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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

Kajian teori ini akan membahas  teori mengenai pengertian tentang sekolah

dasar, fungsi Sekolah, pengertian literasi sekolah, pengertian gerakan literasi 

sekolah, tujuan gerakan literasi sekolah, pengertian membaca, tujuan membaca, 

pengertian kemampuan membaca, prestasi belajar dan prestasi belajar. 

 Pengertian Tentang Sekolah Dasar 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tentang Peraturan Pengelolahan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan pasal 1 ayat 8 mengemukakan Sekolah Dasar, yang 

selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Pengertian 

Sekolah Dasar menurut Bastian Indra (2006:25) adalah tahapan pendidikan awal 

yang biasanya dimulai oleh anak yang berumur 6 atau 7 tahun. Sekolah dasar 

ditempuh dalam masa 6 tahun, yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada kahir 

kelas 6, peserta didik sekolah dasar diwajibkan mengikuti ujian nasional untuk 

menentukan kelulusan dari sekolah. 

Berdasarkan paparan para ahli dan Peraturan Pemerintah di atas dapat 

disimpulkan sekolah dasar merupakan satuan pendidikan formal 

menyelenggarakan pendidikan umum, biasanya dimulai oleh anak 6 atau 7 tahun. 

Jadi di mulai kelas 1 sampai kelas 6, pada kelas 6 ini yang diwajibkan mengikuti 

ujian nasional untuk menentukan kelulusan dari sekolah. 
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 Fungsi Sekolah 

Menururt Suwarno (2008:38), fungsi sekolah yang utama ialah pendidikan 

intelektual, yakni “Mengisi Otak” anak dengan berbagai macam pengetahuan. 

Sekolah dalam kenyataannya masih mengutamakan latihan-latihan mental formal, 

yaitu suatu tugas yang pada umumnya tidak dapat dipenuhi oleh keluarga atau 

lembaga lain.  

Menurut Hidayati Nurul (2016:220) menyatakan Fungsi sekolah adalah 

meneruskan pendidikan dari keluarga untuk menyiapkan peserta didik dapat 

menjadi warga masyarakat, bangsa dan negara secara baik, bermoral, dan 

betanggung jawab serta diharapkan akan mampu meningkatkan dan mengisi 

pembangunan disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Beberapa pendapat tentang fungsi sekolah peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa tugas dari lembaga itu sendiri, jadi sekolah tersebut sebagai keluarga untuk 

menyiapkan peserta didik dapat menjadi warga masyarakat bangsa dan negara 

dengan baik, bermoral dan bertanggung jawab, serta yang diharapkan oleh bangsa 

bahwa menciptakan peserta didik menumbuhkan kemampuan dan mengisi segala 

bidang dikehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Sifat-sifat Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. 

Lingkungan sekolah menjadi tempat bagi peserta didik untuk menimba ilmu, 

berkompetensi dan menambah wawasan agar menjadi manusia yang bermutu dan 

berkualifikasi. Menurut Suwarno dalam Purwanto (2014:78) sekolah memiliki 

sifat – sifat sebagai berikut : 
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a. Tumbuh Sesudah  

Keluarga Keluarga menyerahkan tanggung jawab pendidikan anggotanya 

terutama anak – anak kepada sekolah, karena tidak selamanya keluarga 

mampu menyediakan kesempatan dan kesanggupan dalam memberikan 

pendidikan. Di sekolah, anak – anak memperoleh kecakapan seperti 

membaca, menulis, berhitung, menggambar serta ilmu – ilmu yang lain. 

b. Lembaga Pendidikan Formal 

Sekolah memiliki bentuk program yang jelas, yang direncanakan dan 

diresmikan. Semua itu terimplementasikan dalam bentuk peraturan 

sekolah, program tahunan, program semester, silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal, lahir 

dan berkembang dari pemikiran, efisiensi dan efektivitas dalam 

pendidikan kepada warga masyarakat. Syam dalam Purwanto (2014:79) 

menambahkan bahwa sebagai lembaga pendidikan formal berasaskan 

tanggung jawab : (1) Formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan 

pendidikan; (2) Keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan dan tingkat 

pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan negara; (3) 

Fungsional berupa keprofesionalan pengelola dan pelaksana pendidikan. 

c. Lembaga Pendidikan yang Tidak Bersifat  

Kodrati Sekolah merupakan pendidikan yang tidak bersifat kodrati. 

Hubungan antara pendidik dan anak didik di sekolah bersifat formal dan 

tetapi tidak seakrab hubungan di dalam kehidupan keluarga, sebab tidak 

ada ikatan berdasarkan hubungan darah. Meskipun begitu secara kodrati 

harus menempuh pendidikan tertentu. 

 

Jadi peranan sekolah sangatlah penting bagi peserta didik, di sekolah anak akan 

memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar serta 

ilmu-ilmu yang lain. Lembaga pendidikanebagai pusat pendidikan yang formal, 

lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektif dalam pendidikan 

kepada warga masyarakat. 

 Macam-macam sekolah 

Menurut Suwarno dalam Purwanto (2014:86) menyebutkan bahwa : 

 
macam – macam sekolah ditinjau dari yang mengusahakan terbagi atas 

sekolah negeri (yang diusahakan oleh pemerintah) dan sekolah swasta 

(yang diusahakan oleh badan – badan swasta). Ditinjau dari 

tingkatannya, sekolah dibedakan menjadi : pendidikan pra-sekolah, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan 

pendidikan luar biasa. Berdasarkan sifatnya, sekolah dibedakan atas: 

sekolah umum (sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam 

spesialisasi pada bidang tertentu); sekolah kejuruan (sekolah yang 

mempersiapkan anak dalam bidang tertentu); dan sekolah pembangunan 

(perpaduan sekolah umum dengan sekolah khusus). 

 

Sebagai pelaksanaan pasal 31 ayat 2 dari UUD 1945, telah ditetapkan UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menata kembali 
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pendidikan di Indonesia, termasuk lingkungan pendidikan. Dalam UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1 telah dijelaskan 

bahwa “pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.” 

 

 Pengertian Literasi sekolah 

Pada Panduan 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. 

Selanjutnya UNESCO (dalam buku Desain Induk Gerakan Litersi Sekolah 

(GLS) 2016), Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan 

menulis. Namun, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi 

juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi 

juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, 

bahasa, dan budaya (UNESCO, 2003:48). 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa literasi adalah memahami atau 

mengakses melalui berbagai aktifitas yang mereka lakukan seperti membaca dan 

menulis, serta dapat melakukan praktik diselaraskan dengan hubungan sosial 

dengan pengetahuan. Jadi, dengan membaca dan menulis peserta didik mampu 

menimbulkan karakter yang bagus dalam hal sosial, lebih banyak pengetahuan 

yang diperoleh setelah sering membaca. 
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 Pengertian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Panduan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) (2016) mengatakan “GLS 

merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan 

sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat 

melalui pelibatan publik. Buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

(2016) mengatakan “GLS  merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat 

partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, 

tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid 

peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, dunia usaha, dll.), dan 

pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 

dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Majalah Media Komunikasi dan Inspirasi berjudul “Gerakan Literasi 

Untuk Tumbuh Budaya Literasi” (2016), GLS menekankan pada kegiatan literasi 

yang mencangkup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber 

pengetahuan cetak, visual, digital dan auditori. 

Mengenai GLS yang dipaparkan di atas peneliti menyimpulkan 

kemampuan memahamai dan dapat menggunakan segala aktivitas pada peserta 

didik, sehingga mampu membaca dan menulis secara baik dan benar. Menjadikan 

belajar sepanjang hayat melalui pelibatan semua pihak yang terkait, dengan 

melibatkan para warga sekolah dengan gerakan literasi ini sangat menunjang 

bahwa anak didik lebih aktif dan semangat untuk belajar membaca dan menulis 

sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang bagus.  
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 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) 

1. Faktor pendukung 

Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan literasi 

di sekolah. Faktor utama pendukung pelaksanaan literasi sekolah adalah adanya 

kuatnya payung hukum terhadap pelaksanaan literasi di sekolah. Kita patut 

berlega hati bahwa pemerintah dengan sangat legawa menyikapi dengan arif dan 

bijaksana terhadap hasil penelitian dari berbagai lembaga penelitian yang 

menyatakan bahwa minat baca peserta didik kita masih rendah. Sikap legawa 

pemerintah dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu karakter yang harus 

ditumbuhkan menurut peraturan ini terdapat dalam bagian pengantar butir f, yaitu 

“penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik gemar membaca dan 

mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas 

cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan dirinya sendiri. 

Faktor kedua, adalah dikeluarkannya Juknis pelaksanaan Gerakan Literasi 

Sekolah. Artinya, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud sangat serius dan 

berharap Gerakan Literasi Sekolah dapat berlangsung dengan baik. Kemendikbud 

mengeluarkan Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah dan Panduan Gerakan 

Literasi Sekolah di setiap satuan pendidikan. 

2. Faktor penghambat 

Di samping beberapa faktor pendukung pelaksanaan gerakan literasi di atas, 

terdapat beberapa faktor yang yang menjadi penghambat pelaksanaan gerakan 

literasi di sekolah. Faktor penghambat program literasi di sekolah adalah 
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rendahnya minat baca peserta didik sebagai “sasaran “ program tersebut. Artinya, 

kita harus mencari tahu faktor-faktor penyebab rendahnya minat baca peserta 

didik. Kita tidak boleh menutup mata bahwa rendahnya minat baca peserta didik 

hanyalah dampak negatif sebagai akibat faktor dari peserta didik. 

  Tujuan Gerakan Literasi sekolah (GLS) 

Kemendikbud (2016) mengatakan pada Tujuan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama tujuan umum 

“Menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan 

ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Litersi Sekolah agar 

mereka menjadi pembalajar sepanjang hayat” dan kedua tujuan khusus “(a) 

Menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, (b) Meningkatkan kapasitas 

warga dan lingkungan sekolah agar literat, (c) Menjadikan sekolah sebagai taman 

belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu 

mengelola pengetahuan. (d) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang 

menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola 

pengetahuan, dan (e) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan 

beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. 

Pada tujuan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yaitu ada 2 tujuan umum dan 

tujuan khusus, tujuan umum menginginkan Gerakan literasi biasa menumbuh 

kembangkan  budi pekert peserta didik, dengan adanya program ini mampu 

belajar sepanjang hayat. Tujuan khusus adalah membudayakan membaca disemua 

warga sekolah, meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dengan adanya literasi 

ini, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang nyaman agar peserta didik 

lebih banyak pengetahuan dalam membaca, meningkatkan berkelanjutan 
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pembelajaran dengan menghadirkan buku yang banyak untuk mengembangkan 

peserta didik. 

 Pengertian Membaca 

Membaca berasal dari kata dasar baca, yang penting artinya memahami 

tulisan. Membaca adalah salah satu proses yang sangat penting untuk 

mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Tanpa bisa membaca, manusia dapat 

dikatakan tidak dapat hidup dizaman sekarang ini karena hidup manusia sangat 

bergantung pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. (Olivia Femi, 2008:3).  

Menurut M, Thahir (2002:109). Membaca adalah kemampuan dasar yang 

harus dimiliki anak sedini mungkin anak diajak membaca, berarti kita telah 

membekali keterampilan yang sangat berguna. Karena, dengan membaca anak 

mendapatkan ilmu pengetahuan. 

Membaca merupakan aktivitas kompleks yang memerlukan sejumlah besar 

tindakan terpisah-pisah, mencakup penggunaan pengertian, khayalan, 

pengamatan, dan ingatan (Abdurrahman, 2003: 200). Rahim (2008:166) 

berpendapat, ”Membaca pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga 

melibatkan aktivitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif”. 

Pengertian membaca dari yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan memahami tulisan proses untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, 

membaca perlu dilakukan sejak usia dini untuk pengembangkan pengetahuan, 

dengan membaca akan mendapat informasi yang baik, agar bersosial lebih luas 

dikarenakan pengetahuan dan informasi lebih banyak.  
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  Tujuan Membaca 

Menurut Achmad dan Alek (2016:76) mengemukakan tentang tujuan 

membaca sebagai berikut: 

Tujuan membaca individu ditentukan oleh pengalaman, kecedasan, 

pengetahuan bahasa, minat, serta kebutuhan individu yang bersangkutan. 

Disamping itu, tujuan tersebut dipengaruhi oleh pengajaran dan materi bacaan 

serta penyajiannya (topik, gambar, permasalahan, aspek kebahasaan). Sebaliknya, 

tujuan membaca kelompok dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan berbahasa, 

minat, kebutuhan serta tujuan setiap anggota kelompok, konsensus dalam 

kelompok, pengajar, dan bahan bacaan. 

 

Tujuan membaca agar peserta didik bisa mendapat pengetahuan yang lebih 

banyak dan pada saat pembelajaran menghasilkan keaktifan. Menurut Yunus 

(2012:8) menyatakan bahwa tujuan membaca adalah faktor penting yang harus 

dipertimbangkan untuk menentukan strategi baca. Seorang pembaca yang 

menginginkan memahami sebuah buku secara cepat dan cermat tentu ia dapat 

memilih strategi membaca buku. Sebaliknya orang yang hanya bertujuan 

memahami sebuah wacana pendek, ia dapat memilih strategi membaca paragraf.  

Beberapa paparan para ahli di atas tentang tujuan membaca, peneliti 

menyimpulkan bahwa tujuan membaca yang akan mendapatkan strategi membaca 

dengan baik, dapat memahami isi bacaan, cepat dan cermat. Seringnya seorang 

anak membaca akan lebih cepat menguasai dalam membaca buku, dapat memilih 

strategi membaca paragraf, orang yang hanya bertujuan memahami sebuah 

wacana pendek. 

 Membaca Pemahaman 

Menurut Tarigan (1979:58) membaca pemahaman adalah sejenis membaca 

yang bertujuan untuk memahami 1) standar-standar atau norma-norma kesastraan, 

2) resensi kritis, 3) drama tulis, 4) pola-pola fiksi. Pada penjelasan tersebut, 

Tarigan menggolongkan membaca pemahaman merupakan bagian dari membaca 
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telaah isi. Selain itu Nurhadi (1987 : 222) menyebutkan bahwa membaca 

pemahaman adalah pemahaman arti atau maksud dalam suatu bacaan melalui 

tulisan.  

Selanjutnya Mulyati (2009:48) mengemukakan bahwa membaca 

pemahaman adalah jenis kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan untuk 

memperoleh pengertian tentang sesuatu atau untuk tujuan belajar sehingga 

memperoleh wawasan yang lebih luas tentang sesuatu yang dibaca.  

Berdasarkan pendapat di atas, membaca pemahaman dapat diartikan 

sebagai kegiatan membaca untuk memahami isi dari bacaan secara baik dan benar 

dengan kemampuan diri seseorang mendapatkan informasi yang terdapat di dalam 

isi bacaan. 

 Pengertian Kemampuan Membaca 

Menurut Khoiriyah, Nur (2006:98). Kemampuan membaca merupakan 

kecakapan yang harus dikuasai seorang anak, karena kemampuan ini adalah syarat 

utama memasuki jenjang pendidikan formal. Namun, selama ini mengajar 

membaca adalah sebuah tantangan berat bagi guru dan orang tua, karena 

cenderung sulit diajari membaca. 

Yuwono Untung (2008:73) menjelaskan bahwa kemampuan membaca 

terkait dengan karakter linguistis teks yang terlebih dahulu harus dikuasi (lower-

level process), seperti pengenalan kata, pemenggalan kalimat, atau pembentukan 

proposisi semantis. Sementara itu, pada tingkat yang lebih tinggi (higher-level 

process), kemampuan membaca menggambarkan proses pemahaman yang terkait 

dengan keterampilan menarik simpulan atau inferensi, menangkap esensin 

situasional teks, atau penggunaan latar belakang pengetahuan. 
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Kusmayadi, (2008:34-24) mengatakan, untuk dapat memahami isi bacaan, 

kita harus memahami ide pokok paragraf dalam bacaan tersebut. Kemampuan 

memahami ide pokok ini tentunya harus didukung oleh kemampuan membaca 

yang baik.  Kemampuan yang harus dikuasi adalah kecepatan melihat teks dan 

memahami ide pokok bacaan secara depat pula. 

Membaca menurut Yamin (2007:121) menyatakan sebagai berikut: 

Kemampuan membaca sangat tergantung dengan jeda mata dalam membaca 

dan rentang mata. Semakin jeda dan makin luas rentangan mata,makin baik dan 

efektiflah cara membacanya. Anda dapat mencoba pengamatan sendiri dengan 

membaca fiksasi (jarak satu kata ke kata lain yang mengandung arti) dan 

panjangnya rentang mata, anda coba satu halaman duku, perhatikan kecepatan 

membaca dan mengukur “rentang mata”. Dengan banyak melatih membaca buku 

yang semakin banyak, kecepatan membaca akan bertambah.  

 

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan membaca 

merupakan kecakapan yang harus dikuasi pada jenjang pendidikan formal, 

dikarenakan harus memahami seperti pengenalan kata, pemenggalan kalimat atau 

proposisi semantis. Sehingga mampu memahami isi bacaan yang ada pada buku, 

dalam kemampuan membaca bukan sekedar membaca harus ada pemahaman isi 

atau ide pokok dalam bacaan tersebut.  

Kemampuan membaca tidak hanya memahami kosa kata atau 

pemenggalan kata, namun kemampuan membaca tergantung dengan jeda mata 

dalam membaca dan rentangan mata. Dengan ini membaca dapat mengatur 

rentangan pada saat melatih membaca buku, yang semakin banyak membaca buku 

kecepatan membaca semakin bertambah.  

 Kemampuan Membaca Pemahaman 

Kemampuan membaca merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa, 

yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Keempat aspek tersebut 

tercantum dalam pembelajaran bahasa Indonesia di setiap tingkatan. 
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Pada kegiatan pembelajaran di sekolah, pengajaran membaca bertujuan 

untuk membina siswa dalam bidang membaca. Misalnya, dengan adanya pelajaran 

membaca maka peserta didik memiliki kemampuan atau keterampilan yang baik 

dalam membaca. Kemampuan membaca yang baik itu diantaranya (1) 

kemampuan memberikan respon komunikatif terhadap kata-kata dan urutan 

kalimat yang diamati pada permukaan bacaan, (2) kemampuan memberikan 

respon interpretatif terhadap hal-hal yang tersimpan di sela-sela di balik 

permukaan bacaan,dan (3) kemampuan memberikan respon evaluatif imajinatif 

terhadap keseluruhan bacaan, Amelia (2002:156). 

Dari pendapat di atas jika ingin memiliki kemampuan pemahaman yang 

baik, adalah dengan sering melakukan kegiatan membaca, dengan sering 

membaca akan membuat seseorang memiliki kemampuan pemahaman yang lebih 

baik. kemampuan membaca pemahaman adalah kemampuan dalam memahami 

makna baik tersurat maupun tersirat dan mendapatkan informasi dari bacaan 

dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman. 

 

B. Kajian Penilitian Yang Relevan  

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 

No Identitas Paneneliti Judul Peneliti Persamaan Perbedaan Penelitian 

1. Skripsi Imronul Nofia 

Farizal, Mahasiswa Program 

Studi PGSD, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Implementasi  Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) 

dalam Meningkatkan 

Karakter Peserta Didik 

di SDN Kauman 1 

Malang 

Pada penelitian 

tersebut bertujuan 

mengetahui pada 

gerakan literasi 

sekolah. 

Perasamaannya 

pelaksanaan, 

sarana 

pelakasanaan dan 

kedala dalam 

gerakan literasi 

sekolah 

Pada penelitian 

ini meneliti  

mengetahui 

pada gerakan 

literasi sekolah 

dapat 

meningkatkan 

karakter peserta 

didik.  

Judul penelitian 

ini adalah 

Analisis Gerakan 

Literasi Sekolah 

(GLS) Untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Membaca Peserta 

Didik Kelas IV 

Di SDN 

Tlogomas 1 

Malang. 
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2. Skripsi Yunitha Fajarwati, 

Mahasiswa Program Studi 

Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi, Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budaya, 

Universitas Indonesia, 

Depok 

Pengaruh Kemampuan 

Literasi Informasi 

Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa SMAN 1 

Depok. 

Pada penelitian 

tersebut bertujuan 

melihat pengaruh 

pada siswa dalam 

literasi  

Persamaannya 

adalah peneliti 

sama-sama 

seberapa besar 

literasi dalam 

prestasi belajar 

atau hasil belajar 

pada peserta didik 

Penelitian ini 

meneliti 

membahas 

kemampuan 

literasi 

informasi siswa 

dan pengaruh 

kemampuan 

literasi 

informasi 

Penelitian ini di 

batasi ruang 

lingku pada 

kegiatan kelas IV 

di SDN Tlogomas 

1 Malang. 

Penelitian ini 

dibatasi ruang 

lingkup gerakan 

literasi sekolah 

dan kemampuan 

membaca di SDN 

Tlogomas 1 

Malang. Pada 

kelas IV  

 

3. SKRIPSI Isna Khuni 

Mu’alimah, Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Kependidikan 

Sekolah Dasar dan 

Prasekolah, Universitas 

Negeri Malang 

Penerapan Metode 

Membaca Terbimbing 

Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Literasi 

Siswa Kelas III SDN II 

Wonorejo Kabupaten 

Tulungagung  

Pada penelitian 

tersebut bertujuan 

pada membaca 

terbimbing untuk 

meningktakan 

kemampuan 

literasu 

Persamaanya 

adalah peneliti 

sama-sama pada 

meningkatkan 

kemanpuan 

literasi 

Penelitian ini 

membahas pada 

hasil penerapan 

metode 

membaca 

terbimbing 
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C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan obeservasi awal dan wawancara dengan guru pada tanggal 15 

Desember 2016 di SDN Tlogomas 1 Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Guru Kelas IV Kepala Sekolah Siswa Kelas IV 

1. Wawancara mendalam 

2. Observasi  

3. Dokumentasi 

1. Wawancara 

mendalam 

2. Dokumentasi  

1. Dokumentasi 

2. Angket/ kuisioner 

1. Untuk medeskripsikan proses penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas IV di SDN Tlogomas 1 Malang. 

2. Untuk medeskripsikan Faktor-faktor apa yang meningkatkan kemampuan membaca di SDN 

Tlogomas 1 Malan penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk meningkatkan 

kemampuan membaca peserta didik kelas IV di SDN Tlogomas 1 Malang. 

3. Untuk medeskripsikan bagaimana kemampuan membaca peserta didik dalam nilai akademik 

melalui penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk meningkatkan kemampuan 

membaca peserta didik kelas IV di SDN Tlogomas 1 Malang. 

 

 (Analisis Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Peserta Didik Kelas IV Di SDN Tlogomas 1 Malang) 

1. Bagaimana proses penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas IV di SDN Tlogomas 1 

Malang? 

2. Apa faktor-faktor penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca peserta didik terhadap kelas IV di SDN 

Tlogomas 1 Malang? 

3. Bagaimana kemampuan membaca peserta didik dalam nilai akademik melalui 

penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk meningkatkan 

kemampuan membaca peserta didik kelas IV di SDN Tlogomas 1 Malang? 

 


