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ABSTRAK 

 

Dita (D73213046), 2017, Evaluasi Program Literasi Perspektif Teori CIPP di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Surabaya. Dosen Pembimbing I, Drs. H. Nur 

Kholis, M.Ed., Ph.D. dan Dosen Pembimbing II Ni’matus Sholihah, M. Ag. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang evaluasi program literasi 

perspektif teori cipp di SMP Negeri 4 Surabaya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam pengumpulan data 

peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam 

terhadap subyek. Evaluasi manajemen program literasi perspektif teori cipp di SMP 

Negeri 4 Surabaya ini meliputi evaluasi context, evaluasi input, evaluasi process, dan 

evaluasi product. Pada evaluasi context meliputi latar belakang program literasi 

serta dukungan sekolah terhadap program literasi. Di mana program literasi 

terbentuk dikarenakan agar para siswa terbiasa dengan kegiatan membaca dan 

menulis,  dan sekolah sangat mendukung dengan adanya kegiatan literasi, mulai dari 

menyediakan fasilitas sampai mencarikan dana untuk kegiatan literasi. Pada 

evaluasi input meliputi minat membaca dan menulis siswa dalam mengikuti program 

literasi dan kelengkapan sarana prasaranya. Dalam mengikuti kegiatan literasi ini 

siswa bersemangat dikarenakan pihak sekolah memberikan sebuah rangsangan yang 

berupa hadiah bagi siswa yang rajin membaca dan untuk sarana prasarananya 

sendiri sekolah menyediakan taman baca dan rak buku akan tetapi ada beberapa 

yang kurang terawat dan sekolah kesulitan dalam menambah koleksi buku baru. Pad 

evaluasi process, kerangka berfikirnya dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan di SMP Negeri 4 

Surabaya untuk literasi mempunyai program jangka panjang dan jangka pendek di 

mana programnya berisi tentang sosialisasi program literasi ke kelas-kelas, rapat 

anggota duta literasi, dan lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi. Untuk 

pengorganisasiannya sekolah mempunyai struktur organisasi untuk literasi yang 

dinamakan dengan duta literasi. Yang dimana anggota duta literasi ini adalah para 

siswa yang telah dipilih oleh sekolah dengan dibawah bimbingan dari guru dan 

tugasnya adalah mengontrol dan mengawasi pekerjaan drai teman-temannya juga 

membantu tugas di perpustakaan sekolah. Dalam pelaksanaanya sendiri sekolah 

melihat dari buku panduan GLS (Gerakan Literasi Sekolah) jenjang SMP yaitu ada 3 

tahap : pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Kegiatan yang dimulai dari 

membaca 15 menit sebelum pelajaran, meresume buku yang telah dibaca, 

menceritakan kembali ke depan kelas serta mengadakan lomba. Pengawasan yang 

dilakukan rutin diadakan satu minggu sekali yang bertujuan untuk mengevaluasi 

perseta didik dalam mengikuti program literasi tersebut. Dan terakhier evaluasi 

produk, hasil dari program literasi di SMP Negeri 4 Surabaya terlihat bahwa 

sebagian siswa mulai menyukai kegiatan membaca dan menulis karena sudah 

dibiasakan, siswa menjadi kreatif dan wawasan siswa juga bertambah. 

Kata Kunci: evaluasi  program literasi, dan teori cipp 


