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Pendahuluan

• Literasi rendah
• Kurangnya minat baca siswa
• Dongeng yang sudah jarang dibaca
• Kurangnya kesadaran berliterasi



Kajian Teori
Dongeng merupakan tradisi yang sudah sejak lama hadir dan tidak asing lagi bagi dunia anak-anak. 

Manfaat dari dongeng anak dapat meningkatkan minat baca yang menyenangkan melalui dongeng. Dalam 
prosesnya, siswa dapat meningkatkan pendidikan karakter serta potensi diri sejak dini (Fadjryana et al., 2015).

Gerakan literasi dapat ditingkatkan dengan kegiatan mendongeng. Jika siswa diberikan pengalaman 
membaca berbagai dongeng sejak dini dapat membekali siswa dalam bidang literasi khususnya karya sastra. 
Dongeng merupakan cerita anak bersifat fiktif dan imajinatif (Kurniawan, 2016:4). Dongeng merupakan warisan 
budaya yang perlu dijaga. Salah satu fungsinya dongeng dihadirkan untuk memberikan pembelajaran mengenai 
pengalaman dan pengetahuan tentang kehidupan (Dwi Hudhana & Ariyana, 2018).

Budaya membaca penting dibekali sejak dini dan itu sangat efektif dimulai dengan bacaan cerita 
rakyat. Salah satu jenis cerita rakyat yang diperkenalkan anak sejak dini adalah dongeng. Kehadiran dongeng 
bagi anak dianggap sebagai salah satu media yang strategis untuk mengembangkan minat baca, karena produk 
sastra itu menyajikan cerita sekaligus mengandung pesan moral, mengembangkan imajinasi, dan menawarkan 
pengalaman baru bagi pembacanya (Afriyanti et al., 2020).



Metode
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu kualitatif deskriptif. Sampel penelitian ini adalah siswa SDN 124
Hanura Bandung yang terdaftar pada tahun ajaran 2022/2023. Pengambilan sampel dengan teknik probability
sampling. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan
pengambilan sampel nya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi
kemungkinan (probability) atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik pengambilan data
dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data dalam penelitian ini terdiri atas
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari observasi, studi pustaka, dan
wawancara dengan informan, yaitu guru dan siswa SDN 124 Hanura Bandung. Data sekunder berupa dokumen
terkait peran media buku cerita dongeng dalam menyadarkan pentingnya literasi. Sumber data dalam penelitian
ini yaitu narasumber dan kondisi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka.



Hasil dan Pembahasan
• Kesadaran literasi yang rendah
• Fasilitas membaca kurang memadai
• Motivasi berliterasi yang rendah
• Penggunaan teknologi yang tidak tepat
• Jarang membaca dongeng
❖Siswa dapat meningkatkan kesadaran berliterasi
❖Motivasi siswa meningkat
❖Adanya dongeng dapat membangun kesadaran berliterasi

siswa



Jika siswa membaca sesuatu tanpa memiliki minat baca yang tinggi maka kegiatan membaca tersebut
tidak akan dilakukan dengan sepenuh hati tetapi jika membaca dilakukan dengan keinginannya sendiri maka
siswa tersebut akan membaca dengan sepenuh hati (Ruslan & Wibayanti, 2019). Pendorong bangkitnya minat
baca adalah kemampuan membaca, dan pendorong bagi tumbuhnya budaya baca adalah kebiasaan
membaca. Minat baca yang dikembangkan sejak dini dapat dijadikan landasan bagi berkembangnya budaya
baca. (Cahya Rohim & Rahmawati, 2020).

• Adanya dongeng dalam kegiatan literasi siswa dapat
menarik minat siswa menuju kegiatan berliterasi yang
lebih menyenangkan



Kesimpulan

Dongeng merupakan teks yang sangat dekat
dengan dunia imajinasi anak-anak yang memiliki unsur
pendidikan karakter. Kehadiran dongeng dalam kegiatan
literasi siswa dapat meningkatkan kesadaran berliterasi
bagi kehidupan. Fasilitas berupa buku cerita dongeng
sangat penting untuk memupuk semangat siswa dalam
berliterasi.
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