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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Literasi 

Literasi atau dalam bahsa inggris literacy merupakan landasan untuk kegiatan 

belajar sepanjang hayat. Hal ini sangat penting untuk pembangunan sosial dan 

manusia demi meningkatkan kemampuan agar dapat merubah hidup ke arah yang 

lebih baik. Semula literasi hanya diartikan sebagai kemelek-hurufan. Namun hal ini 

merupakan persepsi yang salah. Mengartikan literasi sebagai kemelek-hurufan dapat 

berakibat pada terjadinya anomali melek huruf. Dimana yang dimaksudkan melek 

huruf adalah hanya berkisar pada kemampuan baca tulis secara harfiah dan teknis. 

Bukan secara budaya dan mendalam. Oleh karena itu literasi lebih sesuai diartikan 

sebagai keberaksaraan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Irkham dalam (Gong, 

2012) bahwa literasi adalah keberaksaraan.  

  Jadi literasi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan 

menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari 

analisis metalinguistik unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak 

sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat (Goody & Watt, 

1963). Bahkan perubahan evolusi manusia merupakan dampak dari pemikiran literasi 

(Donald, 1991). 

 Kajian mengenai literasi dalam tulisan ini lebih berfokus pada keterampilan 

membaca. Sebagai kegiatan utama literasi di samping menulis, membaca juga 

mengalami perubahan paradigma. Hal ini membuat para ahli membaca menyadari 
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bahwa membaca merupakan kegiatan yang kompleks. Seperti yang diungkapkan oleh 

Caldwell (2008) bahwa “reading is an extremely complex and multifaceted process”. 

Pembaca secara aktif terlibat dalam berbagai proses yang terjadi secara simultan. 

Pertama, pembaca melakukan pengkodean baik secara perseptual maupun konseptual 

(perceptual and conceptual decoding). Proses ini melibatkan kegiatan memaknai kata 

dan menghubungkannya dengan unit ide atau proposisi. Kemudian pembaca 

menghubungkan unit ide, memaknai detil informasi, dan membangun mikrostruktur 

dan makrostruktur atau yang diistilahkan sebagai “the mental representation that the 

reader construct of the text”. Pemahaman terhadap mikrostruktur dan makrostruktur 

menyebabkan pembaca dapat mengidentifikasi ide-ide penting yang kemudian 

diintegrasikan dengan pengetahuan awal (prior knowledge) dan membangun situasi 

model. Situasi model ini bersifat idiosinkratik bagi masing-masing pembaca yang 

digunakan untuk belajar pada waktu dan konteks lain. 

2.1.2 Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai 

aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara. 

Gerakan Literasi Sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara 

menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang 

warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik (Kemendikbud, 2016). 

1. Tujuan 

Tujuan dalam pelaksanaan GLS terbagi atas tujuan umum dan khusus. Tujuan 

Umum adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui 
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pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan 

Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat sedangkan 

tujuan khususnya adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah,  

meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan 

sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga 

sekolah mampu mengelola pengetahuan dan menjaga keberlanjutan pembelajaran 

dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi 

membaca. 

2. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup GLS di SMP ini berisi penjelasan pelaksanaan kegiatan 

literasi di SMP yang terbagi menjadi tiga tahap, yakni: pembiasaan, 

pengembangan, dan pembelajaran. Ruang lingkup GLS di SMP meliputi 

lingkungan fisik sekolah (ketersediaan fasilitas, sarana prasarana literasi), 

lingkungan sosial dan afektif (dukungan dan partisipasi aktif semua warga 

sekolah) dalam melaksanakan kegiatan literasi SMP dan lingkungan akademik 

(adanya program literasi yang nyata dan bisa dilaksanakan oleh seluruh warga 

sekolah). Proses pelaksanaan GLS di harus berjalan rutin setiap hari selama 15 

menit sebelum mata pelajaran jam pertama dimulai atau dapat dialkukan pada saat 

jam tertentu tergantung bagaiamana sekolah mengaturnya. Isi bacaan yang dibaca 

oleh peserta didik beragam tetapi bukan buku teks atau buku mata pelajaran, pada 

GLS ini peserta didik boleh membaca nyaring atau dalam hatti tergantung 

bagaimana mereka dapat bersepakat dengan teman stu kelas agar kegiatan ini 
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dapat berlangsung dengan baik tanpa ada peserta didik lain yang merasa 

terganggu. 

3. Sasaran 

Sasaran dari program ini ditujukan bagi guru sebagai pendidik, pustakawan 

dan tim literasi sekolah sebagai tenaga kependidikan untuk membantu mereka 

melaksanakan kegiatan literasi di SMP. Selain itu, kepala sekolah perlu 

memberikan pengetahuan GLS guna untuk memfasilitasi guru, pustakawan dan 

tim literasi sekolah untuk pelaksanaan GLS di sekolah. 

2.1.3 Penerapan GLS (Gerakan Literasi Sekolah)  

Penerapan pelaksanaan GLS pada SMP yang dimaksud disini pada umumnya 

dibagi menjadi 3 tahap yakni tahap pembiasaan yaitu penumbuhan minat baca 

melalui kegiatan 15 menit membaca, pengembangan yaitu Meningkatkan kemampuan 

literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan, dan pembelajaran yaitu 

pemanfaaatan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran lintas disiplin. Dari 

ketiganya terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Sekolah dapat 

melaksanakannya secara bertahap yaitu dimulai dari pembiasaan, kemudian 

pengembangan dan pemebalajaran. (Kemendikbud, 2016). 

1. Tahap Pembiasaan 

Kegiatan literasi di tahap pembiasaan meliputi dua jenis kegiatan membaca  

untuk kesenangan, yakni membaca dalam hati dan membacakan nyaring oleh guru. 

Secara umum, kedua kegiatan membaca memiliki tujuan, antara lain: 

meningkatkan rasa cinta baca di luar jam pelajaran, meningkatkan kemampuan 
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memahami bacaan, meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik 

dan menumbuhkembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan. 

Kedua kegiatan membaca ini didukung oleh penumbuhan iklim literasi 

sekolah yang baik. Dalam tahap pembiasaan, iklim literasi sekolah diarahkan pada 

pengadaan dan pengembangan lingkungan fisik, seperti: buku-buku nonpelajaran 

(novel, kumpulan cerpen, buku ilmiah populer, majalah, komik, dsb.), sudut baca 

kelas untuk tempat koleksi bahan bacaan dan poster-poster tentang motivasi 

pentingnya membaca. 

2. Tahap Pengembangan 

kegiatan literasi pada tahap pengembangan sama dengan kegiatan pada tahap 

pembiasaan. Yang membedakan adalah bahwa kegiatan 15 menit membaca 

(membaca dalam hati dan membacakan nyaring) diikuti oleh kegiatan tindak lanjut 

pada tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan, peserta didik didorong 

untuk menunjukkan keterlibatan pikiran dan emosinya dengan proses membaca 

melalui kegiatan produktif secara lisan maupun tulisan. Perlu dipahami bahwa 

kegiatan produktif ini tidak dinilai secara akademik.   

Mengingat kegiatan tindak lanjut memerlukan waktu tambahan di luar 15 

menit membaca, sekolah didorong untuk memasukkan waktu literasi dalam jadwal 

pelajaran sebagai kegiatan Membaca Mandiri atau sebagai bagian dari kegiatan 

ko-kurikuler. Bentuk, frekuensi, dan durasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. 

Kegiaatan tindak lanjut pada tahap pengembaangan ini bertujuan untuk: 

mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi buku pengayaan secara 
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lisan dan tulisan, membangun interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik 

dengan guru tentang buku yang dibaca, mengasah kemampuan peserta didik untuk 

berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif dan mendorong peserta didik untuk 

selalu mencari keterkaitan antara buku yang dibaca dengan diri sendiri dan 

lingkungan sekitarnya. 

3. Tahap Pembelajaran 

Pada tahap pembelajaran dilakukan untuk mendukung pelaksanaan 

Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks 

pelajaran. Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam tahap pem- 

belajaran ini, antara lain: buku yang dibaca berupa buku tentang pengetahuan 

umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan 

dengan mata pelajaran tertentu (bukan hanya bahasa) sebanyak 12 buku bagi siswa 

SMP dan ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata pelajaran). 

Kegiaatan tindak lanjut pada tahap pembelajaran ini bertujuan untuk: Lima 

belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui 

kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, 

membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain 

dengan tagihan non-akademik atau akademik, melaksanakan berbagai strategi 

untuk memahami teks dalam semua mata pelajaran (misalnya, dengan 

menggunakan peta konsep secara optimal, misalnya tabel TIP (Tahu-Ingin-

Pelajari), Tabel Perbandingan, Tangga Proses/Kronologis, dsb) dan menggunakan 

lingkungan fisik, sosial dan afektif, dan akademik disertai 

beragam bacaan (cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi di 
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luar buku teks pelajaran untuk memperkaya pengetahuan dalam mata 

pelajaran. 

2.1.4 Sains 

Pengertian atas istilah sains secara khusus sebagai Ilmu Pengetahuan Alam 

sangat beragam. Conant (dalam Usman, 2006) mendefinisikan sains sebagai suatu 

deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan tumbuh 

sebagai hasil eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk diamati dan 

dieksperimentasikan lebih lanjut. Carin & Sund (1989) mendefinisikan sains adalah 

suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimen yang 

terkontrol. 

Nash dalam bukunya The Nature of Science menyatakan bahwa ”Science is a 

way of looking at the world”. Jadi disini sains dipandang sebagai suatu cara atau 

metode untuk dapat mengamati sesuatu, dalam hal ini adalah dunia. Selanjutnya Nash 

mengemukakan bahwa cara memandang sains terhadap sesuatu itu berbeda dengan 

cara memandang biasa atau cara memandang filosof misalnya. Cara memandang 

sains bersifat analisis, melihat sesuatu secara lengkap dan cermat serta dihubungkan 

antara satu fenomena dengan fenomena yang lain sehingga secara keseluruhannya 

membentuk suatu perspektif yang baru tentang objek yang diamati. Lebih lanjut ia 

menandaskan bahwa ”the whole science is nothing more than a refinement of 

everyday thinking”. Kalimat tersebut maksudnya adalah metode berpikir atau pola 

pikir sains tidak sama dengan pola pikir sehari-hari, di mana berpikirnya harus 

menjalani “refinement” sehingga cermat dan lengkap. 
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Sains tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan saja. Cain & Evans 

(Nuryani Y. Rustaman, dkk. 2003) menyatakan sains mengandung tiga hal, yaitu: 

konten atau produk, proses atau metode, sikap dan teknologi. Jika sains mengandung 

tiga hal tersebut, maka ketika belajar sains pun peserta didik perlu mengalami ketiga 

hal tersebut. Dalam pembelajaran sains, peserta didik tidak hanya belajar produk saja, 

tetapi juga harus belajar aspek proses, sikap, dan teknologi agar peserta didik dapat 

benar-benar memahami sains secara utuh.  

Sejalan dengan pemikiran tersebut, pembelajaran sains merupakan sesuatu 

yang harus dilakukan oleh peserta didik bukan sesuatu yang dilakukan pada peserta 

didik sebagaimana yang dikemukakan National Science Educational Standart (1996) 

bahwa ”Learning science is an active process. Learning science is something student 

to do, not something that is done to them”. Dengan demikian, dalam pembelajaran 

sains peserta didik dituntut untuk belajar aktif yang terimplikasikan dalam kegiatan 

secara fisik ataupun mental, tidak hanya mencakup aktivitas hands-on tetapi juga 

minds-on. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pantiwati dan Husamah (2014), 

dapat disimpulkan bahwa aspek pengetahuan konsep siswa relatif tinggi karena 

kecenderungan pembelajaran sains selama ini di sekolah mendorong siswa untuk 

menghafal. Aspek menggunakan pengetahuan atau konsep-konsep secara bermakna 

termasuk dalam kategori sedang/cukup. Aspek penggunaan pengetahuan sains dalam 

menganalisis teks atau artikel dan aspek memecahkan masalah termasuk dalam 
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kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir (kritis dan kreatif) 

siswa cenderung tidak berkembang dalam pembelajaran sains di Kota Malang.  

Penilitian Hulaimi (2014), lebih memfokuskan penelitian kepada peranan 

Taman Bacaan Masyarakat dalam menumbuhkan minat membaca pada masyarakat 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang.  

Wahyuni (2012), memfokuskan penelitian yang dilakukannya kepada peranan 

perpustakaan sebagai taman baca untuk kegiatan Literasi Akademik siswa SMP.  

Penilitian juga dilakukan Fransiska (2017), lebih memfokuskan penelitian 

kepada project sekolah literasi sebagai implementasi melek budaya membaca di 

kalangan siswa SMAN 10 Malang.  

2.3 Kerangka Konseptual 

Proses pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang melek sains 

seutuhnya. Pendidikan diharapkan berperan sebagai jembatan yang akan 

menghubungkan individu dengan lingkungannya ditengah-tengah era globalisasi 

yang semakin berkembang, sehingga individu mampu berperan sebagai sumber daya 

manusia yang berkualitas (Sumartati, 2009).  

Pembelajaran sains berupaya meningkatkan minat peserta didik untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berpikir tentang alam 

seisinya yang penuh dengan rahasia yang tiada habisnya. Sains tidak hanya terdiri 

dari fakta, konsep, dan teori yang dapat dihafalkan, tetapi juga terdiri atas kegiatan 

atau proses aktif menggunakan pikiran dan sikap ilmiah dalam mempelajari gejala 

alam yang belum diterangkan 
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Materi Sains yaitu kemampuan menggunakan proses penyelidikan penyelidikan 

ilmiah yang didalamnya terdapat kegiatan seperti: mengenali pertanyaan ilmiah, 

mengidentifikasi bukti, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan, 

menunjukkan pemahaman konsep ilmiah 

Melalui literasi maka karakteristik dari sains tersebut akan semakin mudah untuk 

dilaksanakan. Ada banyak sekali jenis dari literasi, salah satunya yaitu literasi sains 

yang membantu peserta didik menggunakan proses penyelidikan sains, seperti 

mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan 

mengenal permasalahan yang dapat dipecahkan melalui suatu penyelidikan ilmiah 

Akan tetapi, fakta bahwa indonesia merupakan negara dengan literasi terendah 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PISA yaitu berada di tingkat 64 dari 65 

negara yang ikut dalam tingkat literasi dan berdasarkan permendikbud no 23 tahun 

2015 tentang penumbuhan budi pekerti anak dengan melibatkan semua pemangku 

kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, 

hingga satuan pendidikan, maka kemendikbud meluncurkan sebuah program GLS 

dimana setiap sekolah baik tingkat SD, SMP, ataupun SMA wajib melaksanakan 

program ini. GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk 

menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang 

hayat melalui pelibatan publik dengan tujuan dari GLS adalah sebagai berikut:  

menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga 

dan lingkungan sekolah agar literat, ramah anak agar warga sekolah mampu 

mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan 

beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. 
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Pelaksanaan GLS yang meliputi 3 tahap yaitu pembiasaan, pengembangan dan 

pembelajaran ini tentunya tidak terlepas dari materi sains yang menuntut kemampuan 

siswa dengan menggunakan proses penyelidikan sains, seperti mengidentifikasi 

bukti-bukti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan mengenal 

permasalahan yang dapat dipecahkan melalui suatu penyelidikan ilmiah.  

SMPN 01 Batu merupakan sekolah yang sudah menerapkan GLS dalam kegiatan 

sehari-harinya. Dalam pelaksanaannya, GLS meliputi 3 tahap yaitu penerapan, 

pembiasaan dan pembelajaran dimana setiap tahap tersebut akan dianalisis apakah 

terdapat kegiatan-kegiatan untuk materi sains sehingga peneliti akan menganalisis 

penerapan GLS (Gerakan literasi Sekolah) materi sains pada tahap pembiasaan, 

pengembangan dan pembelajaran di SMPN 01 Batu. Hasil penelitian ini dapat 

dikembangkan menjadi ketercapaian indikator bahan ukur dan solusi GLS (Gerakan 

Literasi Sekolah) dalam melaksanakan program GLS tersebut. 
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2.4 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

   

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual 

Materi Sains (IPA) kemampuan 

menggunakan proses penyelidikan 

penyelidikan ilmiah 

 

Literasi merupakan implikasi dari 

keterampilan membaca dan menulis 

dasar ke pemerolehan dan 

manipulasi pengetahuan melalui 

teks tertulis. 

GLS merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan secara menyeluruh untuk 

menjadikan sekolah sebagai 

organisasi pembelajaran yang 

warganya literat sepanjang hayat. 

Tujuan 

Menumbuhkembangkan budaya 

literasi di sekolah.  
 

Harapan 

Agar dapat dikembangkan menjadi 

ketercapaian indikator bahan ukur dan 

solusi terhadap hambatan GLS dalam 

melaksanakan program GLS tersebut. 
 


