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Abstrak 

Membaca lima belas menit dimana para siswa diwajibkan membaca secara mandiri sesuai 

dengan keinginan mereka tanpa adanya paksaan selama 15 sampai 20 menit. Tujuan dari 

program ini adalah untuk meningkatkan keahlian membaca dan menulis yang menuju pada 

kebiasaan membaca (reading habits). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana program membaca lima belas menit tujuh dimensi dapat dilihat melalui 

produktivitas, kualitas, efisiensi, flexibilitas, keunggulan, pengembangan, dan kepuasan. 
Lokasi penelitian di Kota Surabaya yaitu SDN Kaliasin III, SDN Menur Pumpungan, SDN 

Sememi I, SDN Petemon I, SDN Dupak I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

deskriptif, proses pemilihan responden dengan sampel bertahap atau Mutisatge Random 

Sampling dengan jumlah 95 responden siswa kelas IV dan V sekolah dasar negeri, metode 

pengumpulan data yaitu kuisoner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program membaca 

lima belas menit merupakan program yang efektif untuk meningkatakan keahlian membaca dan 

menulis yang dilihat dari kesenangan siswa ketika mengikuti program serta karya yang telah 

dihasilkan oleh para siswa, program membaca lima belas menit juga memotivasi siswa untuk 

membaca. 

Kata Kunci: Membaca Lima Belas Menit, Sustained Silent Reading, Program, Reading Habits, 

Minat Baca, Budaya Membaca. 
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Abstract 

Read fifteen minutes in which students are required to read independently in accordance with 

their wishes without coercion for 15 to 20 minutes. The objective of this program is to improve 

the skills of reading and writing which leads to the habit of reading (reading habits). This study 

aims to describe how the program read fifteen minutes seven dimensions can be seen through 

productivity, quality, efficiency, flexibility, excellence, development, and satisfaction. The 

research location in the city of Surabaya, SDN Kaliasin III, SDN Menur Pumpungan, SDN 

Sememi I, SDN Petemon I, SDN Dupak I. This study used a descriptive quantitative approach, 

the process of selecting a sample of respondents with a gradual or Mutisatge Random Sampling 

with 95 respondents the number of fourth grade students and V public primary schools, the 

method of data collection is questionnaire. Results of the study showed that the fifteen-minute 

reading program is an effective program to increase the skills of reading and writing as seen 

from the pleasure of students as well as the work program which has been produced by the 

students, the program reads fifteen minutes also motivate students to read 

Keywords: Reading Fifteen Minutes, Sustained Silent Reading Program, Reading Habits, 

Reading Interest. 

 

1.1.Pendahuluan 

Membaca memang memberikan banyak inspirasi dan manfaat bagi para pembacanya, 

memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang senantiasa bertambah. Setiap kita membuka 

buku dan memahami disetiap barisnya itu adalah pengetahuan dan wawasan, pengetahuan yang 

senantiasa bertambah di setiap kita membaca buku. Seperti beberapa slogan yang sering kita 

temui selama ini yaitu, “Menjelejahi Buku Membuka Mata Dunia, Raihlah dengan Banyak 

Membaca”, slogan- slogan tersebut tak hanya sekedar tulisan saja, melainkan jika kita 

menjadikan membaca sebagai bagian dari hidup, maka kita benar- benar akan merasakan 

manfaatnya. Berbagai penelitian dan studi- studi telah banyak dilakukan dalam bidang ini, 

karena dengan membaca akan diperoleh transfer ilmu pengetahuan baik bacaan dari media 

tercetak maupun eletronik. 

Namun banayak kondisi yang menghambat aktivitas membaca mulai dari minat membaca 

yang rendah dan kondisi penerbitan di Indonesia. Pada tahun 2012 presentase minat baca 

masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,01%, yang menjadi penyebab utama adalah banyak orang 

yang mempunyai kemampuan membaca bagus namun tidak menerapkannya atau dengan kata 

lain adalah malas untuk membaca. ketua umum IKAPI Pusat Lucya Dewi dalam Republika 

Online  menyebutkan bahwa saat ini posisi Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 65 negara 

yang pernah disurvei tentang kesadaran membaca. "Ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama untuk 

meningkatkannya. Selanjutnya menurut Suwandi (2012) dalam edukasi kompas yang tersaji 

dalam berita online menyatakan bahwa dari kondisi penerbitan dan perbukuan yang ikut 

menyumbang dalam mempengaruhi kondisi minat baca di Indonesia adalah angka produksi buku 

di Indonesia sampai saat ini masih belum membanggakan, karena masyarakat Indonesia masih 

setara  dengan Malaysia dan Vietnam padahal jumlah penduduk Indonesia lebih banyak, tahun 

2011 tercatat produksi buku di Indonesia sekitar 20.000 judul. Dari sisi oplah, Indonesia memang 

lebih tinggi jika dibandingkan Malaysia. Untuk penerbit besar, umumnya satu buku dicetak 

sebanyak 3.000 eksemplar. Adapun di Malaysia sekitar 1.500 eksemplar per buku, atau hampir 

sama dengan penerbit kecil di Indonesia. 
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Melihat kondisi tersebut ada walikota yang tergerak untuk menumbuhkan minat baca 

masyarakatnya, adalah Beliau Tri Rismaharini melalui pidatonya pada peringatan Hardiknas 

pada tahun 2014 dan sejak saat itu Kota Surabaya menjadi Kota Literasi. Sebagai perwujudan 

Kota Literasi Beliau mensosialisasikan program membaca lima belas menit dan tidak tanggung- 

tanggung merekrut kurang lebih lima ratus pustakwan melalui seleksi yang disebar untuk 

menghidupkan kembali perpustakaan.  

Berbicara mengenai program membaca lima belas menit, tentunya tidak lepas dari siapa 

sebenarnya penggagas program tersebut. Beliau adalah Bapak Satria Dharma. Ide tersebut datang 

dari pengalamannya yang sering ke luar negeri dan menerapkan pengalamannya tentang 

membaca lima belas menit tersebut di Kota Surabaya. Beliau menyatakan bahwa: 

“Membaca lima belas menit atau sustained silent reading adalah kewajiban setiap 

instansi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA untuk memberikan waktu khusus 

minimal lima belas menit setiap hari baik itu di jam ke nol atau di jam pulang sekolah 

kepada para siswa khusus untuk membaca, sehingga dengan rutin tersebut 

diharapkan siswa akan terbiasa untuk membaca”. 

Sehingga membaca lima belas menit sama artinya dengan sustained silent reading, 

program lainnya yang serupa adalah Reading Time, FVR (free Voluntary Reading), Self Selected 

Reading (SSR), program tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan minat baca melalui 

program, siswa dibebaskan dalam memilih bacaan yang disukainya, biasanya juga dilakukan 

dalam jangka waktu 15 sampai 20 menit tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan 

minat membaca pada anak- anak, membangun motivasi intrinsik sehingga para siswa  yang 

senang membaca tidak perlu lagi didorong untuk membaca, ia dengan sendirinya akan mencari 

buku-buku untuk dibacanya. program tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan minat 

baca melalui program, siswa dibebaskan dalam memilih bacaan yang disukainya, biasanya juga 

dilakukan dalam jangka waktu 15 sampai 20 menit tujuan dari program ini adalah untuk 

meningkatkan minat membaca pada anak- anak, membangun motivasi intrinsik sehingga para 

siswa  yang senang membaca tidak perlu lagi didorong untuk membaca, ia dengan sendirinya 

akan mencari buku-buku untuk dibacanya.  

Agar program tersebut terus berkembang dan berkelanjutan tentunya ada beberapa 

kompenen yang sebaiknya terpenuhi. Pilgreen dalam Schleper (2002) menyebutkan setidaknya 

ada delapan factor yang mempengaruhi program tersebut yaitu: Aksess, daya tarik, lingkungan 

yang kondusif, dorongan atau motivasi, pelatihan staff, Non akuntabiltas , follow- up kegitan, 

Mendistribusikan waktu untuk membaca. Kedelapan factor tersebut adalah factor yang 

mempengaruhi suksesnya program membaca lima belas menit atau SSR (Sustained Silent 

Reading).  

Studi yang dilakukan oleh Chua pada tahun 2008 tentang dampak Sustained Silent 

Reading (SSR) terhadap budaya kebiasaan dan sikap siswa dalam membaca buku untuk 

kesenangan disekolah yang berjudul “The Effects of the Sustained Silent Reading Program 

on Cultivating Students’ Habits and Attitudes in Reading Books for Leisure” dengan 

menggunakan metode menjawab kuisioner selama 20 menit dan memberikan bebrapa pertanyaan 

kepada para siswa yang menghasilkan temuan data yaitu yang pertama adalah bahwa program 

SSR memiliki dampak yang signifikan pada budaya kebiasaan membaca para siswa dan yang 
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kedua program ini berpengaruh terhadap budaya kesenagan membaca siswa dalam kenikmatan 

membaca. 

Penelitian berikutnya tentang program tersebut adalah adalah salah satu karya dari Melisa 

Kakaina yang berjudul “Efektivitas Program Reading Time di Sekolah Dasar” yang dilakukan di 

Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah 

dengan adanya program reading time telah mencapai kata efektif, menggunakan metode 

penelitian kuantitatif deskriptif dengan populasi 106 siswa dan sampel 52 responden 

menghasilkan temuan penelitian bahwa program reading time mampu memotivasi para siswa 

untuk membaca. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsiskan bagaimana program membaca lima belas menit sebagai upaya untuk 

menumbuhkan minta para siswa sejak dini dengan memahami fenomena implementasi yang 

berkaitan dengan program membaca lima belas menit yang bersifat deskriptif dengan 

memperhatikan aspek pemilihan organisasi atau lembaga yang menjalankan program karena 

dengan perbedaan tersebut maka hasil penelitian terhadap proses implementasi program juga 

maka hasil dapat berbeda tergantung dari organisasi pelaksana yang berperan sangat penting 

dalam menajmin kelancaran proses pencapaian tujuan kebijakan terhadapa kelompok sasaran. 

Efektivitas suatu program, tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan program dan selalu 

terkait dengan hubungan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Penelitian ini 

mengambil lokasi di Kota Surabaya karena berdaasarkan kebijakan walikota Surabaya sejak 

peringatan Hardiknas tahun 2014 dan program tersebut telah dilaksanakan oleh siswa dan siswi 

sekolah dasar di kota Surabaya. Untuk mendeskripsikan program membaca lima belas menit 

(sustained silent reading) melalui tujuh dimensi yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, 

flexibilitas, keunggulan, pengembangan, dan kepuasan Gibson (1996) dalam Makmur (2008).  

1.2.Rumusan Masalah 

Bagaimanakah program membaca lima belas menit siswa dan siswi sekolah dasar di Kota 

Surabaya, dilihat dari dimensi produktivitas, kualitas, efisiensi, flexibilitas, keunggulan, 

pengembangan, dan kepuasan ? 

1.3.Program Membaca Lima Belas Menit 

Adalah membaca lima belas menit (sustained silent reading) yang dilakasanakan setiap 

hari oleh para pelajar di Kota Surabaya sebagai upaya mewujudkan budaya literasi di sekolah 

dengan membaca buku bacaan yang mereka senangi atau  sesuai keinginan para siswa, waktu 

yang disediakan adalah lima belas menit (15 menit) di pagi hari yaitu jam ke nol atau 

dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar.   

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Gardiner (2005: 15) yang menjelaskan bahwa 

Sutainend Silent Reading adalah waktu membaca secara bersama- sama di kelas secara diam atau 

tenang dan selama di kelas para siswa diijinkan untuk membaca bacaan mereka sendiri dan 

membaca secara mandiri. Program tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa untuk 

senantiasa berkembang, memotivasi siswa secara intrinsic dan ekstrinsik. 

Penggambaran program membaca lima belas menit dapat dilihat dari tingkat atau derajat 

keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena eksistensi suatu 
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program bisa dilihat dari ketercapaian tujuan program yang telah ditentukan  dimana tercipta 

suatu kondisi yang tertib dan efisien ketika para anggota dalam pelaksanaan program tersebut 

memilki kesadaran dan keyakinan yang mendalam terhadap ketercapaian tujuan program. 

Dengan demikian, untuk menggambarkan program membaca lima belas menit yaitu dengan 

menggunakan tujuh dimensi dapat dilihat melalui produktivitas, kualitas, efisiensi, flexibilitas, 

keunggulan, pengembangan, dan kepuasan (Gibson dkk (1996) dalam Makmur (2008: 127). 

 

Gambar I.1 Program Membaca Lima Belas Menit. 

 

a) Produktivitas 

Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan, yang berarti adalah output dari program tersebut. Berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:789) mendefinisikan pengertian dari produktifitas adalah 

kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Hasil atau manfaat tersebut dalam program dapat 

diartikan sebagai hasil (output) atau tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya penerapan 

dari suatu program dan ukuran samapai sejauh mana sumber daya yang ada disertakan dan 

dipadukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Dengan denikian output atau produk dalam 

program membaca lima belas menit adalah siswa mampu dalam membaca dan menulis.  
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b) Kualitas 

Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu sikap atau cara 

seseorang dalam melayani para masyarakat dalam artian mereka adalah para siswa dan siswi. 

Sehingga untuk melihat pelayanan yang terbaik dalam program membaca lima belas menit yaitu 

dengan melihat sikap dan cara para guru dalam melayani para siswa ketika dalam pelaksanaan 

program. Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan yang terbaik (serve excellence) 

dapat dilihat dari enam unsur pokok  (Barata, 2004:31) yaitu  

1) Kemampuan (Ability)  

2) Sikap (Attitude). 

3) Penampilan (Appearance),. 

4) Perhatian (Attention),  

5) Tanggung jawab (Accounttability),  

c) Efiseinsi 

Efiisiensi diartikan sebagai hasil yang dicapai dengan biaya, waktu dan tenaga yang lebih 

murah, efisiensi diartikan sebagai perbandingan antara keluaran dan masukan. Efisiensi dilihat 

dari  distribusi waktu, sehingga untuk melihat distribusi waktu dilihat dari frekuensi pelaksanaan 

program yang dilihat dari keajegan dan konsistensi dalam pelaksanaan program. 

d) Fleksibilitas  

Flexibilitas adalah kemampuan organisasi dalam mengubah standar prosedur pelaksanaan 

program dalam menaggapi perubahan tersebut untuk mencegah kebekuan dalam menghadapai 

rangsangan lingkungan, hal tersebut menjadi sangat penting karena berhubungan dengan 

dinamisasi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian sebuah program harus mampu 

menyesuaikan terhadap perubahan, perubahan. Sehingga untuk melihat flekxbilitas program 

membaca lima belas menit adalah dalam bentuk penyesuaian prosedur, perpindahan lokasi, 

perubahan jadwal pelaksanaan, dan lain sebagainya. 

e) Keunggulan 

Untuk jangka panjang, tentunya sebuah program ingin terus bertahan, hal tersebut dapat 

dicapai jika sebuah program memilki keunggulan, artinya suatu produk memiliki daya saing agar 

dapat menarik para siswa, karena suatu produk jika memilki daya saing  maka produk tersebut 

dibutuhkan oleh para siswa, keunggulan  suartu produk informasi  terletak pada keunikan serta 

kualitas pelayanan kepada para siswa. Dalam  penelitian ini untuk melihat keunggulan dalam 

program mebaca lima belas menit dapat dilihat dari lomba- lomba yang memotivasi para siswa 

untuk terus membaca dan bersaing untuk membaca. Lomba yang sedang berlangsung adalah 

tantangan membaca 2015.  

Pengembangan 

Pengembangan menjamin efektivitas program melalui investasi sumber daya guna 

memenuhi permintaan lingkungan mendatang karena usaha- usaha pengembangan yang dikelola 

dengan baik adalah sebagai kunci lingkungan hidup, pengembangan timbul untuk menanggapai 

suatu kebutuhan. Pengembangan dalam program membaca lima belas menit adalah adanya sudut 
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baca yang tersedia dikelas ini bertujuan untuk mendekatakan para siswa terhadap buku dan 

memudahkan akses para siswa untuk mendapatkan bahan bacaannya. 

Kepuasan 

Kepuasan merupakan perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan yang berkaitan dengan perasaaan yang dirasakan peserta, ini berarti bahwa artinya 

manfaat apa yang dirasa siswa dengan adanya program membaca lima belas menit. Sehiungga 

untuk melihat kepuasan siswa dalam mengikuti program membaca lima belas menit ini berkaitan 

dengan sikap para siswa, tingkat absensi, dan keluh kesah selama mengikuti program. Untuk 

melihat kepuasan adalah dengan melihat sikap para siswa yang terdiri dari aspek konatif, afektif, 

kognitif.  

Dengan demikian, untuk menggambarkan program membaca lima belas menit adalah 

dengan menggunakan teori milik Gibson (1996) dalam Makmur (2008) yang telah dijelaskan di 

atas yaitu meliputi produktivitas, kualitas, efisiensi, flexibilitas, keunggulan, pengembangan, dan 

kepuasan.  

1.4.Metodologi Penelitian 

Studi ini menggunakan sebuah survey kuisioner dasar untuk pengumpulan data. 

Mengikuti wawancara dikondisikan dengan beberapa responden untuk menemukan klarifikasi  

terhadap tren yang muncul sejak data dianalisis. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif deskriptif. 

Populasi Studi 

Lokasi penelitian berada di Kota Surabaya, lima sekolah dasar yang berperan dalam 

dalam penelitian ini adalah SDN Kaliasin III, SDN Menur Pumpungan, SDN Sememi I,  SDN 

Petemon I, SDN Dupak I.  

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan sampel 

secara bertahap (Multistage random sampling) Pengambilan sampel dengan teknik ini 

dilakuakan karena populasi sangat tersebar secara geografis sehingga diperlukan pengambilan 

sampel melalui beberapa tahap. yaitu pertama kali menentukan Primary Sampling Unit (PSU) 

sebagai ubit wilayah geografis dan SSU (Secondary Sampling Unit). (Eryanto 2007).  

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa setidaknya ada 30 sekolah dasar negeri yang 

telah menerapkan program membaca lima belas menit. 30 sekolah dasar tersebut terbagi dalam 

berbagai wilayah geografis mulai dari Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, dan 

Surabaya Utara. Berikut akan disajikan tabel mengenai random Sekolah dasar negeri dan lokasi 

penelitian. 
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Tabel I.1 

Random Kecamatan dan Sekolah Dasar Negeri  (SDN) 

di Kota Surabaya 
 

Wilayah 

Surabaya 
Kecamatan  

Sekolah Dasar 

Negeri (SDN)  

Alamat (Lokasi) 

Surabaya Pusat Kecamatan 

Genteng 

SDN Kaliasin III Jl. Gubernur 

Suryo 26 

Surabaya Timur Kecamatan 

Sukolilo 

SDN Menur 

Pumpungan 

Jl. Menur 

Pumpungan 28 

Surabaya Barat Kecamatan 

Benowo 

SDN Sememi I Jl. Raya Kendung 

Surabaya Selatan Kecamatan 

Sawahan 

SDN Petemon I Jl. Tidar 121 

Surabaya Utara Kecamatan 

Krembangan 

SDN Dupak I Jl. Alun- alun 

Bangunsari 2 

Sumber: data diperoleh dari teknik penarikan sampel 

Untuk menentukan jumlah responden maka peneliti mencari data mengenai jumlah 

masing- masing siswa kelas IV dan kelas V pada masing- masing sekolah dasar, data tersebut 

tersaji dalam tabel di bawah ini: 

Tabel I.2 

Jumlah siswa dari kelas IV sampai kelas V 

No. Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) Terpilih 

Jumlah 

siswa/i 

1.  SDN Kaliasin III 221 

2.  SDN Menur Pumpungan 133 

3.  SDN Sememi I 419 

4.  SDN Petemon I 280 

5.  SDN Dupak I 207 

Jumlah 1260 

 

Selanjutnya peneliti menentukan jumlah responden dengan menggunakan rumus 

Taro Yamane yang tersaji dalam penghitungan dibawah ini: 

   
 

       
 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel yang dicari 

N = Jumlah populasi 
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d
2 

= Nilai presisi yang ditetapkan 10% 

Sampel diambli dari total populasi sebagai wakil dari populasi yang merupakan 

responden yaitu para siswa dan siswi. Dengan menggunkan rumus Taro Yamane, maka jumlah 

sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak: 

    
    

             
 

  
    

    
 

                     

Dari perhitungan tersebut, didapat hasil 92,64 siswa dan siswi kelas IV dan V, maka 

dibulatkan menjadi 95 responden. Jadi jumlah sampel yang diteliti sebanyak 95 responden.  

1.5.Hasil 

Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah para siswa kelas empat dan kelas lima, dengan 

total 95 responden pengambilan data berdasarkan jenis kelamin, umur,  dan kelas responden. 

Tabel I.3 

Usia Responden 

Usia F % 

10 34 35.8 

11 53 55.8 

12 8 8.4 

N= 95, Laki- laki 27 & Perempuan 27 

Total 95 100.0 

Sumber: Hasil pengolahan data kuisioner identitas responden 

Tabel I.4 

Jenjang Kelas 

Kelas F % 

IV 41 43.2 

V 54 56.8 

Total 95 100.0 
  Sumber: Hasil pengolahan data kuisioner identitas responden 

Dari 95 responden jumlah responden perempuan lebih banyak yaitu sebanyak 68 

responden dengan prosentase 71,6%  dan jumlah responden laki- laki  27 dengan prosentase 

28,4%. dan usia responden yang terbanyak adalah usia 11 tahun yaitu 53 responden dengan 

prosentase 55,8%, 10 tahun dengan prosentase 35,8%, 12 tahun sebanyak 8 orang dengan 
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prosentase 8,4%. Sedangkan jenjang kelas terdiri dari siswa kelas IV berjumlah 41 dengan 

prosentase 43,2%, kelas V berjumlah 54 dengan prosentase 56,8%. 

1.6.Analisa Data. 

Hasil akhir dari kegiatan membaca, mencakup pada peningkatan pengetahuan, berbagai 

solusi untuk memcahkan masalah di dunia nyata. Namun untuk hasil tersebut tidak langsung 

menuju pada tujuan awal pembaca dalam membaca. Hasil jangka panjang dari adalah 

kemampuan dalam perbaikan  pemahaman dalam membaca bacaan, peningkatan pengetahuan 

dan keterlibataban dengan teks adalah relevensi terbesar bagi pendidik. Salah satu prioritas 

tertinggi dari suatu negara adalah untuk menetapkan praktik pembelajaran yang menghasilkan 

perbaikan jangka panjang dalam kapasitas pemahaman pembelajar dan dengan demikian 

meningkatkan pembelajaran diseluruh wilayahnya .(Snow,2002: xiv). 

Berdasarkan temuan data dari total 95 responden, 64 respoden dengan prosentase 67,4% 

mengakui jika membaca lima belas menit setiap pagi mampu memotivasi siswa untuk membaca, 

disisi lain juga membaca lima belas menit memeberikan manfaat sesuai dengan teori dari 

Krashen (2004) yang menyatakan bahwa SSR di sekolah  memberikan manfaat  terhadap 

pemahaman membaca, gaya penulisan, kosakata, ejaan, pengembangan gramatikal. Semakin 

sering membaca maka ejaan akan semakin baik, sehingga SSR cukup efektif, vocabulary yang 

baik dikembangakan melalui pertemuan nyata antara kata- kata dengan bahan bacaan. 

Berdasarkan table III.4 juga menyebutkan bahwa membaca lima belas menit setiap pagi 

bermanfaat untuk menambah kosakata  yaitu 12 responden dengan prosentase 12,6%. Temuan 

berikutnya dari Tabel III.26 mayoritas responden menjawab jika dengan membaca pagi setiap 

hari membuat pengetahuan dan wawasan mereka meningkat.  

Sehingga membaca lima belas menit yang dilakukan oleh siswa setiap pagi memberikan 

dampak yang positif bagi para siswa untuk memotivasi mereka membaca. Tidak hanya sekedar 

membaca saja melainkan mereka juga mempunyai keahlian dalam bidang membaca seperti sotry 

telling. Pemahaman membaca siswa dapat dilihat dari mereka melakukan aktivitas menceritakan 

kembali cerita yang mereka baca, sehingga untuk mengembangkan pemahaman para siswa 

adalah melalui kegiatan menceritakan kembali cerita yang mereka baca (story telling) (Ellis, 

1997). Menurut Ellis (1997) dalam Isbell (2004) dengan menceritakan kemabali cerita yang 

mereka baca dapat meningkatkan pemahaman melalui skema cerita .pernyataan tersebut juga 

didukung oleh studi yang dilakukan oleh Mokhtar, dkk (2010), bahwa menceritakan kembali 

cerita dapat meningkatkan kemampuan membaca, kemampuan berkomunikasi, kosakata, 

pemahaman, sequencing, dan recall story.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas siswa dapat menceritakan 

kembali cerita yang mereka baca (story telling). Mereka memberikan berbagai macam argument 

kenapa mereka bisa menceritakan kemabali cerita  yang mereka baca seperti karena ceritanya 

mudah diingat, para siswa membaca ceritanya dari awal sampai akhir, mereka mengerti dan 

memahami cerita yang mereka baca. Para guru dan pustkawan juga menyadari bahwa pentingnya 

story telling bagi para siswa, mereka memberikan pendapat bahwa dengan kesediaan mereka 

untuk maju ke depan menceritakan kembali cerita yang mereka baca akan membuat mereka 

percaya diri dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Berbagai fitur yang 

disajikan oleh teks yang dibaca oleh para pembaca memiliki dampak yang besar pada 

pemahaman pembaca. Sementara ketika membaca, pembaca membangun beragam representasi 

dari teks yang tepenting adalah pemahaman mereka dalam memahami teks.  
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Kualitas 

Kualitas bekaitan dengan pemberian layanan yang terbaik kepada para siswa dan siswi 

ketika menjalankan kegiatan membaca lima belas menit Pelayanan yang terbaik tampak dari 

sikap atau cara seseorang dalam melayani msayarakatnya yaitu para siswa yang dilihat dari 

kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab.  

Kemampuan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menunjang pelayanan yang dilihat dari komunikasi yang efektif dan mengembangkan motivasi.  

Mayoritas responden memberikan penilaian kepada para gurunya dalam melayani siswa sangat 

ramah yaitu 94 responden dengan prosentase 98,8% hal tersebut dapat dilihat dari tebel III.17. 

Pelayanan yang ramah ini membuat para ssiwa nyaman dikelas untuk membaca, dan siswa 

terkdang tidak tanggung- tanggung untuk bertanya tentang buku yang dibaca. 

Tanggung jawab merupakan sikap kepedulian para guru dalam menjaga lingkungan agar 

tetap nyaman dan kondusif untuk membaca, kepedulian juga ditujukkan melalui iku serta dalam 

membaca seperti apa yang dilakukan oleh para siswa. Pilgreen  (2000) dalam Schleper (2002: 

28) menyatakan bahwa pentingnya menjaga kenyamanan dan ketenangan ketika program 

berlangsung dan memahami bahwa program membaca tersebut benar- benar memberikan 

dampak bagi para siswa, merupakan salah satu factor dari delapan factor penentu kesksesan 

membaca lima belas menit yaitu “staff training”. Giilin dalam papernya yang berjudul “Bringing 

Back USSR” hal 5, memberikan juga argument jika guru sebaiknya ikut membaca dan 

mengesampingkan kesibukannya menyiapkan kegaiatan belajar mengajar ataupun mengecek e-

mail. Lebih baik menyiapkan buku untuk reading pleasure dan menyiapkan peluang untuk 

menjadi model bagaimana contoh kepada siswa agar berminat terhadap buku (to model how 

reader become engrossed in good book).   

Hasil penemuan dari Tabel III.24 33 responden dengan prosentase 34,7% mengakui jika 

para guru ikut menjaga ketenangan kelas, namun 31 responden dengan prosentase 32,6% 

menjawab  membiarkan siswa untuk membaca dengan tenang. Karena dengan menertibkan 

keadaan kelas membantu para siswa untuk focus terhadap apa yang dibaca dan diharapkan siswa 

menikmati apa yang dibaca. Dan menegur para siswa ketika gaduh, karena dapat menganggangu 

peserta lainnya tampak dilihat dari Tabel III.24 8 responden dengan prosentase 8,4% mengakui 

jika para juga menegur siswa ketika mereka gaduh. 

Tidak hanya ikut menjaga ketenangan kelas saja melainkan para guru juga ikut membaca 

terbukti dari table III.25 63 responden dengan prosentase 66,3%. Sehingga dengan 

mengesampingkan aktivitas menyipakan kegiatan belajar mengajar, sebaiknya para guru juga 

memang sebaiknya ikut membaca seperti yang para siswa lakukan.  Karena 33 respoden 

memberikan argument jika mereka tidak ikut serta membaca karena sibuk menyiapkan pelajaran 

setelah kegiatan membaca. Maka sebaiknya para guru juga ikut membaca seperti apa yang 

dilakukan oleh para murid, dan menjadi model bagi para siswa merekomendasikan buku yang 

bagus untuk dibaca kepada para siswa. 

Tindakan merupakan kegiatan nyata yang harus dilakukan ketika memberikan layanan 

terhadap siswa seperti memberikan saran buku yang dan bagus untuk dibaca, berdiskusi dengan 

siswa tenang buku yang dibaca siswa, dan para siswa juga mencatat buku yang dibaca setelah 

membaca. Tindakan merupakan factor penentu membaca lima belas menit (sustained silent 
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reading) yang berupa “follow- up activities” yaitu siswa diajak berdiskusi tentang buku yang 

mereka baca, sharing tentang kegembiraan mereka membaca. Hasil penemuan menunjukkan 

bahwa 71 responden  dengan prosentase 74,7% menjawab mencatat buku yang mereka baca 

sebagai tindak lanjut kegiatan. Namun salah satu dari siswa menyatakan bahwa tidak mencatat 

buku yang mereka baca melainkan mereka sharing cerita kepada temannya karena ceritanya 

bagus. Artinya mereka juga merekomendasikan buku yang di baca kepada temannya (Gillin 

dalam Bringging Back USSR). 

Bapak dan Ibu guru juga mengajak berdiskusi dengan para siswa tentang buku yang 

dibaca siswa  ini membantu para siswa untuk menjadi pembaca mandiri, hal tersebut juga 

terdapat dalam tabel III.28 para responden dengan prosentase 86 responden dengan prosentase 

90,5% mengakui jika mereka berdiskusi dengan bapak dan ibu guru mereka tentang buku yang 

dibaca. Table III.27 mayoritas responden mengakui jika para guru juga memberikan saran 

tentang buku yang bagus dibaca. Namun beberapa responden juga mengakui bahwa terkadang 

para pustakawan sibuk karena perpustakaan rama, sehingga pustakwan tidak dapat berdiskusi 

dengan para siswa. 

Efisiensi 

Konsistensi dan keajegan dalam ketersedian waktu untuk membaca. Distribusi waktu 

membaca merupakan factor kesuksesan Sustained silent reading yaitu “Distributed time to 

read”. Jika siswa terbiasa membaca maka program akan semakin berhasil dengan membaca 15 

menit sampai 20 menit setiap hari, karena strategi tersebut dianggap paling efektif. Oleh karena 

itu dibutuhkan konsistensi dalam membangun kebiasaan untuk menciptakan pembaca 

independen, karena membangun sebuah kebiasaan tidak cukup dalam waktu semalam dan hal 

tersebut dibutuhkan waktu yang lama.  

Hasil penelitian yang dapat dilihat dari tabel III.29 menunjukkan bahwa 69 responden 

dengan prosentase 72,6 mengakui bahwa setiap hari dilaksanakan kegiatan membaca lima belas 

menit sisanya 26 responden dengan prosentase 27,4% memeberikan pendapat bahwa tidak setiap 

hari diadakan kegiatan membaca lima belas menit. Para guru terkadanga langsung kegiatan 

belajar mengajar, siswa tersebut kesiangan sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan membaca 

lima belas menit setiap pagi, dan terkadang para guru ada keperluan sehingga kegaiatan 

membaca pagi tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan waktu yang tersedia untuk membaca, 47 

responden dengan prosentase 49,5% mengakui jika waktu yang biasa digunakan untuk membaca 

adalah 15 menit dan 20 menit sebanyak 29 responden dengan prosentase 30,5%, hal tersebut 

dapat dilihat pada Tbel III.30 Adapun pelaksanaan kegiatan membaca lima belas menit adalah 

dijam ke nol atau biasanya dimulai dari pukul 07.30 WIB, dapat dilihat dari table III.31 84 

responden dengan prosentase 88,4% mengaku jika kegiatan membaca selau dijam ke nol. 

Memang seharusnya ajeg dan konsisten agar para siswa semakin terbiasa dengan 

membaca, karena membaca secara teratur memberikan keuntungan dan dianggap strategi yang 

paling efektif (Pilgreen dalam Schleper,2002).  

Flexibilitas 

Flexibilitas adalah kemampuan organisasi dalam mengubah standar prosedur pelaksanaan 

program dalam menaggapi perubahan tersebut untuk mencegah kebekuan dalam menghadapai 
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rangsangan lingkungan, hal tersebut menjadi sangat penting karena berhubungan dengan 

dinamisasi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian untuk melihat flekxbilitas program 

membaca lima belas menit adalah dalam bentuk penyesuaian prosedur, perpindahan lokasi, 

perubahan jadwal pelaksanaan, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini terdapat adanya 

perubahan pelaksanaan membaca lima belas menit yang dilaksanakan setiap pagi. Hal ini dapat 

dilihat dari table III.33 yang dimana 71 siswa dari 95 responden menyatakan bahwa program 

membaca lima belas menit pernah tidak dilakukan alasan tidak ada kegiatan membaca pagi 

adalah terkdang bapak dan ibu guru terlambat dan sibuk menyiapkan kegiatan belajar mengajar. 

Namun karena setiap dilaksankan kegiatan mebaca lima belas menit sehingga tidak ada 

pengganti di hari lain. 

Keunggulan 

Keunggulan merupakan kemampuan program untuk terus bertahan dimana program 

mempunyai sebuah produk unggulan yang dibutuhkan oleh para siswa. Dalam penelitian ini 

untuk melihat keunggulan program dilihat dari lomba- lomba yang memotivasi para siswa untuk 

terus membaca dan bersaing untuk membaca. Lomba yang sedang berlangsung adalah tantangan 

membaca 2015 (Reading Challenge), lomba tersebut bertujuan agar para siswa mencintai 

keguatan membaca, lomba tersebut untuk menantang para siswa dan siswi membaca sejumlah 

buku dan sejumlah halaman tertentu (seribu halaman) dalam tjangka waktu tertentu yang 

berhadiah dan para siswa diberi sertifikat .(Dharma, 2015:176). Namun tidak hanya hadiah dari 

Dinas Pendidikan saja, dari pihak sekolah juga menyediakan piagam sendiri dan hadiah bagi para 

siswa yang mampu membaca buku banyak.  

 Berdasarkan hasil peneleitian pada table III.37 mayoritas siswa memberikan pendapat 

jika adanya tantangan membaca membuat mereka semakin tertarik untuk membaca karena 

mereka memang termotivasi untuk membaca lebih banyak buku, tidak hanya semakin 

termotivasi untuk membaca saja melainkan mereka juga menganggap jika adanya tantangan 

membaca membuat mereka semakin mandiri dalam membaca.   

Oleh karena itu tantangan membaca (Reading Challenge) sebaiknya dilaksanakan dalam 

setiap tahunnya, agar para siswa semakin termotivasi untuk terus membaca, sehingga 

perpustakaan terus menambah koleksi bahan bacaan berdasarkan kebutuhan para siswanya yaitu 

meliputi buku yang diminati dan disukainya. 

Adanya sudut baca para siswa dimudahkan untuk membaca buku, dan  mendekatkan para 

siswa dengan buku. Karena ketersediaan sudut baca atau perpustakaan merupakan factor penentu 

kesuksesan SSR yaitu berupa “Acces” atau akses (Pilgreen  (2000) dalam Schleper (2002: 28) 

Pengembangan 

 Pengembangan merupakan kunci lingkungan hidup dalam menjaga kelangsungan 

program, pengemabangan timbul untuk menanggapi kebutuhan suatu kebutuhan. Pengembangan 

dalam program membaca lima belas menit adalah adanya sudut baca yang tersedia dikelas ini 

bertujuan untuk mendekatakan para siswa terhadap buku dan memudahkan akses para siswa 

untuk mendapatkan bahan bacaannya. Para siswa membutuhkan kemudahan dalam mengakses 

buku untuk dibaca yaitu melalui perpustakaan kelas atau yang biasa disebut sudut baca. Para 

guru dan pustakawan saling bekerja sama dalam pemilihan buku (Pilgreen dalam Schleper, 
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2002). Hasil penelitian menujukkan bahwa 72 responden dengan prosentase 75,8% mengakui 

jika kelas mereka telah memiliki sudut baca, dapat diluhat pada tabel III.39 

Kepuasan 

Kepuasan merupakan perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan 

yang berkaitan dengan perasaaan yang dirasakan peserta, ini berarti bahwa artinya manfaat apa 

yang dirasa siswa dengan adanya program membaca lima belas menit. Untuk melihat kepuasan 

adalah dengan melihat sikap para siswa yang terdiri dari aspek konatif, afektif, kognitif. 

 Dilihat dari aspek kognitif yaitu berupa pengetahuan dimana para siswa memperoleh 

pengetahuan dan informasi dari aktivitas membaca lima belas menit. Berdasarkan  III.42 58 

responden dengan prosentase 61,1% dapat dilihat bahwa mereka mengikuti kegitan membaca 

lima belas menit karena mereka menyadari jika membaca dapat menambah ilmu pengetahuan, 24 

responden dengan prosentase 25,3% menyatakan bahwa mereka memmendapat informasi dari 

membaca. Mereka menyadari akan kebutuhan kognitif yaitu untuk menambah informasi dan 

pengetahuan mereka.  

 Dilihat dari sisi afektif yaitu mereka melaksanakan program membaca lima belas menit 

karena mereka senang tanpa adanya tekanan, para siswa juga melanjutka membaca diluar 

program membaca lima bekas menit disetiap paginya. Hasil penelitian  dapat dilihat dari tabel 

III.44 bahwa mayoritas siswa mengakui bahwa mereka menyukai aktivitas membaca lima belas 

menit karena menambah ilmu pengetahuan yang mampu menunjang prestasi belajra mereka. 

Karena dengan membaca lima belas menit ini, para siswa yang setelah pulang sekolah lebih 

cenderung bermain entah itu komputer atau bersama teman- temannya. Tabel III.45 juga 

menunjukkan bahwa mereka juga melakukan aktivitas membaca di luar program membaca lima 

belas menit, 88 responden dengan prosentase 92,6% mengakui jika mereka juaga membaca 

diluar program membaca lima belas menit, karena para siswa ingin berprestasi dengan terus 

menambah ilmu pengentahuan dan informasi- informasi baru yaitu melalui membaca. Mereka 

yang menjawab lainnya karena mereka juga ingin bermain seperti anak pada umumnya.  

 Terakhir adalah aspek konatif yaitu tindakan yang berarti para siswa menindak lanjuti 

kegiatan membaca di rumah atau di tempat lainnya.Aspek konatif para siswa dilihat dari 

frekuensi siswa membaca sebagai ukuran dari minat baca seseorang, mengukur minat baca siswa 

adalah dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kesenangan membaca, kesadaran akan manfaat 

membaca, frekuensi membaca dan jumlah buku bacaan yang pernah dibaca oleh para siswa 

(Yetti, 2009). Hasil temuan data menunjukkan jika para siswa memnafaatkan waktu luang 

mereka untuk membaca yaitu dapat dilihat dari III.47 menunjukkan intensitas para siswa dalam 

memanfaatkan waktu luang mereka untuk membaca, 46 responden dengan prosentase 48,4% 

para siswa membaca lebih dari tiga kali dalam seminggu mereka membaca, bahakan ada yang 

membaca lebih dari lima kali dalam seminggu. Selanjutnya tentang dimanakah para siswa 

menanfaatkan waktu luang untuk membaca yaitu mayoritas para siswa mengakui perpustakaan 

sebagai tempat untuk membaca yaitu 46 responden dengan prosentase 48,4% dan rank kedua 

rumah sebagai tempat untuk membaca yaitu sebesar 27 responden dengan prosentase 28,4%. 

 Dengan demikian para siswa telah menunjukkan kepuasan dalam menjalani program 

membaca lima belas menit dimana tingkat kepuasan siswa diukur melalui apa yang dirasa siswa 

yaitu melaui aspek afektif, konatif dan kognitif. Bahkan mereka tidak hanya membaca ketika 

program saja melainkan mereka juga membaca di perpustakaan dan di rumah mereka. Oleh 

karena itu perpustakaan sebaiknya memberikan suasana yang nyaman untuk membaca yaitu 

dengan menciptakan lingkungan yang tenang untuk membaca, koleksi buku yang variatif. Bagi 
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mereka yang menyukai rumah sebagai tempat untuk meluangkan waktu untuk membaca, 

sebaiknya orang tua juga ikut mendampingi putra dan putrinya. Menurut Sidik (2006:3) yang 

menyatakan bahwa pembinaan minat baca di sekolah belumlah cukup, karena pembinaan minat 

baca bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masayrakat. 

Lingkungan keluarga menjadi pilar utama dalam menumbuhkan minat baca. 

 

1.7.Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas program 

membaca lima belas menit pada siswa dan siswi Kota Surabaya dengan berdasarkan pertanyaan 

penelitian yang telah diajukan serta wawancara pada pihak eksternal sebagai data pendukng, 

maka peneliti meyimpulkan beberapa hasil temuan penelitian, yaitu:  

1. Penggambaran pada dimensi produktivitas dari program membaca lima belas menit terlihat 

dari manfaat yang dirasa siswa yaitu dilihat dari tiga hal yaitu keahalian membaca, keahlian 

menulis, dan motivasi para siswa. Pertama keahlian membaca, para siswa semakin ahli dalam 

membaca yang dilhat dari termotivasi untuk membaca sebesar (67,4%), Motivasi yang 

tumbuh setelah adanya kegiatan membaca lima belas menit adalah bertambahnya 

pengetahuan dan wawasan (42,1%) dan tertarik untuk datang ke perpustakaa (11%). Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat memahami bacaan yang 

mereka baca yaitu mereka dapat menceritakan kemabali cerita yang mereka baca (96,8%). 

Kedua yaitu kehalian menulis yang dilihat dari hasil karangan siswa dan jumlah karangan 

siswa, para siswa telah menghasilkan karangan berupa cerpen (32,6%), puisi (4,2%), hasil 

resume (49,5%), poster (4,2%) dan jumlah karangan yang telah mereka hasilkan adalah lebih 

dari 4 karangan (38,9%). Mereka juga merasakan manfaat dari meresume atau meringkas 

cerita yang mereka baca yaitu mereka semakin mengerti dengan isi bacaan (57,9%), menurut 

mereke menulis merupakan kegiatan untuk mengembangkan hobi menulis atau mengarang 

(42,1%). Ketiga motivasi mengikuti program membaca lima belas menit mayoritas siswa 

senang karena dapat menambah ilmu penegtahuan (80%), bacaan yang sering mereka baca 

buku cerita seperti cerita rakyat (52%).  

2. Penggambaran pada dimensi kualitas adalah dilihat dari keramahtamahan para guru ketika 

melayani para siswa (94%) dan mereka juga menunjukkan perhatian melalui pemberian 

semangat untuk terus membaca (95%) serta ikut menjaga ketenangan kelas (33%) karena 

dengan menjaga ketenangan kelas adalah factor yang mendorong suksesnya sustained silent 

reading atau membaca lima belas menit  yaitu lingkungan yang kondusif. 

3. Penggambaran pada dimensi efisiensi yang dilihat dari distribusi waktu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas siswa menjawab jika setiap hari dilaksanakan kegitan 

membaca lima belas menit (72,6%) dan estimasi ketersediaan waktu adalah 15 menit (59,5%) 

serta keajegan yang dilihat dari kegiatan membaca lima belas menit selalu dimulai dijam ke 

nol yaitu jam sebelum dimulainya kegiatan belajar megajar (88,4%). 

4. Penggambaran pada dimensi flexbilitas, yang dilhat dari kesesuaian program terhadap 

perubahan, mayoritas siswa menjawab jika membaca lima belas menit pernah tidak 

dilakukan (74,7%), pengganti dihari lain (74,7%). Segi perpindahan lokasi untuk pelaksanaan 

program membaca lima belas menit, bahwa membaca lima belas menit selalu dilaksanakan di 

kelas (60%), serta membaca lima belas menit juga pernah dilakukan di tempat lain seperti 

perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah (48,4%), selalu dikelas (51,6%). Dengan 
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demikian perpindahan lokasi baik dilaksanakan di perpustakaan maupun dikelas tidak akan 

merubah perilaku membaca para siswa. 

5. Penggambaran dari dimensi keunggulan dari adanya lomba tantangan membaca, mayoritas 

siswa semakin tertarik untuk membaca (95,8%) karena mereka ingin berprestasi (53,7%). 

Dengan demikian adanya lomba- lomba mampu memotivasi para siswa untuk membaca. 

6. Penggambaran dari dimensi pengembangan yaitu adanya sudut baca, mayoritas siswa 

menjawab jika kelas mereka memiliki sudutbaca atau perpustakaan kelas (75,8%). Adanya 

sudut baca membuat akses lebih mudah bagi para siswa untuk membaca (75,8%) serta lomba 

sudut baca membuat mereka semakin percaya diri (38,9%). 

7. Penggambaran dari dimensi kepuasan  yang dilihat dari aspek kognitif, aspek afektif, dan 

aspek konatif. Pertama aspek kgnitif, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa 

menyadari bahwa dengan membaca menambah ilmu pengetahuan (61,1%). Aspek afektif, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa para siswa mengikuti program membaca lima belas 

menit karena mereka senang (100%), mereka juga membaca diluar membaca lima belas 

menit karena mereka senang (92,6%). Mereka juga memanfaatkan waktu luang mereka untuk 

membaca (96,8%). Aspek yang ketiga adalah konatif, para siswa menindaklanjuti kegiatan 

membaca dengan melihat intensitas membaca mereka selama seminggu, mayoritas siswa 

telah membaca dua kali dalam seminggu (21,1%). Sedangkan tempat yang dijadikan para 

siswa untuk memanfaatkan waktu luang untuk membaca adalah perpustakaan (48,4%). 

Dengan demikian program membaca lima belas menit atau sustained silent reading ini 

sangat efektif untuk memotivasi para siswa untuk semakin senang dalam membaca. 

V.I. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang menggambarkan program membaca lima belas 

menit pada siswa dan siswi di Kota Surabaya, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

Program membaca lima belas menit senantiasa untuk terus dikembangkan dan para guru 

juga meningkatkan strategi untuk mendorong siswa membaca secara mandiri. Bapak dan ibu 

guru senantiasa memberikan saran kepada para siswanya tentang bacaan yang bagus karena disi 

lain bapak dan ibu guru adalah model atau contoh bagi mereka untuk  membaca. Pada saat 

proses membaca lima belas menit sebaiknya bapak dan ibu guru mengesampingkan aktivitasnya 

untuk  menyiapkan kegiatan belajar mengajar untuk ikut membaca. 

Menjamin ketersediaan sudut baca di kelas, karena keberadaaan sudut baca merupakan 

hal yang penting, karena ketersediaan sudut baca di kelas terus menunjang para siswa dalam 

memenuhi bahan bacaannya untuk membaca serta sangat mempermudah akses bagi para siswa 

untuk membaca.   

Terakhir kegiatan story telling atau menceritakan kembali cerita untuk terus 

dikembangkan karena sangat sangat bermanfaat untuk memotivasi siswa untuk membaca dan 

kognisi siswa. 
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