Jaga Marwah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN Online 2807-9221
Volume 2 No 2 Maret 2022
MELATIH KEMAMPUAN LITERASI SISWA SMP SWASTA GKPI PADANG BULAN
Oleh :
Dearlina Sinaga , Joshua Arindy Simatupang2, Evi Bunga Rosari Tumanggor3, Sarah
Natasya Ulina Panggabean4, Trisnawati Simanjuntak5, Joel Apriadi Sinaga6, Santi Tiur
Minar Sinaga7
1 Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi UHN (dearlina.sinaga@uhn.ac.id)
2-7 mahasiswa FKIP UHN
1

Abstrak
Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan
keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan
memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari. Namun sering sekali siswa/siswi kurang mempunyai kemapuan
berbahasa yang baik dan benar etika berkomunikasi selama proses belajar mengajar
berlangsung, mereka cenderung menggunakan bahasa yang biasa mereka gunakan di
lingkungan sehari-hari dimana contoh dari bahasa tersebut tidak layak untuk di
sampaikan di dalam sekolah.
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melatih kemampuan literasi agar
mampu menerapkan etika berbahasa yang efektif, baik dan benar khususnya
dilingkungan sekolah SMP GKPI Padang Bulan sebagai modal untuk menciptakan
suasana yang lebih berpendidikan. Mampu memahami pengertian etika berkomunikasi
yang baik dan benar, menjaga etika berkomunikasi antar sesama, menunjukkan
perubahan sikap setelah ikut serta dalam kegiatan pengabdian ini.
Bagi penulis kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu pelaksanaan
Tri Dharma Perguruan Tinggi, sedangkan bagi siswa SMP GKPI Padang Bulan, dapat
menambah wawasan dan pengetahuan serta menumbuhkan rasa percaya diri sebagai
modal dalam berliterasi di depan khalayak pada masa yang akan datang, sehingga
mereka dapat memilih dan menentukan teknik, metode dan model yang akan
diterapkan dalam berliterasi tersebut.
PENDAHULUAN
Latar Belakang PKM
Di zaman sekarang ini banyak
komunitas atau organisasi yang di
bentuk dengan maksud untuk mencapai

tujuan yang sebelumnya telah di
sepakati. Bukan hanya di kehidupan
nyata saja komunitas dapat di bentuk,
tapi di zaman yang serba instan dan
canggih ini komunitas dapat di bentuk
di dunia maya atau internet dengan
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maksud yang sama yaitu untuk
mencapai tujuan. Komunitas di bentuk
untuk mencapai target atau suatu
tujuan yang telah di sepakati
sebelumnya sehingga komunitas yang
terbentuk tetap pada jalur yang telah di
tetapkan agar tujuan dapat tercapai.
Berbicara pendidikan, terutama konteks
pendidikan yang dialami oleh bangsa
Indonesia saat ini tidak akan pernah ada
habisnya. Mengingat pendidikan adalah
bagian integral yang tidak bisa
dilepaskan dari kehidupan manusia.
Pendidikan juga tidak bisa terlepas dari
pembentukan karakter, karena dengan
pendidikan karakter tersebut peserta
didik tidak hanya memiliki pengetahuan
yang unggul, melainkan juga memiliki
karakter yang mulia. Kata character
berasal dari bahasa Yunani charassein,
yang berarti To engrave (melukis,
menggambar), seperti orang yang
melukis kertas, atau memahat batu.
Berakar dari pengertian yang seperti
itu, Character kemudian diartikan
sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan
melahirkan suatu pandangan bahwa
karakter adalah pola prilaku yang
bersifat individual, keadaan moral
seseorang.
Kemudian karakter juga merupakan
sesuatu yang mengkualifikasi seorang
pribadi. “Karakter menjadi indentitas
yang mengatasi pengalaman kontingen
yang selalu berubah. Kematangan
karakter inilah, kualitas seorang pribadi
diukur”.

Literasi adalah istilah umum yang
merujuk
kepada
seperangkat
kemampuan dan keterampilan individu
dalam membaca, menulis, berbicara,
menghitung, dan memecahkan masalah
pada tingkat keahlian tertentu yang
diperlukan dalam kehidupan seharihari. Sehingga, literasi tidak bisa
dilepaskan dari kemampuan berbahasa.
Berbagai jenis kegiatan positif yang
dapat dilakukan di lingkungan sekolah.
Hal itu tentu dapat mendukung
perkembangan diri siswa-siswi tersebut
sehingga bakat yang tertanam dalam
diri murid itu dapat di tunjukkan dalam
bentuk berliterasi.
Keikutsertaan siswa-siswi dalam proses
belajar mengajar juga berdampak
positif pada kedisiplinan. Dapat
dikatakan bahwa keterlibatan kaum
murid dalam pengajaran di sekolah
berpengaruh sangat signifikan terhadap
ilmu pendidikan. Oleh karena itu perlu
adanya usaha untuk mempertahankan
dan
meningkatkan
kemampuan
tersebut melalui kegiatan positif seperti
menagdakan jam pelajaran dengan
murid khususnya dalam hal berliterasi
dalam pelayanan.
Literasi adalah istilah umum yang
merujuk
kepada
seperangkat
kemampuan dan keterampilan individu
dalam membaca, menulis, berbicara,
menghitung, dan memecahkan masalah
pada tingkat keahlian tertentu yang
diperlukan dalam kehidupan seharihari. Sehingga, literasi tidak bisa
dilepaskan dari kemampuan berbahasa.
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Maka dalam hal ini yang menjadi
permasalahan adalah kerap kali
siswa/siswi
kurang
mempunyai
kemapuan berbahasa yang baik dan
benar etika berkomunikasi selama
proses belajar mengajar berlangsung,
mereka
cenderung
menggunakan
bahasa yang biasa mereka gunakan di
lingkungan sehari-hari dimana contoh
dari bahasa tersebut tidak layak untuk
di sampaikan di dalam sekolah.
Sehingga dalam kegiatan ini akan di
jelaskan mengenai gambaran dan
deatail
etika
berbahasa
untuk
meningkatkan literasi khusnya di dalam
sekolah oleh siswa siswi.
Tujuan Kegiatan PKM
Adapun kegiatan ini bertujuan untuk
melatih kemampuan literasi agar
mampu menerapkan etika berbahasa
yang efektif, baik dan benar khususnya
dilingkungan sekolah SMP GKPI Padang
Bulan
sebagai
modal
untuk
menciptakan suasana yang lebih
berpendidikan. Mampu memahami
pengertian etika berkomunikasi yang
baik dan benar. Mampu menjaga etika
berkomunikasi antar sesama. Mampu
menunjukkan perubahan sikap setelah
ikut serta dalam kegiatan pengabdian
ini. Dengan demikian komunikasi antar
sesama
dilingkungan
sekolah
mengalami perubahan yang signifikan
dan menjadi salah satu unsur
pendukung terciptanya lingkungan
sekolah yang tertib, aman dan nyaman.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini
diharapkan
membawa
manfaat

terhadap kedua belah pihak, dalam hal
ini ke Universitas HKBP Nommensen
maupun terhadap Sekolah SMP GKPI
Padang Bulan pada umumnya, dan
Siswa/siswi khususnya. Bagi penulis
kegiatan pengabdian masyarakat ini
merupakan salah satu pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, sedangkan
bagi siswa SMP GKPI Padang Bulan,
dapat menambah wawasan dan
pengetahuan serta menumbuhkan rasa
percaya diri sebagai modal dalam
berliterasi di depan khalayak pada masa
yang akan datang, sehingga mereka
dapat memilih dan menentukan teknik,
metode dan model yang akan
diterapkan dalam berliterasi tersebut.
ANALISIS

SITUASI

DAN

TEORITIS

Teori Literasi
Literasi yang dalam bahasa Inggris yaitu
literacy berasal dari bahasa latin littera
(huruf) yang pengertiannya melibatkan
penguasaan penguasaan sitem tulisan
konvensi-konvensi yang menyertainya.
UNESCO
menjelaskan
bahwa
kemampuan literasi merupakan hak
setiap orang dan merupakan dasar
untuk sepanjang hayat. Kegiatan literasi
merupakan aktivitas membaca dan
menulis
yang
terkait
dengan
pengetahuan membaca dan menulis
yang terkait dengan pengetahuan,
bahasa, dan budaya.
Secara tradisional, literasi dipandang
sebagai kemampuan membaca dan
menulis. Orang yang dapat dikatakan
literat dalam andangan ini adalah orang
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yang mampu membaca dan menulis
atau bebas buta huruf. Pengertian
literasi
selanjutnya
berkembang
menjadi
kemampuan
membaca,
menulis, berbicara, dan menyimak.
Sejalan dengan perjalanan waktu,
definisi literasi telah bergeser dari
pengertian yang sempit menuju
pengertian yang lebih luas mencangkup
berbagai bidang lainnya. Perubahan ini
disebabkan oleh berbagai faktor, baik
faktor perluasan makna akibat semakin
luas penggunanya, perkembangan
teknologi informasi dan teknologi,
maupun perubahan analogi. Pada
dasarnya, literasi (literacy) atau bisa
juga disebut sebagai “keberaksaraan”
adalah kemampuan membaca yang
sering simplistic direduksi sebagai
melek huruf. Mereka yang buta huruf
(illiteracy)
diberi
program
pemberantasan buta huruf agar
memiliki kemampuan literasi dasar,
yaitu
membaca,
menulis,
dan
berhitung. Dalam pengertian lebih luas,
literasi dapat dipahami sebagai melek
informasi, pengetahuan, media, dan
lainnya. Literasi pada umum nya yaitu
kemampuan individu yang mengacu
pada Bahasa dan merujuk pada
kemampuan
membaca,
menuluis,
berbicara, berhitung, dan memecahkan
masalah dan tentunya itu sangat
diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.
Namun, ada beberapa ahli berpendapat
pengertian tentang Literasi.
1. Menurut Hancock yang dikutip oleh
Andayani (2008, 3) menyatakan bahwa
literasi informasi dapat didefinisikan

sebagai kemampuan individu untuk:
a.Mengenali kebutuhan informasi b.
Mengidentifikasi dan mencari sumbersumber informasi yang tepat c.
Mengetahui
cara
memperoleh
informasi yang terkandung dalam
sumber
yang
ditemukan
d.
Mengevaluasi kualitas informasi yang
diperoleh e.
Mengorganisasikan
informasi, dan f. Menggunakan
informasi yang telah diperoleh secara
efektif.
2. Menurut Harvey J. Graff “2006”,
Literasi ialah suatu kemampuan dalam
diri seseorang untuk menulis dan
membaca.
3. Menurut Alberta, Literasi ialah
kemampuan membaca dan menulis,
menambah
pengetahuan
dan
ketrampilan, berpikir kritis dalam
memecahkan
masalah,
serta
kemampuan berkomunikasi secara
efektif yang dapat mengembangkan
potensi dan berpartisipasi dalam
kehidupan masyarakat.
4. Menurut kamus online Merriam –
Webster, Literasi ialah suatu
kemampuan atau kualitas melek aksara
di dalam diri seseorang dimana di
dalamnya
terdapat
kemampuan
membaca, menulis dan juga mengenali
serta memahami ide-ide secara visual.
Dari pengertian tersebut, dapat
disimpilkan bahwa literasi merupakan
kemampuan membaca dan menulis
yang tentunya juga berujung pada
melihat, menyimak dan berbicara.
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Kemampuan literasi ini membuat
individu menjadi melek huruf (bisa baca
tulis) yang nantinya akan berpengaruh
pada pengetahuannya. Setiap sekolah
sangat perlu untuk memberikan
pendidikan literasi kepada peserta didik
agar peserta didik dapat meningkatkan
kemampuan literasi.
Tujuan dan manfaat Literasi
GLS (Gerakan Literasi Sosial) memiliki
tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum dari GLS yaitu untuk
menumbuhkan budi pekerti peserta
didik melalui pembudayaan ekosistem
literasi sekolah yang diwujudkan dalam
GLS agar mereka menjadi pembelajar
sepanjang hayat, sedangkan tujuan
khusus dari GLS adalah untuk
menumbuh kembangkan budaya literasi
di sekolah, meningkatkan kapasitas
warga dan lingkungan sekolah agar
literat, menjadikan sekolah sebagai
teman belajar yang menyenangkan dan
ramah anak agar warga sekolah mampu
mengolah pengetahuan, dan menjaga
keberlanjutan pembelajaran dengan
menghadirkan beragam buku bacaan
dan mewadahi bebagai strategi
membaca.
Adapun beberapa manfaat literasi
merupakan sebagai berikut:
 Menambah perbendaharaan kata
(kosa kata) seseorang.
 Dapat mengoptimalkan kinerja otak
karena sering digunakan untuk
kegiatan membaca dan menulis.
 Mendapat berbagai wawasan dan
informasi baru.

 Kemampuan
interpersonal
seseorang akan semakin baik.
 Kemampuan memahami makna
suatu informasi akan semakin
meningkat.
 Meningkatkan kemampuan verbal
seseorang.
 Meningkatkan kemampuan analisis
dan berpikir seseorang.
 Membantu meningkatkan daya fokus
dan
kemampuan
konsentrasi
seseorang.
 Meningkatkan
kemampuan
seseorang dalam merangkai kata
yang bermakna dan menulis.
Jenis-Jenis Literasi
Dalam hal ini meskipun penggunaan
istilah literasi sudah sangat jamak,
namun pada dasarnya istilah tersebut
tetap merujuk pada kemampuan dasar
seseorang dalam membaca dan
menulis, mengacu pada literasi, berikut
ini ialah beberapa jenis literasi yaitu:
Literasi Dasar, adalah kemampuan
dasar dalam membaca, menulis,
mendengarkan dan berhitung. Tujuan
literasi
dasar
ialah
untuk
mengoptimalkan
kemampuan
seseorang dalam membaca, menulis,
berkomunikasi dan berhitung.
Literasi
Perpustakaan,
adalah
kemampuan dalam memahami dan
membedakan karya tulis berbentuk fiksi
dan
non-fiksi,
memahami
cara
menggunakan katalog dan indeks, serta
kemampuan memahami informasi
ketika membuat suatu karya tulis dan
penelitian.
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Literasi Media, adalah kemampuan
dalam mengetahui dan memahami
berbagai bentuk media “media
elektronik, media cetak dan lain-lain”
dan memahami cara penggunaan setiap
media tersebut.
Literasi Teknologi, adalah kemampuan
dalam mengetahui dan memahami halhal
yang
berhubungan
dengan
teknologi misalnya hardware dan
software, mengerti cara menggunakan
internet serta memahami etika dalam
menggunakan teknologi.
Literasi Visual, adalah pemahaman yang
lebih
kemampuan
dalam
menginterpretasi dan memberi makna
dari suatu informasi yang berbentuk
gambar atau visual. Literasi visual hadir
dari pemikiran bahwa suatu gambar
bisa “dibaca” dan artinya bisa
dikomunikasikan dari proses membaca.
Prinsip-Prinsip Literasi
Ada beberapa prinsip penting dalam
pengembangan literasi di suatu
lembaga pendidikan, menurut Kylene
Beers “2009”, berikut ini ialah beberapa
prinsip pengembangan literasi sekolah
yaitu:
1. Bersifat Berimbang
Setiap siswa memiliki kebutuhan yang
berbeda satu dengan yang lain, sekolah
harus menerapkan prinsip ini dengan
menerapkan strategi dalam membaca
dan variasi bacaan.

2. Bahasa Lisan Sangat Penting
Setiap siswa harus dapat berdiskusi
tentang suatu informasi dalam diskusi
terbuka yang memungkinkan terjadinya
perbedaan pendapat, dengan begitu
diharapkan
siswa
mampu
menyampaikan
pendapatnya
dan
melatih kemampuan berpikir lebih
kritis.
3.Berlangsung Pada Suatu Kurikulum
Menurut Kylene Beers, seharusnya
program literasi diterapkan pada
seluruh siswa dan tidak tergantung
pada kurikulum tertentu, dengan kata
lain kegiatan literasi menjadi suatu
kewajiban bagi semua guru dan bidang
studi.
4. Pentingnya Keberagaman
Keberagaman ialah sesuatu yang layak
untuk dihargai dan dirayakan di setiap
sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan
cara menyediakan berbagai buku
bertema kekayaan budaya negara
Indonesia
sehingga
siswa
lebih
mengenal budaya bangsa dan turut
serta melestarikannya.
Dari penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa literasi bukan hanya
sekedar kemampuan membaca dan
menulis
karena
melibatkan
pengetahuan bahasa (lisan dan tulisan),
kemampuan
kognitif,
serta
pengetahuan mengenai genre dan
kultural.
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Tahapan-tahapan literasi sekolah
Menurut Direktorat Jendral Pendidikan
Dasar
dan
Menengah
tahapan
pelaksanaan program literasi sekolah
adalah sebagai berikut:
1) Tahap
Pembiasaan
Tahap
pembiasaan
bertujuan
untuk
menumbuhkan minat siswa terhadap
bacaan dan kegiatan membaca. Pada
tahap pembiasaan ini kegiatan yang
dilakukan sesuai dengan jenjang
pendidikan yaitu SMP kelas delapan,
dengan kegiatan seperti menyimak
dan
membaca
buku
bacaan/pengayaan.
2) Tahap
Pengembangan
Tahap
pengembangan bertujuan untuk
mempertahankan minat terhadap
bacaan dan terhadap kegiatan
membaca,
serta
meningkatkan
kelancaran
dan
pemahaman
membaca siswa. Kegiatan yang
dilakukan
meliputi
menyimak,
membaca, berbicara, menulis dan
memilah informasi.
3) Tahap
Pembelajaran
Tahap
pembelajaran
bertujuan
untuk
mempertahankan
minat
siswa
terhadap bacaan dan terhadap
kegiatan
membaca,
serta
meningkatkan kecakapan literasi
siswa melalui buku-buku pengayaan
dan buku teks pelajaran. Kegiatan
literasi pada tahap pembelajaran
meningkatkan
kemampuan
berbahasa reseptif (membaca dan
menyimak) dan aktif (berbicara dan
menulis) yang sudah dilakukan pada
tahap pengembangan.

Komponen Literasi
Clay (2001) dan Ferguson menjabarkan
bahwa komponen literasi informasi
terdiri atas literasi dini, literasi dasar,
literasi perpustakaan, literasi media,
literasi teknologi, dan literasi visual.
Dalam konteks Indonesia, literasi dini
diperlukan sebagai dasar pemerolehan
berliterasi
tahap
selanjutnya.
Komponen literasi tersebut dijelaskan
sebagai berikut:
1) Literasi Dini (early literacy) yaitu
kemampuan
untuk
menyimak,
memahami bahasa lisan, dan lisan
yang dibentuk oleh pengalamannya
berinteraksi dengan lingkungan
sosialnya di rumah. Pengalaman
peserta didik dalam berkomunikasi
dengan bahasa ibu menjadi fondasi
perkembangan literasi dasar.
2) Literasi Dasar (basic literacy) yaitu
kemampuan untuk mendengarkan,
berbicara, membaca, menulis, dan
menghitung (counting) berkaitan
dengan kemampuan analisis untuk
memperhitungkan
(calculating),
mempersepsikan
informasi
(perceiving), mengkomunikasikan,
serta menggambarkan informasi
berdasarkan
pemahaman
dan
pengambilan kesimpulan pribadi.
3) Literasi
Perpustakaan
(library
literacy) antara lain, memberikan
pemahaman cara membedakan
bacaan
fiksi
dan
nonfiksi,
memanfaatkan koleksi referensi dan
periodikal, memhami Dewey Decimal
System
sebagai
klasifikasi
pengetahuan yang memudahkan
dalam mengunakan perpustakaan,
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memahami penggunaan katalog dan
pengindeksan,
hingga
memiliki
pengetahuan dalam memahami
informasi
ketika
sedang
menyelesaikan
sebuah
tulisan,
penelitian,
pekerjaan,
atau
mengatasi masalah.
4) Literasi Media (media literacy) yaitu
kemampuan untuk mengetahui
berbagai bentuk media yang
berbeda, seperti media cetak, media
eletronik (media radio, media
televisi), media digital (media
internet), dan memahami tujuan
penggunaannya.
5) Literasi
Teknologi
(technology
literacy)
yaitu
kemampuan
memahami
kelengkapan
yang
mengikuti teknologi seprti peranti
keras (hardware) peranti lunak
(software), serta etika dan etiket
dalam memanfaatkan teknologi.
Berikutnya, kemampuan dalam
memahami
teknologi
untuk
mencetak, mempresentasikan, dan
mengakses
internet.
Dalam
praktiknya,
juga
pemahaman
menggunakan
komputer,
menyimpan dan mengelola data,
serta mengoperasikan program
perangkat lunak. Sejalan dengan
membanjirnya informasi karena
perkembangna teknologi saat ini,
diperlukan pemahaman yang baik
dalam mengelola informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
6) Literasi Visual (visual literacy) adalah
pemahaman tingkat lanjut antara
literasi media dan literasi teknologi,
yang mengambangkan kemampuan

dan kebutuhan belajar dengan
memanfaatkan materi visual dan
audiovisual secara kritis dan
bermartabat. Tafsir terhadap materi
visual yang tidakn terbendung, baik
dalam bentuk cetak, auditori,
maupun
digital
(perpaduan
ketiganya disebut teks multimodal),
perlu
dikelola
dengan
baik.
Bagaimanapun di dalamnya banyak
manipulasi dan hiburan yang benarbenar perlu disaring berdasarkan
etika dan patutan.
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal Kegiatan
Kegiatan
pengabdian
masyarakat
“Melatih Kemampuan Literasi” setiap
Selasa dan Jumat setiap minggu sejak
tanggal 2 Februari sampai 26 Februari
2022

Gambar Kegiatan PKM
Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan
pengabdian ini meliputi:
1) Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan
oleh seorang Dosen dan 7 orang
Mahasiswa FKIP Universitas HKBP
Nommensen.
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2) Jumlah peserta sebanyak 50 Siswa/i
yang diprioritaskan adalah siswa/i
kelas delapan SMP GKPI Padang
Bulan
3) Waktu pelaksanaan dilaksanakan
selama 45 Menit dalam sekali
pertemuan dengan memberikan
pengajaran, penerapan literasi,
komentar dan penilaian.
4) Setiap mahasiswa mendapatkan
kelas sesuai dengan jadwal yang
sudah diatur oleh pihak sekolah
untuk membantu sekaligus melatih
kemampuan literasi Siswa di kelas

Gambar Pertemuan Dengan Kepala
Sekolah SMP GKPI Padang Bulan
Di usia remaja, siswa/i memiliki bahasa
yang tidak ramah digunakan kepada
guru dan teman sekelas. Hal itu disebab
kan kurangnya literasi yang diperoleh
oleh siswa. Manfaat literasi itu sendiri
adalah
untuk
meningkatkan
kemampuan, berlogika, membaca,
menghitung dengan baik yang biasanya
digunakan untuk keperluan sehari-hari.
Untuk itulah Dosen dan Mahasiswa
melakukan kunjungan ke sekolah SMP

GKPI Padang Bulan untuk memberikan
perubahan dalam berliterasi siswa.

Gambar-Gambar Kegiatan PKM di SMP
GKPI Padang Bulan
PENUTUP
Kesimpulan dan saran
Dengan
dilaksanakannya
kegiatan
pengabdian masyarakat ini, penulis
melihat suatu bentuk antusias yang
sangat tinggi dari seluruh siswa untuk
berpartisipasi. Berbagai jenis kegiatan
positif yang dapat dilakukan dalam
mendorong siswa SMP GKPI Padang
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Bulan sehingga dapat meningkatkan
kemampuan berlogika, berbahasa,
menghitung, berbicara, membaca dan
dapat menghasilkan kreativitas dalam
mengembangkan potensi diri masingmasing individu di sekolah SMP GKPI
Padang Bulan
Berdasarkan hal di atas, maka diberikan
saran sebagai berikut:
1. Menyediakan wadah, sarana dan
prasarana pendukung potensi siswa
dan siswi yang ada di sekolah
2. Memberikan arahan yang baik dan
benar dalam perihal literasi kepada
siswa.
3. Lebih banyak menyediakan waktu
dalam mengarahkan dan membina
siswa di sekolah.
4. Menghindari hal-hal dan kegiatan
yang berbau negative yang dapat
merusak.
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