7. Sonna 

Sonnandar, 

S.Pd, 

X/ 2 Teks 

Negoisai 

- √ - √ 

8. Dra. R. 

Dewi 

Gantini 

XII/ 2 Teks 

Editorial 

- √ - √ 

9. Rani 

Prastuti, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

10. Tetet Sopia 

Z., S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

11. Indah 

Tiaranita, 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Biografi 

- √ - √ 

12. Lilis 

Sukmawati, 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Biografi 

- √ - √ 

13. Cucu 

Subagja, 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Biografi 

- √ - √ 

14. Linda 

Wahyuni, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Eksposisi 

- √ - √ 

15. Suci 

Apriyanti, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Eksposisi 

- √ - √ 

16. Fitria 

Yuliana D., 

S.Pd. 

X/ 2 Teks 

Negoisasi 

- √ - √ 

17. Eka 

Susilawati, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Anekdot 

- √ - √ 

18. Dini 

Rudiawati 

S. 

X/ 1 Teks 

Laporan 

- √ - √ 
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Tabel  di atas dapat penulis deskripsikan sebagai berikut: 

(1) Jumlah data RPP sebanyak 22 buah. 

(2) Semua materi RPP berbasis literasi, karena orientasi pembelajaran pada pemehaman teks, 

baik reseptif, maupun produktif. Dengan demikian semua RPP sudah menunjukkan 

Gerakan Literasi Sekolah pada taraf pengembangan. 

(3) Secara formal dalam semua RPP yang diteliti,  GLS tidak dirinci dengan jelas selama 15 

menit di awal pemeblajaran, tetapi keseluruhan kegiatan inti pembelajaran merupakan 

kegiatan literasi. 

(4) Dari 22 data RPP, dapat diketahui ada delapan jenis teks yang menjadi bahan bacaan peserta 

didik, antara lain sebagai berikut: 

(a) teks laporan hasil observasi sebanyak enam buah di kelas X semester ganjil; 

(b) teks negoisasi sebanyak tiga buah di kelas X semester genap; 

(c) teks eksposisi tiga buah di kelas X semester ganjil; 

(d) teks cerita sejarah sebanyak dua buah, masing-masing di kelas X semester ganjil satu 

buah, di kelas XII semester ganjil sebanyak satu buah; 

(e) teks prosedur sebanyak satu buah  dikelas XI semester ganjil; 

(f) teks edotorial/ opini sebanyak satu buah di kelas XII semester genap; 

(g) teks biografi sebanyak tiga buah di kelas X semester genap; 

(h) teks anekdot sebanyak satu buah dikelas X semester ganjil. 

 

2) Deskripsi Bentuk Keberadaan dan Kualitas Penguatan Pendidikan Karakter dalam 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang Diterapkan dalam Kegiatan Pembelajaran 

melalui Telaah terhadap RPP Guru dengan Menggunakan Parameter Analisis 

Wacana Kritis (AWK) 

 

Aspek tinjauan AWK dalam pembelajaran (Hidayati, 2009: 139) meliputi relasi 

sosial, reaksi pembelajaran, sistem pembelajaran, interaksi pembelajaran, dan karakteristik 

wacana. 

 

 

Hasil 

Observasi 

19. Umi 

Syarifah, 

S.Pd. 

X/ 1 Teks 

Laporan 

Hasil 

Observasi 

- √ - √ 

20. Yanti 

Daryanti, 

S.Pd. 

XII/ 1 Teks Cerita 

Sejarah 

- √ - √ 
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Tabel 3 

Aspek Tinjauan Analisis Wacana Kritis dan Indikatornya 

No. Aspek Tinjauan AWK Indikator 

1. Relasi Sosial e. Interaksi wacana dengan peserta didik 

f. Interaksi wacana dengan guru 

g. Interaksi wacana guru dengan peserta didik 

h. Interaksi antara peserta didik dengan peserta didik 

2. Reaksi Pembelajaran c. Kegiatan belajar mengajar bernuansa demokratis, 

nyaman, mudah untuk mencapai tujuan. 

d. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan, menafsirkan, menganalisis, 

mengkritik kehidupan sosial dalam teks. 

3. Sistem Pembelajaran d. Sistem pembelajaran tidak bernuansa hafalan/ 

sekadar penjelasan/ tanya jawab tetapi berlangsung 

secara responsif dan kolaboratif. 

e. Peserta didik dan guru bersama-sama memberi 

tanggapan terhadap fakta yang dipelajarinya, 

termasuk dalam hal penentuan materi yang 

dielajarinya. 

f. Peserta didik menganalisis teks tertulis maupun 

lisan dengan tujuan untuk mengetahui konteks 

historis/ politis/ ekonmis/ sosial yang diciptakan 

penulis. 

4. Interaksi Pembelajaran e. Tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi 

sosial melalui kegiatan menyimak. 

f. Tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi 

sosial melalui kegiatan berbicara. 

g. Tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi 

sosial melalui kegiatan membaca 

h. Tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi 

sosial melalui kegiatan menulis 

5. Karakteristik Wacana e. Peserta didik mampu memahami,bahwa teks/ 

wacana yang ditelaahnya sebagai sebuah teks/ 

wacana yang berwacana tertentu. 

f. Peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan teks 

dengan konteks. 

g. Peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan teks/ 

wacana dengan historis yang melingkupinya. 

h. Peserta didik mampu menghubungkan teks/ wacana 

dengan kekuatan sosial/ ekonomi/ budaya tertentu. 

Berdasarkan aspek tinjauan di atas, dapat dideskripsikan, bahwa bentuk keberadaan dan 

kualitas nilai pendidikan guru dalam rancangan GLS dalam RPP-nya adalah sebagai berikut: 

a) aspek relasi sosial, umumnya guru telah merancang dalam kegiatan yang multiinteraksi, 

yakni terjadi interaksi peserta didik-wacana-guru-peseta didik; jenis nilai karakter yang 

dikuatkan meliputi nilai karakter: religius (terutama menonjolkan cinta lingkungan, 

bertakwa, dan beriman), mandiri ( terutama menonjolkan cinta tanah air, dan keberanian 

dalam bertindak), gotong royong ( kegiatan pembelajaran selalu dalam bentuk 

pengelompokan), integritas (umumnya menonjolkan karakter keteladanan, dan kejujuran 

terutama dalam beroleh informasi mater); 



118 
 

b) aspek reaksi pembelajaran, umumnya guru menerapkan nilai: karakter gotong royong 

(tampak pada situasi demokratis, kebebasan berpendapat dalam kelompok), mandiri 

(pembelajaran menuntut paserta didik untuk kerja keras dalam memecahkan permaslahan, 

berani bertanya dan berkomunikasi, serta  menuntut peserta didik untuk menunjukkan 

karakter pembelajar dengan selalu memberi solusi melalui berbagai sumber), integritas ( 

tampak dalam penerapan pentingnya peserta didik untuk befrsandar pada cinta 

kebenaranmelalui metode ilmiah dalam pembelajaran yang dilakukan bsersama 

kelompoknya, dan kejujuran dalam mencantyumkan sumber dan memberi contoh); 

c) interaksi pemeblajaran sangat bervariasi, tetapi lebih banyak menekankan pada latihan 

komunikasi lisan dan tulis secara kritis dan kreatif (menulis karya ilmiah, dan mencipta 

cerita atau puisi) dan membaca pemahaman; 

d) karakteristik wacana yang dijadikan sumber belajar lebih menekankan pada tema yang 

mengandung nilai integritas ‘keteladanan.’ 

 

3) Deskripsi respon peserta didik terhadap implementasi karakter dalam program GLS 

 

Tabel 4 

 Presentase Data Angket Respon Peserta didik Terhadap Implementasi Karakter dalam 

Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMK Wilayah Kota Bandung 

No. PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1 Saya merasa senang adanya kegiatan 

membaca 15 menit di awal pembelajaran. 45.53% 47.97% 5.69% 0.00% 0.81% 

2 Pembiasaan kegiatan membaca 15 menit di 

awal dapat menghilangkan rasa bosan saat 

proses kegiatan belajar mengajar. 
26.83% 61.79% 11.38% 0.00% 0.00% 

3 Bacaan yang paling saya sukai adalah 

cerpen. 
22.76% 52.03% 22.76% 1.63% 0.00% 

4 Bacaan yang paling saya sukai adalah 

novel. 
39.02% 44.72% 13.01% 2.44% 0.81% 

5 Bacaan yang paling saya sukai adalah 

puisi. 
18.70% 46.34% 28.46% 6.50% 0.00% 

6 Bacaan yang paling saya sukai adalah 

biografi. 
13.82% 55.28% 24.39% 6.50% 0.00% 

7 Setelah ada kegiatan membaca 15 menit di 

awal pembelajaran, bahan bacaan saya 

bertambah dari sebelumnya. 
41.46% 51.22% 6.50% 0.81% 0.00% 

8 Saya senang jika satu hari sebelum 

kegiatan membaca 15 menit di awal 

pembelajaran diberi arahan terlebih dulu 

tentang jenis/ tema bacaan. 

37.40% 56.10% 5.69% 0.81% 0.00% 

9 Bacaan yang saya baca memberi wawasan 

tentang keteladanan tokoh. 30.89% 63.41% 4.88% 0.81% 0.00% 
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10 Tugas mengarang saya lancar, jika 

didahului dengan kegiatan membaca. 37.40% 56.10% 4.88% 1.63% 0.00% 

11 Teks yang sudah saya baca mendorong 

saya melahirkan ide/ gagasan dalam 

bertindak. 
41.46% 50.41% 6.50% 0.81% 0.00% 

12 Saya terlatih untuk bertanya tentang hal-

hal yang belum dipahami dari bahan 

bacaan. 
29.27% 56.91% 12.20% 0.81% 0.00% 

13 Saya terbiasa bekerja sama dengan teman 

untuk memecahkan masalah tentang hal-

hal yang belum dipahami dari teks yang 

sedang dikaji 

33.33% 59.35% 6.50% 0.81% 0.00% 

14 Dengan model pembelajaran terpadu ini, 

saya menjadi sering bekerjasama dengan 

teman dalam pembelajaran. 
17.89% 72.36% 7.32% 2.44% 0.00% 

15 Model pembelajaran terpadu seperti ini 

membuat saya bersungguh- sungguh 

mempelajari pokok bahasan materi 

selanjutnya. 

24.39% 61.79% 13.82% 0.00% 0.00% 

16 Dari awal pembelajaran, saya sudah 

tertarik kegiatan literasi sekolah. 19.51% 59.35% 20.33% 0.81% 0.00% 

17 Saya setuju bahwa model pembelajaran 

yang terpadu dengan Gerakan Literasi 

Sekolah dapat meningkatkan daya berpikir 

kritis melalui kegiatan menulis. 
39.84% 53.66% 6.50% 0.00% 0.00% 

18 Saya senang dapat belajar bekerja sama 

dengan teman lain saat menafsirkan 

permasalahan yang ada dalam teks. 
30.08% 61.79% 6.50% 1.63% 0.00% 

19 Dalam model pembelajaran yang terpadu 

dengan GLS, setiap anggota kelompok bisa 

saling berpartisipasi dan memberi 

penilaian. 

18.70% 73.17% 6.50% 1.63% 0.00% 

20 Dalam kegiatan GLS, saya senang dapat 

turut menentukan teks bacaan. 19.51% 64.23% 12.20% 1.63% 1.63% 

21 Dalam model pembelajaran yang terpadu 

dengan GLS, setiap anggota kelompok bisa 

saling berpartisipasi memberi tanggapan 

atas fakta yang terdapat dalam bacaan. 
25.20% 65.85% 8.13% 0.81% 0.00% 

22 Dalam model pembelajaran yang terkait 

dengan GLS, saya semakin paham akan 

adanya hubungan antara materi bacaan 

dengan sejarah yang melatarinya. 
26.02% 65.85% 7.32% 0.81% 0.00% 

23 Saya baru tahu, bahwa teks yang saya baca 

dapat mengungkapan situasi politis/ 

ekonomi/ sosial yang terjadi 

pada saat cerita itu terjadi. 
29.27% 52.85% 13.82% 1.63% 0.81% 

24 Kegiatan membuat resensi adalah kegiatan 

yang biasa saya lakukan untuk 

mempertimbangkan keunggulandan 

kelemahan bacaan. 

17.89% 61.79% 16.26% 1.63% 0.81% 
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25 Saya tidak terbiasa membuat laporan atau 

resensi cerita. 5.69% 35.77% 38.21% 11.38% 5.69% 

26 Saya bisa menjawab pertanyaan guru 

dengan mudah tentang isi cerita, karena isi 

cerita berhubungan dengan kondisi sosial/ 

ekonomi/ budaya sehari-hari. 
15.45% 61.79% 18.70% 0.81% 0.81% 

27 Saya bisa menjawab pertanyaan guru 

dengan mudah tentang isi cerita, karena isi 

cerita berhubungan dengan kondisi sosial/ 

ekonomi/ budaya sehari-hari. 
23.58% 57.72% 14.63% 1.63% 0.81% 

28 Membaca buku sangat bermanfaat bagi 

saya saat menyelesaikan masalah sehari-

hari. 
37.40% 53.66% 6.50% 0.00% 0.81% 

29 Isi buku yang telah saya baca sering 

memberi inspirasi dalam memecahkan 

masalah. 
38.21% 55.28% 3.25% 0.00% 0.81% 

30 Buku adalah cara saya memahami dunia. 51.22% 39.02% 7.32% 0.00% 0.81% 

Rata-rata 28.59% 56.59% 12.01% 1.68% 0.49% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta didik SMK di Kota Bandung 

setuju terhadap Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Hal tersebut dibuktikan dengan 56.59% peserta 

didik menjawab setuju, 28.59% peserta didik menjawab sangat setuju, 12.01% peserta didik 

menjawab kurang setuju, 1.68% peserta didik menjawab tidak setuju, dan 0.49% peserta didik 

menjawab sangat tidak setuju. Jadi dapat disimpulkan 85,18% peserta didik merespon baik terhadap 

implementasi karakter dalam program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

Hasil angket di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik merasa senang dengan adanya 

kegiatan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Bahan bacaan yang paling disukai peserta 

didik adalah novel dan cerpen. Gerakan Literasi Sekolah mampu menambah bahan bacaan 

peserta didik, memberi wawasan tentang keteladanan tokoh, dan memberi inspirasi dalam 

memecahkan masalah. Selain itu, dapat mendorong peserta didik lebih aktif dalam bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami dari bahan bacaan, terbiasa bekerja sama dengan teman 

dalam pembelajaran, dan bersungguh-sungguh mempelajari pokok bahasan materi selanjutnya. 

Model pembelajaran yang terpadu dengan Gerakan Literasi Sekolah mampu 

meningkatkan daya berpikir kritis peserta didik, karena setiap anggota kelompok bisa saling 

berpartisipasi memberi tanggapan atas fakta yang terdapat dalam bacaan. Selain itu peserta 

didik semakin paham akan adanya hubungan antara materi bacaan dengan sejarah yang 

melatarinya dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mudah tentang isi cerita, 

karena isi cerita berhubungan dengan kondisi sosial/ ekonomi/ budaya sehari-hari. 

 

 



121 
 

D. Simpulan 

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23Tahun 

2015 tentang “Penumbuhan Budi Pekerti,”  yang salah satu hal pokoknya adalah kewajiban 

membaca buku nonteks pelajaran selama 15 menit sebelum jam pelajar dimulai setiap hari di 

sekolah, Dirjen Dikdasmen meluncurkan Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Sampai 

saat ini belum ada yang meneliti pentingnya nilai-nilai karakter ditanamkan melalui gerakan 

itu. Sebagai langkah awal untuk mengetahui keberadaan penguatan karakter, maka penting 

diketahui perencanaan penerapan nilai karakter dalam GLS melalui parameter AWK. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sehubungan GLS diadakan 15 menit sebelum jam 

pelajaran dimulai, maka dalam kenyataannya guru tidak merancang kegiatan tersebut dalam 

RPP yang disusunnya. Namun demikian, karena yang diteliti adalah guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia, otomatis semua pokok bahasannya berbasis teks. Melalui basis ini, kegiatan 

literasi betul-betul dilakukan pada tarap pengembangan. Umumnya, peserta didik berlatih 

menanggapi, menganalisis, serta memproduksi karya, baik lisan maupun tertulis. Nilai karakter 

yang ditanamkan umumnya  meliputi nilai: religius ( berindikator beriman dan bertakwa), 

mandiri (umumnya mengedepankan aspek pembelajar,mberani, kerja keras, kreatif), gotong 

royong (umumnya mengedepankan aspek kerjasama), dan integritas (umumnya 

mengedepankan aspek kejujuran, cinta pada kebenaran, dan kesantunan) 
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Engineering, and Humanities (ISSEH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

8. Tabel Kisi-kisi Kuesioner Implementasi Karakter dalam Program Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS)  

Variabel Definisi 

Variabel 

Indikator Subindikator Skala Nomor 

Item 
Persepsi 

peserta didik 

terhadap 

metode 

penguatan 

karakter yang 

dijalankan guru 

dalam 

pelaksanaan 

GLS melalui 

parameter 

Analisis 

Wacana Kritis 

Interaksi belajar 

mengajar yang 

dinamis antara 

guru, peserta 

didik, wacana, 

dengan refleksi 

kehidupan yang 

mengusung nilai 

karakter 

(religius, 

nasionalis, 

mandiri, gotong 

royong, 

integritas) dalam 

kerangka 

tahapan 

pelaksanaan 

literasi sekolah. 

(Hidayati, 2009; 

Kemendikbud, 

2016) 

1. Terciptanya 

relasi sosial yang 

komunikatif-

kolabortif 

8. Menumbuhkan 

minat peserta 

didik untuk giat 

membaca 

9. Mendorong 

kreativitas 

peserta didik un 

yan inovatif 

untuk 

melahirkan ide 

baru 

berdasarkan 

teks yang 

dibacanya 

10. Melatih peserta 

didik berpikir 

kritis dengan 

bertanya 

tentang hal-hal 

yang tidak 

dipahaminya 

Skala 

Interval 

1 s.d. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Terciptanya 

reaksi 

pembelajaran 

yang interaktif 

komunikatif 

5. Menunjukkan 

situasi 

pembelajaran 

yang 

demokratis,  

nyaman , dan 

mudah untuk 

mencapai 

tujuan 

6. Melatih peserta 

didik membaca 

secara kritis 

dengan cara 

mendeskripsi-

kan, 

menafsirkan, 

menganalisis, 

mengkritik 

kehidupan 

sosial dalam 

teks 

 14 s.d. 17 

  3. Terpeliharanya 

sistem 

pembelajaran 

yang kontekstual 

inovatif 

9. Melatih peserta 

didik belajar 

secara 

kolaboratif 

10. Melibatkan 

peserta didik 

dalam 

menentukan 

teks bacaan  

11. Memberi 

tanggapan 

terhadap fakta 

Skala 

Interval 

18 s.d. 24 
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bacaan yang 

dipelajarinya 

12. Menganalisis 

teks secara 

lisan maupun 

tulisan untuk 

mengungkap-

kan konteks 

historis/ politis/ 

ekonomis/ 

sosial yang 

diciptakan 

penulis teks 

  4. Terwujudnya 

interkasi 

pembelajaran 

dalam berbagai 

kegiatan aktif-

produktif- inovatif 

11. melakukan 

kegiatan 

menyimak 

kritis terhadap 

teks yang 

dipelajari 

12. melakukan 

kegiatan diskusi 

tentang teks 

yang 

dipelajarinya 

secara 

kolaborasi 

13. menceritakan 

kembali isi teks 

yang dipelajari 

dengan mandiri 

14. membaca teks 

dengan kritis 

15. menanggapi 

teks yang 

dipelajari 

dengan 

melakukan 

kegiatan 

resensi/ kritik 

dsb. 

Skala 

Interval 

24, 25 

  5. Terpilihnya 

teks yang 

merepresen-

tasikan sosial 

eonomi budaya 

tertentu 

5. secara integratif 

6. menghubung-

kan teks dengan 

kekuatan sosial/ 

ekonomi/ 

budaya tertentu 

sehingga 

tumbuh jiwa 

nasional dalam 

diri peserta 

didik 

7. menjelaskan 

latar sejarah 

teks 

Skala 

Interval 

26 - 30 
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9. Format Ancangan Deskripsi Bentuk Keberadaan dan Kualitas Penguatan Pendidikan 

Karakter dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang Diterapkan dalam Kegiatan 

Pembelajaran melalui Telaah terhadap RPP Guru dengan Menggunakan Parameter 

Analisis Wacana Kritis (AWK) 

 

Di bawah ini format penulis sebelum mendeskripsikan keberadaan dan kualitas penguatan 

pendidikan karakter dalam GLS yang diterapkan dalam kegiata  pembelajaran melalui telaah 

terhadap RPP guru dengan menggunakan AWK. Terlebih dahulu akan penulis paparkan data 

dalam betuk tabel, dan dideskripsikan setelah penulis menyampaikan data dalam bentuk tabel. 

Untuk efisiensi ruang, penulis menggunakan kode data indikator untuk masing-masing jenis 

nilai penguatan karakter sebagai berikut. 

(1) religius, meliputi indikator: beriman (= 1); bertakwa (= 2); bersih (= 3); toleransi (= 4); 

cinta lingkungan; 

(2) nasional, meliputi indikator: cinta tanah air (=1); semangat kebangsaan (= 2); menghargai 

kebhinekaan (= 3); 

(3) mandiri, meliputi indikator: kerja keras (= 1); kreatif (= 2); disiplin (= 3); berani (= 4); 

pembelajar (= 5); 

(4) gotong royong, meliputi indikator: kerjasama (= 1); solidaritas (= 2); saling tolong-

menolong (= 3); kekeluargaan (= 4); 

(5) integritas, meliputi indikator: cinta pada kebenaran (= 1); kesantunan (= 2); keteladanan 

(= 3); kejujuran ( 4). 

Adapun kode data ang terkait dengan aspek tinjauan AWK meliputi: 

1. Relasi Sosial 

a.  IW & PD (= Interaksi wacana dengan peserta didik) 

b. IW & G (= Interaksi wacana dengan guru) 

c. IWG & PD (= Interaksi wacana guru dengan peseta didik) 

d. IPD & PD (= Interaksi antara peserta didik dengan peserta didik) 

2. Reaksi Pembelajaran 

a. KBM (D, N, M) (= Kegiatan belajar mengajar bernuansa demokratis, nyaman, mudah 

untuk mencapai tujuan) 

b. KBM ( md, mf, mN-a, mN-k) – (= Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan, menafsirkan, menganalisis, mengkritik kehidupan sosial dalam teks) 

3. Sistem Pembelajaran 

a. Tdk bernuansa hafalan/ responsif-kolaboratif (= Tidak bernuansa hafalan/  sekadar 

penjelasan/ tanya jawab tetapi belangsung secara responsif dan kolaboratif) 

b. PD dan G kerjasama (Peserta didik dan guru bersama-sama memberi tanggapan terhadap 

fakta yang dipelajarinya, tremasuk dalam hal penentuan materi yang dipelajarinya) 
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c. PD Mn-a teks (= Peserta didik menganalisis teks tertulis maupun lisan dengan tujuan 

untuk mengetahui konteks historis/ politis/ekonomis/ sosial yan diciptakan penulis) 

4.  Interaksi Pembelajaran 

a. menyimak (= Tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan 

menyimak) 

b. berbicara (=Tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan 

berbicara) 

c. membaca (=Tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan 

membaca) 

d. menulis (=Tercipta komunikasi dalam konteks konstruksi sosial melalui kegiatan menulis) 

 

5. Karakteristik wacana 

a. PD memahami teks berwacana tertentu (= Peserta didik mampu memahami, bahwa teks/ 

wacana yang ditelaahnya sebagai sebuah teks/ wacana yang berwacana tertentu) 

b. PD mengaitkan teks dg konteks (= Peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan teks 

dengan konteks) 

c. PD mengaitkan dg historis (= Peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan teks/ wacana 

dengan historis yang melingkupinya) 

d. PD mengaitkan teks dg soseksud tertentu (= Peserta didik mampu menghubungkan teks/ 

wacana dengan kekuatan sosial/ ekonomi/ budaya tertentu 

 

 

a) Deskripsi Data Keberadaan dan Kualitas Penguatan Pendidikan Karakter dalam 

GLS yang diterapkan Guru Mapel Bahasa Indonesia Kabupaten Bandung dengan 

Menggunakan Parameter AWK 

Tabel 

Data Keberadaan dan Kualitas Pendidikan Karakter dalam GLS RPP Kota Bandung 

dengan Menggunakan Parameter AWK 
 

No. 
 

Nama 

  

 

Aspek Tinjauan AWK 

Religius Nasion

al 

Mandiri Gotong 

Royong 

Integritas 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Nur Apriyani, 

S.Pd. 

1. Relasi Sosial 

a.  IW & PD 

b. IW & G 

c. IWG & PD 

d. IPD & PD 

2. Reaksi Pembelajaran 

a. KBM (D, N, M) 

b. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

3. Sistem Pembelajaran 

a. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

b. PD dan G kerjasama 

c. PD Mn-a teks  

4.  Interaksi 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

   

 
√ 

√ 

√

√ 

 
 

   √  

 

 

 

 

 

 
m

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
m

d 

√ 

 

 

 

 

D 
 

    

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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a. menyimak 

b. berbicara 

c. membaca 

d. menulis 

5. Karakteristik wacana 

a. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

b. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

c. PD mengaitkan dg 

historis 

d. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

 

4

b 
 

 

 

 

5

b 

2. Septiana 

Sulistya-

wati,S.Pd 

1. Relasi Sosial 

a.  IW & PD 

b. IW & G 

c. IWG & PD 

d. IPD & PD 

2. Reaksi Pembelajaran 

a.  KBM (D, N, M) 

b. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

3. Sistem Pembelajaran 

a. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

b. PD dan G kerjasama 

c. PD Mn-a teks  

4.  Interaksi 

Pembelajaran 

a. menyimak 

b. berbicara 

c. membaca 

d. menulis 

5. Karakteristik wacana 

a. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

b. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

c. PD mengaitkan dg 

historis 

d. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

√ √           

 

 

 

 

 

D 

 

m

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

d 

 

5

a 

       

3. Moch. Zafar 

Sidiq, S.Pd. 

1. Relasi Sosial 

a.  IW & PD 

b. IW & G 

c. IWG & PD 

d. IPD & PD 

2. Reaksi Pembelajaran 

a.  KBM (D, N, M) 

b. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

3. Sistem Pembelajaran 

a. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

b. PD dan G kerjasama 

√ √                    
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c. PD Mn-a teks  

4.  Interaksi 

Pembelajaran 

a. menyimak 

b. berbicara 

c. membaca 

d. menulis 

5. Karakteristik wacana 

a. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

b. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

c. PD mengaitkan dg 

historis 

d. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

4. Ely Lisnawati, 

S.Pd. 

1. Relasi Sosial 

a.  IW & PD 

b. IW & G 

c. IWG & PD 

d. IPD & PD 

2. Reaksi Pembelajaran 

a.  KBM (D, N, M) 

b. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

3. Sistem Pembelajaran 

a. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

b. PD dan G kerjasama 

c. PD Mn-a teks  

4.  Interaksi 

Pembelajaran 

a. menyimak 

b. berbicara 

c. membaca 

d. menulis 

5. Karakteristik wacana 

a. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

b. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

c. PD mengaitkan dg 

historis 

d. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

                     

5. TIM SMKN 

12 

6. Relasi Sosial 

e.  IW & PD 

f. IW & G 

g. IWG & PD 

h. IPD & PD 

7. Reaksi Pembelajaran 

c.  KBM (D, N, M) 

d. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

8. Sistem Pembelajaran 
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d. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

e. PD dan G kerjasama 

f. PD Mn-a teks  

9.  Interaksi 

Pembelajaran 

e. menyimak 

f. berbicara 

g. membaca 

h. menulis 

10. Karakteristik 

wacana 

e. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

f. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

g. PD mengaitkan dg 

historis 

h. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

6. Tim SMKN 

12  

11. Relasi Sosial 

i.  IW & PD 

j. IW & G 

k. IWG & PD 

l. IPD & PD 

12. Reaksi 

Pembelajaran 

e.  KBM (D, N, M) 

f. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

13. Sistem 

Pembelajaran 

g. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

h. PD dan G kerjasama 

i. PD Mn-a teks  

14.  Interaksi 

Pembelajaran 

i. menyimak 

j. berbicara 

k. membaca 

l. menulis 

15. Karakteristik 

wacana 

i. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

j. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

k. PD mengaitkan dg 

historis 

l. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

                     

7. R. Febriani, 

S.Pd. 

16. Relasi Sosial 

m.  IW & PD 

n. IW & G 

o. IWG & PD 
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p. IPD & PD 

17. Reaksi 

Pembelajaran 

g.  KBM (D, N, M) 

h. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

18. Sistem 

Pembelajaran 

j. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

k. PD dan G kerjasama 

l. PD Mn-a teks  

19.  Interaksi 

Pembelajaran 

m. menyimak 

n. berbicara 

o. membaca 

p. menulis 

20. Karakteristik 

wacana 

m. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

n. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

o. PD mengaitkan dg 

historis 

p. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

8. Dra. R. Dewi 

Gantini 

21. Relasi Sosial 

q.  IW & PD 

r. IW & G 

s. IWG & PD 

t. IPD & PD 

22. Reaksi 

Pembelajaran 

i.  KBM (D, N, M) 

j. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

23. Sistem 

Pembelajaran 

m. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

n. PD dan G kerjasama 

o. PD Mn-a teks  

24.  Interaksi 

Pembelajaran 

q. menyimak 

r. berbicara 

s. membaca 

t. menulis 

25. Karakteristik 

wacana 

q. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

r. PD mengaitkan teks 

dg konteks 
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s. PD mengaitkan dg 

historis 

t. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

9. Drs. Emmy 

Erawati 

26. Relasi Sosial 

u.  IW & PD 

v. IW & G 

w. IWG & PD 

x. IPD & PD 

27. Reaksi 

Pembelajaran 

k.  KBM (D, N, M) 

l. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

28. Sistem 

Pembelajaran 

p. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

q. PD dan G kerjasama 

r. PD Mn-a teks  

29.  Interaksi 

Pembelajaran 

u. menyimak 

v. berbicara 

w. membaca 

x. menulis 

30. Karakteristik 

wacana 

u. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

v. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

w. PD mengaitkan dg 

historis 

x. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

                     

10. Neneng 

Roslinawati, 

S.S.  

31. Relasi Sosial 

y.  IW & PD 

z. IW & G 

aa. IWG & PD 

bb. IPD & PD 

32. Reaksi 

Pembelajaran 

m.  KBM (D, N, M) 

n. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

33. Sistem 

Pembelajaran 

s. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

t. PD dan G kerjasama 

u. PD Mn-a teks  

34.  Interaksi 

Pembelajaran 

y. menyimak 

z. berbicara 
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aa. membaca 

bb. menulis 

35. Karakteristik 

wacana 

y. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

z. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

aa. PD mengaitkan dg 

historis 

bb. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

11. Agus Mulyadi, 

S.Pd. 

36. Relasi Sosial 

cc.  IW & PD 

dd. IW & G 

ee. IWG & PD 

ff. IPD & PD 

37. Reaksi 

Pembelajaran 

o.  KBM (D, N, M) 

p. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

38. Sistem 

Pembelajaran 

v. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

w. PD dan G kerjasama 

x. PD Mn-a teks  

39.  Interaksi 

Pembelajaran 

cc. menyimak 

dd. berbicara 

ee. membaca 

ff. menulis 

40. Karakteristik 

wacana 

cc. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

dd. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

ee. PD mengaitkan dg 

historis 

ff. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

                     

12. Novi Nur 

Hidayathi, 

S.Pd. 

41. Relasi Sosial 

gg.  IW & PD 

hh. IW & G 

ii. IWG & PD 

jj. IPD & PD 

42. Reaksi 

Pembelajaran 

q.  KBM (D, N, M) 

r. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

43. Sistem 

Pembelajaran 
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y. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

z. PD dan G kerjasama 

aa. PD Mn-a teks  

44.  Interaksi 

Pembelajaran 

gg. menyimak 

hh. berbicara 

ii. membaca 

jj. menulis 

45. Karakteristik 

wacana 

gg. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

hh. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

ii. PD mengaitkan dg 

historis 

jj. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

13. Ayi Nursyifa 46. Relasi Sosial 

kk.  IW & PD 

ll. IW & G 

mm. IWG & PD 

nn. IPD & PD 

47. Reaksi 

Pembelajaran 

s.  KBM (D, N, M) 

t. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

48. Sistem 

Pembelajaran 

bb. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

cc. PD dan G 

kerjasama 

dd. PD Mn-a teks  

49.  Interaksi 

Pembelajaran 

kk. menyimak 

ll. berbicara 

mm. membaca 

nn. menulis 

50. Karakteristik 

wacana 

kk. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

ll. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

mm. PD mengaitkan 

dg historis 

nn. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

                     

14. Rini Mariani, 

S.Pd. 

51. Relasi Sosial 

oo.  IW & PD 

pp. IW & G 

                     



149 
 

qq. IWG & PD 

rr. IPD & PD 

52. Reaksi 

Pembelajaran 

u.  KBM (D, N, M) 

v. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

53. Sistem 

Pembelajaran 

ee. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

ff. PD dan G kerjasama 

gg. PD Mn-a teks  

54.  Interaksi 

Pembelajaran 

oo. menyimak 

pp. berbicara 

qq. membaca 

rr. menulis 

55. Karakteristik 

wacana 

oo. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

pp. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

qq. PD mengaitkan dg 

historis 

rr. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

15. Ramdani 

Sutanto, S.S. 

56. Relasi Sosial 

ss.  IW & PD 

tt. IW & G 

uu. IWG & PD 

vv. IPD & PD 

57. Reaksi 

Pembelajaran 

w.  KBM (D, N, M) 

x. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

58. Sistem 

Pembelajaran 

hh. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

ii. PD dan G kerjasama 

jj. PD Mn-a teks  

59.  Interaksi 

Pembelajaran 

ss. menyimak 

tt. berbicara 

uu. membaca 

vv. menulis 

60. Karakteristik 

wacana 

ss. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

tt. PD mengaitkan teks 

dg konteks 
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uu. PD mengaitkan dg 

historis 

vv. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

16. Wahyu 

Sinarningsih, 

S. Pd. 

61. Relasi Sosial 

ww.  IW & PD 

xx. IW & G 

yy. IWG & PD 

zz. IPD & PD 

62. Reaksi 

Pembelajaran 

y.  KBM (D, N, M) 

z. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

63. Sistem 

Pembelajaran 

kk. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

ll. PD dan G kerjasama 

mm. PD Mn-a teks  

64.  Interaksi 

Pembelajaran 

ww. menyimak 

xx. berbicara 

yy. membaca 

zz. menulis 

65. Karakteristik 

wacana 

ww. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

xx. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

yy. PD mengaitkan dg 

historis 

zz. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

                     

17. Tiorida 

Samosir, S.Pd. 

66. Relasi Sosial 

aaa.  IW & PD 

bbb. IW & G 

ccc. IWG & PD 

ddd. IPD & PD 

67. Reaksi 

Pembelajaran 

aa.  KBM (D, N, M) 

bb. KBM ( md, mf, 

mN-a, mN-k) 

68. Sistem 

Pembelajaran 

nn. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

oo. PD dan G 

kerjasama 

pp. PD Mn-a teks  

69.  Interaksi 

Pembelajaran 

aaa. menyimak 
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bbb. berbicara 

ccc. membaca 

ddd. menulis 

70. Karakteristik 

wacana 

aaa. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

bbb. PD mengaitkan 

teks dg konteks 

ccc. PD mengaitkan 

dg historis 

ddd. PD mengaitkan 

teks dg soseksud 

tertentu 

 

18. Arif Nopian 

Nugraha, 

S.Pd. 

71. Relasi Sosial 

eee.  IW & PD 

fff. IW & G 

ggg. IWG & PD 

hhh. IPD & PD 

72. Reaksi 

Pembelajaran 

cc.  KBM (D, N, M) 

dd. KBM ( md, mf, 

mN-a, mN-k) 

73. Sistem 

Pembelajaran 

qq. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

rr. PD dan G kerjasama 

ss. PD Mn-a teks  

74.  Interaksi 

Pembelajaran 

eee. menyimak 

fff. berbicara 

ggg. membaca 

hhh. menulis 

75. Karakteristik 

wacana 

eee. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

fff. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

ggg. PD mengaitkan 

dg historis 

hhh. PD mengaitkan 

teks dg soseksud 

tertentu 

 

                     

19. Tim SMK 

Muhammadiy

ah 2 

76. Relasi Sosial 

iii.  IW & PD 

jjj. IW & G 

kkk. IWG & PD 

lll. IPD & PD 

77. Reaksi 

Pembelajaran 

ee.  KBM (D, N, M) 

ff. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

                     



152 
 

78. Sistem 

Pembelajaran 

tt. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

uu. PD dan G 

kerjasama 

vv. PD Mn-a teks  

79.  Interaksi 

Pembelajaran 

iii. menyimak 

jjj. berbicara 

kkk. membaca 

lll. menulis 

80. Karakteristik 

wacana 

iii. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

jjj. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

kkk. PD mengaitkan 

dg historis 

lll. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

20. Titin Suhartini 81. Relasi Sosial 

mmm.  IW & PD 

nnn. IW & G 

ooo. IWG & PD 

ppp. IPD & PD 

82. Reaksi 

Pembelajaran 

gg.  KBM (D, N, M) 

hh. KBM ( md, mf, 

mN-a, mN-k) 

83. Sistem 

Pembelajaran 

ww. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

xx. PD dan G 

kerjasama 

yy. PD Mn-a teks  

84.  Interaksi 

Pembelajaran 

mmm. menyimak 

nnn. berbicara 

ooo. membaca 

ppp. menulis 

85. Karakteristik 

wacana 

mmm. PD memahami 

teks berwacana 

tertentu 

nnn. PD mengaitkan 

teks dg konteks 

ooo. PD mengaitkan 

dg historis 
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ppp. PD mengaitkan 

teks dg soseksud 

tertentu 

 

21. Nina Martiana 

Komara, S.Pd. 

1. Relasi Sosial 

a.  IW & PD 

b. IW & G 

c. IWG & PD 

d. IPD & PD 

2. Reaksi Pembelajaran 

a.  KBM (D, N, M) 

b. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

3. Sistem Pembelajaran 

a. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

b. PD dan G kerjasama 

c. PD Mn-a teks  

4.  Interaksi 

Pembelajaran 

a. menyimak 

b. berbicara 

c. membaca 

d. menulis 

5. Karakteristik wacana 

a. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

b. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

c. PD mengaitkan dg 

historis 

d. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

                     

22. Aditia 

Tristiana, 

S.Pd. 

1. Relasi Sosial 

a.  IW & PD 

b. IW & G 

c. IWG & PD 

d. IPD & PD 

2. Reaksi Pembelajaran 

a.  KBM (D, N, M) 

b. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

3. Sistem Pembelajaran 

a. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

b. PD dan G kerjasama 

c. PD Mn-a teks  

4.  Interaksi 

Pembelajaran 

a. menyimak 

b. berbicara 

c. membaca 

d. menulis 

5. Karakteristik wacana 

a. PD memahami teks 

berwacana tertentu 
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b. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

c. PD mengaitkan dg 

historis 

d. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

 

 

b) Deskripsi Data Keberadaan dan Kualitas Penguatan Pendidikan Karakter dalam 

GLS yang diterapkan Guru Mapel Bahasa Indonesia Kota Bandung dengan 

Menggunakan Parameter AWK 

Tabel 5.10 

Data Keberadaan dan Kualitas Pendidikan Karakter dalam GLS RPP Kabupaten 

Bandung dengan Menggunakan Parameter AWK 

 

 
 

No. 
 

Nama 

  

 

Aspek Tinjauan AWK 

Religius Nasion

al 

Mandiri Gotong 

Royong 

Integritas 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Nur Apriyani, 

S.Pd. 

6. Relasi Sosial 

e.  IW & PD 

f. IW & G 

g. IWG & PD 

h. IPD & PD 

7. Reaksi Pembelajaran 

c. KBM (D, N, M) 

d. KBM ( md, mf, mN-

a, mN-k) 

8. Sistem Pembelajaran 

d. Tdk bernuansa 

hafalan/ responsif-

kolaboratif 

e. PD dan G kerjasama 

f. PD Mn-a teks  

9.  Interaksi 

Pembelajaran 

e. menyimak 

f. berbicara 

g. membaca 

h. menulis 

10. Karakteristik 

wacana 

e. PD memahami teks 

berwacana tertentu 

f. PD mengaitkan teks 

dg konteks 

g. PD mengaitkan dg 

historis 

h. PD mengaitkan teks 

dg soseksud tertentu 

 

 

                     

2. Septiana 

Sulistya-

wati,S.Pd 

                      

3. Moch. Zafar 

Sidiq, S.Pd. 
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4. Ely Lisnawati, 

S.Pd. 

                      

5. TIM SMKN 

12 

                      

6. Tim SMKN 

12  

                      

7. R. Febriani, 

S.Pd. 

                      

8. Dra. R. Dewi 

Gantini 

                      

9. Drs. Emmy 

Erawati 

                      

10. Neneng 

Roslinawati, 

S.S.  

                      

11. Agus Mulyadi, 

S.Pd. 

                      

12. Novi Nur 

Hidayathi, 

S.Pd. 

                      

13. Ayi Nursyifa                       

14. Rini Mariani, 

S.Pd. 

                      

15. Ramdani 

Sutanto, S.S. 

                      

16. Wahyu 

Sinarningsih, 

S. Pd. 

                      

17. Tiorida 

Samosir, S.Pd. 

                      

18. Arif Nopian 

Nugraha, 

S.Pd. 

                      

19. Tim SMK 

Muhammadiy

ah 2 

                      

20. Titin Suhartini                       

21. Nina Martiana 

Komara, S.Pd. 

                      

22. Aditia 

Tristiana, 

S.Pd. 
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10. ANGKET RESPON GURU TERHADAP IMPLEMENTASI KARAKTER DALAM 

PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) 

Nama (lengkap  dengan gelarnya):                       

Status                             : PNS/ TETAP YAYASAN/ HONORER*) 

Lama Mengajar                           :  

Tempat Tugas                              : 

RPP                                              : Sudah diserahkan/ belum diserahkan *) 

Tanda Tangan                              : 

 

A. Petunjuk: 

1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat dan pilihlah jawaban yang benar-benar 

dengan memberi tanda centang (√). 

2. Pertimbangkan setiap pernyataan dan tentukan kebenarannya.   

3. Dimohon dapat mengisi respon  pada lembar yang tersedia jika diperlukan 

Keterangan pilihan jawaban: 

1. = Sangat  setuju 

2. = Setuju 

3. = Kurang setuju 

4. = Tidak setuju 

5. = Sangat tidak setuju 

 

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Peserta didik merasa senang adanya kegiatan membaca 15 menit di awal 

pembelajaran. 

    

2. Pembiasaan kegiatan membaca 15 menit di awal dapat menghilangkan 

rasa bosan saat proses kegiatan belajar mengajar. 

    

3. Bacaan yang paling disukai peserta didik adalah cerpen.     

4. Bacaan yang paling disukai peserta didik adalah novel.     

5. Bacaan yang paling disukai peserta didik adalah puisi.     

6. Bacaan yang paling disukai peserta didik adalah biografi.     
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7. Setelah ada kegiatan membaca 15 menit di awal pembelajaran, bahan bacaan 

peserta didik jadi bertambah dari sebelumnya. 

    

8. Peserta didik senang jika satu hari sebelum kegiatan membaca 15 menit di 

awal pembelajaran diberi arahan terlebih dulu tentang jenis/ tema bacaan 

    

9. Bacaan yang peserta didik baca memberi wawasan tentang keteladanan 

tokoh. 

    

10. Tugas mengarang peserta didik  lancar, jika didahului dengan kegiatan 

membaca. 

    

11. Teks yang sudah peserta didik baca mendorongnya  melahirkan ide/ gagasan 

dalam bertindak. 

    

12. Peserta didik terlatih untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 

dari bahan bacaan. 

    

13. Peserta didik terbiasa bekerja sama dengan teman untuk memecahkan 

masalah tentang hal-hal yang   belum dipahami dari teks yang sedang dikaji.. 

    

14. Dengan model pembelajaran terpadu ini,  peserta didik menjadi sering 

bekerjasama dengan teman dalam pembelajaran. 

    

15. Model pembelajaran terpadu seperti ini membuat peserta 

didik bersungguh- sungguh mempelajari pokok bahasan materi 

selanjutnya. 

    

16. Dari awal pembelajaran, peserta didik sudah tertarik kegiatan literasi sekolah.     

17. Saya setuju bahwa model pembelajaran yang terpadu dengan Gerakan Literasi 

Sekolah dapat meningkatkan daya berpikir kritis peserta didik melalui kegiatan 

menulis. 

    

18. Peserta didik senang dapat belajar bekerja sama dengan teman lain saat menafsirkan 

permasalahan yang ada dalam teks. 
    

19. Dalam model pembelajaran yang terpadu dengan GLS, setiap anggota kelompok 

bisa saling berpartisipasi dan memberi penilaian. 
    

20. Dalam kegiatan GLS, peserta didik senang dapat turut menentukan teks bacaan.     

21. Dalam model pembelajaran yang terpadu dengan GLS, setiap anggota kelompok 

bisa saling berpartisipasi memberi tanggapan atas fakta yang terdapat dalam 

bacaan.. 

    

22. Dalam model pembelajaran yang terkait dengan GLS, peserta didik semakin paham 

akan adanya hubungan antara materi bacaan dengan sejarah yang melatarinya. 
    

23. Peserta didik baru tahu, bahwa teks yang dibacanya dapat mengungkapan situasi 

politis/ ekonomi/ sosial yang terjadi pada saat cerita itu terjadi. 
    

24.  Kegiatan membuat resensi adalah kegiatan yang biasa peserta didik lakukan untuk 

mempertimbangkan keunggulandan kelemahan bacaan. 
    

25. Peserta didik tidak terbiasa membuat laporan atau resensi cerita.     
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B. Pernyataan angket 

( Bapak/ Ibu dapat mengisi tentang pentingnya penerapan pendidikan karakter dalam Gerakan Lietrasi 

Sekolah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Peserta didik bisa menjawab pertanyaan guru dengan mudah tentang isi cerita, 

karena isi cerita berhubungan dengan kondisi sosial/ ekonomi/ budaya sehari-hari. 
    

27. Peserta didik bisa lebih memahami masalah ekonomi/ sosial sehari-hari, akibat  

seringnya ybs. membaca buku yang mengungkap konteks permasalahan ekonomi 

sosial dalam teks cerita. 

    

28. Membaca buku sangat bermanfaat bagi peserta didik saat menyelesaikan masalah 

sehari-hari. 
    

29. Isi buku yang telah peserta didik baca sering memberi inspirasi dalam memecahkan 

masalah. 
    

30. Buku adalah cara peserta didik memahami dunia.     
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11.  ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP IMPLEMENTASI 

KARAKTER DALAM PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) 

Nama                          : 

Kelas                           : 

Pelajaran                    : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah            : 

Tanggal                       : 

Tanda Tangan            : 

A. Petunjuk: 

1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat dan pilihlah jawaban yang benar-benar cocok 

dengan pilihanmu. 

2. Pertimbangkan setiap pernyataan dan tentukan kebenarannya. Jawabanmu jangan dipengaruhi 

oleh jawaban terhadap pernyataan lain atau jawaban temanmu 

3. Catat responmu pada lembar jawaban yang tersedia dengan tanda centang (√) 

Keterangan pilihan jawaban: 

1. = Sangat  setuju 

2. = Setuju 

3. = Kurang setuju 

4. = Tidak setuju 

5. = Sangat tidak setuju 

B. Pernyataan angket 

 

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya merasa senang adanya kegiatan membaca 15 menit di awal 

pembelajaran. 

    

2. Pembiasaan kegiatan membaca 15 menit di awal dapat menghilangkan 

rasa bosan saat proses kegiatan belajar mengajar. 

    

3. Bacaan yang paling saya sukai adalah cerpen.     

4. Bacaan yang paling saya sukai adalah novel.     

5. Bacaan yang paling saya sukai adalah puisi.     

6. Bacaan yang paling saya sukai adalah biografi.     
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7. Setelah ada kegiatan membaca 15 menit di awal pembelajaran, bahan 

bacaan saya bertambah dari sebelumnya. 

    

8. Saya senang jika satu hari sebelum kegiatan membaca 15 menit di awal 

pembelajaran diberi arahan terlebih dulu tentang jenis/ tema bacaan 

    

9. Bacaan yang saya baca memberi wawasan tentang keteladanan tokoh.     

10. Tugas mengarang saya lancar, jika didahului dengan kegiatan membaca.     

11. Teks yang sudah saya baca mendorong saya melahirkan ide/ gagasan dalam 

bertindak. 

    

12. Saya terlatih untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari 

bahan bacaan. 

    

13. Saya terbiasa bekerja sama dengan teman untuk memecahkan masalah 

tentang hal-hal yang   belum dipahami dari teks yang sedang dikaji.. 

    

14. Dengan model pembelajaran terpadu ini,  saya menjadi sering bekerjasama dengan 

teman dalam pembelajaran. 
    

15. Model pembelajaran terpadu seperti ini membuat saya bersungguh- sungguh 

mempelajari pokok bahasan materi selanjutnya. 
    

16. Dari awal pembelajaran, saya sudah tertarik kegiatan literasi sekolah.     

17. Saya setuju bahwa model pembelajaran yang terpadu dengan Gerakan Literasi 

Sekolah dapat meningkatkan daya berpikir kritis melalui kegiatan menulis. 
    

18. Saya senang dapat belajar bekerja sama dengan teman lain saat menafsirkan 

permasalahan yang ada dalam teks. 
    

19. Dalam model pembelajaran yang terpadu dengan GLS, setiap anggota kelompok 

bisa saling berpartisipasi dan memberi penilaian. 
    

20. Dalam kegiatan GLS, saya senan dapat turut menentukan teks bacaan.     

21. Dalam model pembelajaran yang terpadu dengan GLS, setiap anggota kelompok 

bisa saling berpartisipasi memberi tanggapan atas fakta yang terdapat dalam 

bacaan.. 

    

22. Dalam model pembelajaran yang terkait dengan GLS, saya semakin paham akan 

adanya hubungan antara materi bacaan dengan sejarah yang melatarinya. 
    

23. Saya baru tahu, bahwa teks yang saya baca dapat mengungkapan situasi politis/ 

ekonomi/ sosial yang terjadi pada saat cerita itu terjadi. 
    

24.  Kegiatan membuat resensi adalah kegiatan yang biasa saya lakukan untuk 

mempertimbangkan keunggulandan kelemahan bacaan. 
    

25. Saya tidak terbiasa membuat laporan atau resensi cerita.     

26. Saya bisa menjawab pertanyaan guru dengan mudah tentang isi cerita, karena isi 

cerita berhubungan dengan kondisi sosial/ ekonomi/ budaya sehari-hari. 
    

27. Sayabisa lebih memahami masalah ekonomi/ sosial sehari-hari, akibat  seringnya 

saya membaca buku yang mengungkap konteks permasalahan ekonomi sosial 

dalam teks cerita. 
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28. Membaca buku sangat bermanfaat bagi saya saat menyelesaikan masalah sehari-

hari. 
    

29. Isi buku yang telah saya baca sering memberi inspirasi dalam memecahkan 

masalah. 
    

30. Buku adalah cara saya memahami dunia.     

      


