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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Program Kelas Literasi dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian kelas literasi 

Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks GLS(gerakan Literasi Sekolah) 

adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara 

cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, 

menulis, dan/ atau berbicara.1 GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran 

yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.2 

GLS dapat juga diartikan sebagai program yang menumbuhkan serta 

mendampingi proses pembelajaran didalam kelas demi tercapainya tujuan 

pembelajaran tersebut. 

2. Klasifikasi kelas literasi 

Pengembangan gerakan literasi sekolah ini diperlukan adanya pemetaan 

tahapan pengembangan yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

pelaksaan program tersebut. GLS  di SD dilaksanakan  secara bertahap dengan 

mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah. Kesiapan ini mencakup 

kesiapan kapasitas fisik sekolah (ketersediaan fasilitas, sarana, prasarana 

literasi), kesiapan warga sekolah (peserta didik, tenaga guru, orang tua, dan 

komponen masyarakat lain), dan kesiapan sistem pendukung lainnya 

                                                             
1 TIM ,( 2016) Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,), hal.2. 
2 Ibid, hal.2. 
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(partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang 

relevan). Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang, GLS 

SD dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, 

dan pembelajaran.3 Klasifikasi kelas literasi di bagi dalam tiga bagian, yaitu: 

a. Pembiasaan 

1. Apa kecakapan literasi yang ditumbuhkan pada tahap pembiasaan? 

Jenjang 

Komunikasi 

Berpikir Kritis 

Jenjang Komunikasi 

Berpikir Kritis 

Jenjang Komunikasi 

Berpikir Kritis 

SD kelas rendah Rendah Mengartikulasikan 

empati terhadap tokoh cerita 

Memisahkan fakta dan 

misi 

SD kelas tinggi Mempresentasikan cerita 

dengan efektif 

Mengetahui tulisan 

dalam media dan 

tujuanya 

 

2. Apa fokus dan prinsip kegiatan di tahap pembiasaan? 

Jenjang Menyimak Membaca Fokus 

Kegiatan 

Jenis 

bacaan 

Sarana & 

prasarana 

SD  

kelas 

rendah 

Menyimak 

cerita untuk 

menumbuh- 

kan empati 

Mengenali 

dan 

membuat 

inferensi, 

prediksi, 

terhadap 

gambar 

Membaca- 

kan buku 

dengan 

nyaring, 

membaca 

dalam hati 

Buku cerita 

bergambar, 

buku tanpa 

teks ( 

wordless 

picture 

books ), 

buku 

dengan teks 

sederhana, 

baik fiksi 

maupun 

nonfiksi 

Sudut 

buku 

kelas, per- 

pustakaan, 

area baca 

 

                                                             
3 Ibid, hal.5-6. 



 

11 

 

Jenjang Menyimak Membaca Fokus 

Kegiatan 

Jenis 

bacaan 

Sarana & 

prasarana 

SD 

Kelas 

tinggi 

Menyimak 

(lebih 

lama) 

untuk 

memahami 

isi bacaan 

Memahami 

isi bacaan 

dengan 

berbagai 

strategi 

(mengenali 

jenis teks, 

membuat 

inferensi, 

koneksi 

dengan 

pengalaman

/ teks lain, 

dll). 

Membacakan 

buku dengan 

nyaring, 

membaca 

dalam hati 

Buku 

cerita 

bergambar, 

buku 

bergambar 

kaya teks, 

buku novel 

pemula, 

baik dalam 

bentuk 

cetak/ 

digital/ 

visual 

Sudut 

buku 

kelas, per- 

pustakaan, 

area baca 

 

3. Apa prinsip-prinsip kegiatan membaca di tahap pembiasaan?  

Jenjang 

Komunikasi 

Berpikir Kritis 

Jenjang Komunikasi 

Berpikir Kritis 

Jenjang Komunikasi 

Berpikir Kritis 

SD kelas rendah Rendah Mengartikulasikan 

empati terhadap tokoh cerita 

Memisahkan fakta dan 

misi 

SD kelas tinggi Mempresentasikan cerita 

dengan efektif 

Mengetahui tulisan 

dalam media dan 

tujuanya 

 

4. Kegiatan membaca dan penataan lingkungan kaya literasi di tahap 

pembiasaan.  

a. Buku yang dibaca/dibacakan adalah buku bacaan, bukan buku     teks 

pelajaran. 

b. Buku yang dibaca/dibacakan adalah buku yang diminati oleh     

peserta didik. Peserta didik diperkenankan untuk membaca buku      

yang dibawa dari rumah. 

c. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap pembiasaan ini     

tidak diikuti oleh tugas-tugas menghafalkan cerita, menulis     

sinopsis, dan lain-lain. 

d. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap pembiasaan ini     

dapat diikuti dengan diskusi informal tentang buku yang dibaca/    

dibacakan, atau kegiatan yang menyenangkan terkait buku yang     
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dibacakan apabila waktu memungkinkan. Tanggapan dalam     diskusi 

dan kegiatan lanjutan  ini tidak dinilai/dievaluasi. 

e. Kegiatan membaca/membacakan buku di tahap pembiasaan ini     

berlangsung dalam suasana yang santai dan menyenangkan. Guru     

menyapa peserta didik dan bercerita sebelum membacakan     buku 

dan meminta mereka untuk membaca buku. 

5. Langkah-langkah kegiatan: 

a. Membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai 

b. Menata sarana dan lingkungan kaya literasi 

c. Menciptakan lingkungan kaya teks 

d. Memilih buku bacaan di SD 

e. Pelibatan publik 

6. Indikator pencapaian di tahap pembiasaan  

7. Ekosistem sekolah yang literat menjadikan guru literat  dengan 

menunjukan ciri kinerja sebagai berikut.4 

 

b. Pengembangan 

1. Menyediakan beragam pengalaman membaca 

2. Warga sekolah gemar membaca 

3. Warga sekolah gemar menulis 

4. Memilih buku pengayaan fiksi dan nonfiksi 

5. Langkah-langkah kegiatan: 

a. Membaca terpandu 

b. Membaca bersama 

c. Aneka karya kreativitas seperti Workbook, Skill Sheets (Triarama, 

Easy slit book,One sheet book, Flip flop book) 

d. Mari berdiskusi tentang buku 

e. Story-map outline 

6. Indikator pencapaian di tahap pengembangan.5 

c. Pembelajaran 

1. Menyediakan pembelajaran terpandu berbasis literasi 

2. Menata kelas berbasis literasi 

3. Mengorganisasi- kan material 

4. Melaksanakan literasi terpadu sesuai dengan tema dan mata pelajaran 

5. Membuat jadwal 

6. Asesmen dan Evaluasi 

7. Konferensi literasi warga sekolah6 

 

                                                             
4 TIM ,( 2016) Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,), hal.6. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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3. Standar operasional kelas literasi 

Kompetensi literasi dasar (menyimak-berbicara, membaca-menulis, 

berhitung-memperhitungkan, dan mengamati-menggambar) sudah selayaknya 

ditanamkan sejak pendidikan dasar, lalu dilanjutkan pada jenjang pendidikan  

yang lebih tinggi agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan untuk 

mengakses informasi dan pengetahuan. Selain itu, peserta didik mampu 

membedakan informasi yan bermanfaat dan tidak bermanfaat. Hal itu karena 

literasi mengarahkan seseorang pada kemampuan memahami pesan yang 

diwujudkan dalam berbagai bentuk teks (lisan, tulis, visual).7 

Dalam setiap awal profram kegiatan harus melalui 3 proses pokok sebagai 

awal pijakan pelaksaan program, yaitu : 

1. Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca 

(Permendikbud No. 23 Tahun 2015). 

2. Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku 

pengayaan. 

3. Meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran: menggunakan 

buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran.8 

Kegiatan GLS di SD menciptakan ekosistem pendidikan di SD yang literat. 

Ekosistem pendidikan yang literat adalah lingkungan yang: 

                                                             
7TIM ,( 2016) Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,), hal.6. 
8 Ibid, hal.15. 
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1. Menyenangkan dan ramah peserta didik, sehingga menumbuhkan      

semangat warganya dalam belajar; 

2. Semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama; 

3. Menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan; 

4. Memampukan warganya cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi     

kepada lingkungan sosialnya; dan 

5. Mengakomodasi partisipasi seluruh warga sekolah dan lingkungan     

eksternal SD.9 

4. Program kelas literasi 

Untuk mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS). GLS adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah 

(guru, peserta didik, orang tua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari 

ekosistem pendidikan. GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti 

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 23 Tahun 2015. Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah 

“kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar 

dimulai”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta 

didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat 

dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa 

                                                             
9 TIM ,( 2016) Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,), hal.12. 



 

15 

 

kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap 

perkembangan peserta didik.10 

 

B. Evaluasi Penerapan Program Kelas Literasi pada Mata Pelajaran SKI  

Ada beberapa hal yang akan peneliti uraikan pada bagian ini,yaitu: 

1. SKI sebagai mata pelajaran dan keterkaitanya dengan kelas literasi 

Sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata 

pelajaran PAI yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan 

kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berpartisipasi dalam sejarah 

Islam pada masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, 

sejarah kelahiran dan kerasulan nabi Muhammad SAW, sampai dengan masa 

khulafaurrasyidin. Secara subtansial, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam 

memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati kebudayaan sejarah kebudayaan Islam, 

yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih 

kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik. 

Dengan adanya tujuan Gerakan Literasi Sekolah sebagai pembentuk 

budaya literasi dalam lingkungan sekolah maka dengan adanya kelas literasi 

tersebut dapat di gunakan sebagai program pendukung dalam pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam, mengingat bahwa sumber belajar yang paling 

dibutuhkan adalah sumber bacaan sebagai bahan materi pembahasan dalam 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

                                                             
10 TIM ,( 2016) Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar (Jakarta: Direktorat Jendral 
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,), hal,16. 
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2. Tujuan pembelajaran SKI dan keterkaitanya dengan kelas literasi 

Sebagai sebuah mata pelajaran yang diajarkan di madrasah, sejarah 

kebudayaan islam mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pendidikan 

anak. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai 

berikut:11 

a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari 

landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun 

b. oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan 

peradaban Islam. 

c. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat 

yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa 

depan. 

d. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara 

benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

e. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam dimasa 

lampau. 

Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari 

peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, 

dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek 

                                                             
11 Peraturan Mentri Agama RI nomor 2 tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan 
Starndarisi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, hal.21. 
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dan seni dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban 

Islam.  

3. Evaluasi pembelajaran SKI dan keterkaitaya dengan kelas literasi 

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak 

akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, 

pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam 

bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris 

yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran.12 Sedangkan menurut 

pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk 

mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”.13 

Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh 

informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang 

merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan 

semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatifalternatif itu harus diberi 

nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan 

yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.14 

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi 

adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, 

                                                             
12 Echols, John M. and Hassan Shadily. (2000). Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, hal. 220. 
13 Yunanda, M. (2009). Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Balai Puataka. 
14 Moh.Uzer Usman dan Lilis Setiawati. (1993). Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. 

Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.120. 
 



 

18 

 

selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan 

terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Evaluasi meliputi 

mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. 

Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. 

Dengan begitu peneliti akan mengevaluasi program kelas literasi yang 

telah berjalan dalam mendampingimata pelajaran SKI sebagai bentuk perhatin 

atas telah berjalanya program tersebut, dan sebagai tolak ukur kelayakan 

berlanjutnya program tersebut. 

4. Penerapan evaluasi mata pelajaran SKI pada program kelas literasi 

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut 

mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandangan-

pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator 

setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu 

program/kegiatan adalah penting. Ada beberapa pendekatan umum dalam 

melakukan evaluasi yaitu : 

a. Pendekatan pertama adalah objective-oriented approach.   

Fokus pada pendekatan ini hanya tertuju kepada tujuan program/proyek dan 

seberapa jauh tujuan itu tercapai. Pendekatan ini membutuhkan kontak 

intensif dengan pelaksana program/proyek yang bersangkutan. 15 

b. Pendekatan kedua adalah pendekatan three-dimensional cube atau 

Hammond’s evaluation approach. 

                                                             
15 Salehudin, I. dan Mukhlis, B.M., (2012), Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi, dan Temuan di 
Lapangan, in Ikatan Alumni FEUI (Ed.), Dulu mendengar sekarang bicara: kumpulan tulisan 
ekonom muda FEUI, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, hal,5-7. 
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Pendekatan Hammond melihat dari tiga dimensi yaitu instruction 

(karateristik pelaksanaan, isi, topik, metode, fasilitas, dan organisasi 

program/proyek), institution (karakteristik individual peserta, instruktur, 

administrasi sekolah/kampus/organisasi), dan behavioral objective (tujuan 

program itu sendiri, sesuai dengan taksonomi Bloom, meliputi tujuan 

kognitif, afektif dan psikomotor). 16 

c. Pendekatan ketiga adalah management-oriented approach. 

Fokus dari pendekatan ini adalah sistem (dengan model CIPP: contextinput-

proses-product). Karena pendekatan ini melihat program/proyek sebagai 

suatu sistem sehingga jika tujuan program tidak tercapai, bisa dilihat di 

proses bagian mana yang perlu ditingkatkan.17 

d. Pendekatan keempat adalah goal-free evaluation. 

Berbeda dengan tiga pendekatan di atas, pendekatan ini tidak berfokus 

kepada tujuan atau pelaksanaan program/proyek, melainkan berfokus pada 

efek sampingnya, bukan kepada apakah tujuan yang diinginkan dari 

pelaksana program/proyek terlaksana atau tidak. Evaluasi ini biasanya 

dilaksanakan oleh evaluator eksternal. 18 

e. Pendekatan kelima adalah consumer-oriented approach. 

Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah kegunaan materi seperti software, 

buku, silabus. Mirip dengan pendekatan kepuasan konsumen di ilmu 

Pemasaran, pendekatan ini menilai apakah materi yang digunakan sesuai 

                                                             
16 Salehudin, I. dan Mukhlis, B.M., (2012), Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi, dan Temuan di 
Lapangan, in Ikatan Alumni FEUI (Ed.), Dulu mendengar sekarang bicara: kumpulan tulisan 
ekonom muda FEUI, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, hal,5-7. 
17 Ibid, hal,5-7. 
18 Ibid, hal,5-7. 
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dengan penggunanya, atau apakah diperlukan dan penting untuk 

program/proyek yang dituju. Selain itu, juga dievaluasi apakah materi yang 

dievaluasi di-follow-up dan cost effective. 19 

f. Pendekatan keenam adalah expertise-oriented approach. 

Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan secara formal atau informal, 

dalam artian jadwal dispesifikasikan atau tidak dispesifikasikan, standar 

penilaian dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Proses evaluasi bisa 

dilakukan oleh individu atau kelompok. Pendekatan ini merupakan 

pendekatan tertua di mana evaluator secara subyektif menilai kegunaan 

suatu program/proyek, karena itu disebut subjective professional judgement. 

20 

g. Pendekatan ketujuh adalah adversary-oriented approach. 

Dalam pendekatan ini, ada dua pihak evaluator yang masing-masing 

menunjukkan sisi baik dan buruk, disamping ada juri yang menentukan 

argumen evaluator mana yang diterima. Untuk melakukan pendekatan ini, 

evaluator harus tidak memihak, meminimalkan bias individu dan 

mempertahankan pandangan yang seimbang. 21 

h. Pendekatan terakhir adalah naturalistic & participatory approach. Pelaksana 

evaluasi dengan pendekatan ini bisa para stakeholder. Hasil dari evaluasi ini 

beragam, sangat deskriptif dan induktif. Evaluasi ini menggunakan data 

beragam dari berbagai sumber dan tidak ada standar rencana evaluasi. 

                                                             
19 Salehudin, I. dan Mukhlis, B.M., (2012), Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi, dan Temuan di 
Lapangan, in Ikatan Alumni FEUI (Ed.), Dulu mendengar sekarang bicara: kumpulan tulisan 
ekonom muda FEUI, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, hal,5-7. 
20 Ibid, hal,5-7. 
21 Ibid, hal,5-7. 
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Kekurangan dari pendekatan evaluasi ini adalah hasilnya tergantung siapa 

yang menilai.22 

Berbagai pendekatan untuk mengevaluasi suatu program atau proyek 

diterapkan untuk mendapatkan keefektifan dan keefisienan program atau 

proyek tersebut baik secara internal yaitu pihak pengembang atau pengelola, 

maupun secara eksternal yaitu pengguna. Bentuk-bentuk pendekatan evaluasi 

yang telah ada harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kepuasan 

pengguna sebagai tujuan utama suatu program dijalankan. Dengan adanya 

program Gerakan Kelas Literasi maka perlu dilakukan adanya evaluasi 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung selama beberapa waktu tersebut. 

                                                             
22 Salehudin, I. dan Mukhlis, B.M., (2012), Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi, dan Temuan di 
Lapangan, in Ikatan Alumni FEUI (Ed.), Dulu mendengar sekarang bicara: kumpulan tulisan 
ekonom muda FEUI, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, hal,5-7. 


