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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori pendukung berdasarkah pendapat para 

ahli yang relevan terhadap gerakan literasi sekolah. Bab kajian pustaka ini dibagi 

ke dalam beberapa sub bab yakni: A. Kajian teori, B. Kajian peneliti yang relevan, 

C. Kerangka pikir. Berikut rincian penjelasan yang yang berhubungan dengan

kajian pustaka tersebut. 

A. Kajian Teori

1. Analisis Swot

Strategi merupakan cara yang dipakai dalam melakukan sesuatu untuk

mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan strategi (Analisis SWOT) dalam menganalisis gerakan literasi 

sekolah melalui budaya membaca dan menulis kelas V di SDN Girimoyo 2 

Malang. 

 Menurut Cahyono, dkk (2015:99) analisis (Strengths, Weakness, 

Opportunities dan Threats) SWOT di definisikan sebagai berkut: 

a. Kekuatan (Strengths)

Pada kekuata ini kelebihan yang dimiliki sekolah bersangkutan. 

sekolah sudah membuat rancangan program, menjalankan dan 

mengevaluasi sebagian besar dari indicator yang ditetapkan Standar 

Nasional Pendidikan sehingga bias meningkatkan mutu pendidikan 

sekolah.  
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 Pada gerakan literasi sekolah, seperti halnya aktivitas membaca dan 

menulis yang memiliki nilai positif untuk di lestarikan dan dikembangkan. 

Adapun yang lebih penting yaitu fasilitas yang memadai, lingkungan yang 

mendukung pada kegiatan membaca dan menulis, pendidik yang 

profesional, dukungan orang tua dan masyarakat sekitar. 

b. Kelemahan (Weaknes) 

 Pada kelemahan merupakan sumber daya manusia baik karyawan 

sekolah, peserta didik, pendidik, dan keterbatasan anggaran dana. dalam 

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan  

 Pada gerakan literasi sekolah ini yang menjadi kelemahan yaitu 

tenaga pendidik yang kurang kreatif, sarana prasarana (gedung 

perpustakaan, buku bacaan yang sudah lama atau tidak lengkap), 

pengelolah perpustakaan yang kurang profesional.  

c. Peluang (Opportunities) 

 Pada peluang ini meliputi memberikan pendidikan dan pelatihan 

kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan 

perencanaan, pelaksanaan pembiayaan serta memberikan dampak positif 

terhadap semua unsur operasional sekolah maupun sarana parsarana 

sekolah. 

 Pada gerakan literasi sekolah ini yang merupakan peluang yaitu 

peningkatan mutu peserta didik, menjadi lembaga pendidikan yang 

mempunyai citra atau keunggulan khususnya di bidang membaca dan 

menulis.  
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d. Ancaman (Threats) 

 Pada ancaman ini meliputi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan 

dan evaluasi serta tindak lanjut yang tidak dijalankan dengan manajemen 

yang baik sesuai Standar Nasional Pendidikan karena akan menghambat 

peningkatan kualitas pendidikan sekolah.   

 Pada gerakan literasi sekolah ini yang menjadi ancaman yaitu 

hilangnya tenaga pendidik yang kreatif dan tenaga perpustakaan yang 

profesional karena dimutasi untuk mengembangkan gerakan literasi di 

sekolah lain, melemahnya aktivitas baca tulis peserta didik dari ke generasi 

selajutnya, kehilangan identitas dan keunggulan yang telah diraih SD yang 

bersangkutan dalam budaya membaca dan menulis. 

 Peneliti memilih menggunakan teori analisis SWOT ini bertujuan 

untuk mengetahui permasalahan program gerakan literasi sekolah melalui 

budaya membaca dan menulis baik internal (kekuatan, kelemahan) dan 

Eksternal (peluang, ancaman) yang ada di SDN Girimoyo 2 Malang.  

2. Gerakan Literasi 

 Literasi dalam bahasa Inggris literacy dan berasal dari bahasa Latin 

literatus, yang artinya “a learned person” (orang yang belajar). Menurut 

Teguh (2017:21) gerakan literasi adalah gerakan sosial yang didukung 

melibatkan berbagai pihak yang berupaya untuk mewujudkan pembiasaan 

membaca pada peserta didik selama 15 menit.  Pada awalnya literasi dipandang 

hanya sebagai aktivitas baca dan tulis, tetapi dengan seiring perkembanga 

jaman literasi digunakan berbagai bidang ilmu. Dalam ruang lingkup 
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pendidikan aktivitas membaca dan menulis mempunyai peran penting, karena 

aktivitas baca tulis merupakan kegiatan untuk memahami berbagai mata 

pelajaran (bidang studi) khususnya yang ada di sekolah dasar. Peserta didik 

yang cakap dalam berbahasa akan mampu berinteraksi dengan lingkungannya 

secara baik dan mampu meningkatkan perkembangan intelektual, sosial dan 

emosional. Oleh karena itu pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada 

kegiatan membaca dan menulis diharapkan mampu untuk meningkatkan 

peserta didik dalam berkomunikasi secara baik dan benar. Sebagai pendidik 

sangat perlu melakukan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah 

seperti halnya dalam gerakan literasi sekolah, karena kemampuan literasi bisa 

meningkatkan kualitas individu, keluarga dan masyarakat. UNESCO telah 

menerangkan bahwa literasi merupakan kemampuan seseorang dalam aktivitas 

membaca dan menulis yang terkait dengan berbahsa dan budaya. Menurut 

Retnaningdyah, dkk (2016:2) literasi merupakan kemampuan menggunakan 

sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas khususnya mengakses, 

memahami, membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara. 

Kemampuan literasi peserta didik sangat berkaitan erat dengan tuntutan 

keterampilan membaca yang berujung pada kemampuan memahami informasi 

dan menulis. Menurut Faizah, dkk (2016:2) gerakan literasi sekolah merupakan 

sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah 

sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literasi sepanjang hayat 

melalui pelibatan publik.  

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan 

kemampuan individu dalam membaca dan menulis yang tentunya berujung 
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pada melihat, menyimak dan berbicara. Kemampuan literasi ini membuat 

individu akan melek huruf (bisa membaca dan menulis) yang nantinya akan 

bermanfaat pada pengetahuan. setiap sekolah penting untuk memberikan 

pendidikan literasi kepada peserta didik agar dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam literasi. 

3. Prinsip Gerakan Literasi Sekolah 

 Dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah tentunya mempunyai prinsip 

yang sebagai dasar landasan. Menurut Saryono, dkk (2017:6) pada literasi 

baca-tulis terdapat lima prinsip dasar pengembangan dan implementasi yaitu: 

a. Keutuhan dan menyeluruh (holistik), b. Keterpaduan (terintegrasi), c. 

Keberlanjutan (sustainabilitas), d. Kontekstualitas, e. Responsif kearifan lokal. 

Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dipaparkan oleh Firman Hadiansyah, 

dkk (2017:3) tentang budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku 

dalam gerakan literasi sekolah yaitu a. Kesenian sebagai produk budaya, b. 

Kewargaan multikultural dan partisipatif, c. Nasionalisme, d. Inklusivitas, e.  

Pengalaman langsung. 

 Dari beberapa paparan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa dalam 

gerakan literasi melibatkan pengembangan yang holistik, terintegrasi, 

sustainabilitas, kontekstual, responsif kearifan lokal dan budaya sebagai alam 

pikir melalui bahasa dan perilaku. Oleh karena itu pendidikan literasi sangat 

penting dimiliki oleh setiap peserta didik. Ada berbagai cara untuk 

mengajarkan peserta didik, salah satunya melalui gerakan literasi sekolah 

(GLS). 
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4. Langkah – Langkah Penerapan Gerakan Literasi Sekolah 

 Menurut Faizah, dkk (2016:5-78) pada gerakan literasi sekolah ada tiga 

tahap yaitu: tahap pembiasaan, tahap pengembangan dan tahap pembelajaran, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah pada tahap pembiasaan 

1) Kecakapan literasi 

Tabel 2.1 Kecakapan Literasi 

Jenjang Komunikasi Berpikir Kritis 

Kelas V Mempresentasikan cerita 

dengan efektif 

Mengetahui jenis tulisan 

dalam media dan 

tujuannya 

 

Sumber: Tabel kecakapan literasi pada tahap pembiasaan (Faizah dkk, 2016:7) 

 

2) Fokus dan prisip kegiatan di tahap pembiasaan 

Tabel 2.2 Fokus dan Prinsip Kegiatan 

Jenjang Menyimak Membaca Fokus 

kegiatan 

Jenis 

bacaan 

Sarana dan 

prasarana 

Kelas V 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, 

perpustakaan, 

area baca 

 

Sumber: fokus dan prinsip membaca pada tahap pembiasaan (Faizah dkk, 2016:8) 

 

3) Prinsip-prinsip kegiatan membaca  

 Menurut Faizah, dkk (2016:8) prinsip dalam kegiatan 

membaca yaitu: a) Buku yang dibaca / dibacakan adalah buku 

bacaan bukan buku teks pelajaran, b) Buku yang dibaca / dibacakan 
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adalah buku yang diminati peserta didik. Peserta didik 

diperkenankan untuk membaca buku yang dibawa dari rumah, c) 

Kegiatan membaca / membacakan buku ditahap pembiasaaan ini 

tidak diikuti oleh tugas-tugas menghafalkan cerita, menulis, 

sinopsis, dan lain-lain, d) Kegiatan membaca / membacakan buku 

ditahap pembiasaan ini dapat diikuti dengan diskusi formal tentang 

buku yang dibaca / dibacakan, atau kegiatan yang menyenangkan 

terkait buku yang dibacakan apabila waktu memungkinkan. 

Tanggapan dalam diskusi dan kegiatan lanjutan ini tidak diniai / 

dievaluasi, e) Kegiatan membaca / membacakan buku ditahap 

pembiasaan ini berlangsung dalam suasana yang santai dan 

menyenangkan. Guru menyapa peserta didik dan bercerita sebelum 

membacakan buku dan meminta mereka untuk membaca buku.  

4) kegiatan membaca dan penataan lingkungan kaya literasi pada 

tahap pembiasaan. 

 Menurut Faizah, dkk (2016:9) kegiatan membaca dan 

penataan lingkungan kaya literasi pada tahap pembiasaan yaitu: a) 

Membaca buku cerita / pengayaan selama 15 menit sebelum 

pelajaran dimulai, b) Memperkaya koreksi bacaan untuk 

mendukung kegiatan 15 menit membaca, c) Memfungsikan 

lingkungan fisik sekolah melalui pemanfaatan sarana dan 

prasarana sekolah, antara lain perpustakaan, sudut buku kelas, area 

baca, kebun sekolah, kantin, UKS, dll. Untuk menumbuhkan minat 

baca warga sekolah, sarana prasarana ini dapat diperkaya dengan 
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bahan kaya teks (print-rich material), d) Melibatkan komunitas 

diluar sekolah dalam kegiatan 15 menit membacakan dan 

pengembangan sarana literasi, serta pengadaan buku-buku koleksi 

perpustakaan dan sudut buku kelas, e) Memilih buku bacaan yang. 

5) Langkah-langkah kegiatan pada tahap pembiasaan. 

 Menurut Faizah, dkk (2016:10) langkah-langkah pada tahap 

pembiasaan yaitu: a) Membaca 15 menit sebelum pelajaran 

dimulai. Kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran 

dimulai dengan membaca nyaring dan membaca dalam hati, b) 

Menata sarana dan lingkungan kaya literasi. Sarana literasi 

mencakup perpustakaan sekolah, sudut baca kelas dan area baca. 

Pengembangan dan penataan perpustakaan menjadi bagian penting 

dari pelaksanaan gerakan literasi sekolah dasar dan pengelolahan 

pengetahuan yang berbasis pada bacaan. Perpustakaan sekolah 

dasar idealnya berperan dalam mengkoordinasi pengelolaan sudut 

baca kelas, area baca dan prasarana literasi lain di sekolah dasar, c) 

Menciptakan lingkungan kaya teks. Untuk menumbuhkan budaya 

literasi di lingkungan sekolah, ruang kelas perlu diperkaya dengan 

bahan-bahan kaya teks, d) Memilih buku bacaan di SD, e) 

Pelibatan publik. Pengembangan sarana literasi menumbuhkan 

sumber daya yang memadai. Partisipasi komite sekolah, orang tua 

dan alumni dapat membatu memelihara dan mengembangkan 

sarana sekolah agar capaian literasi peserta didik dapat terus 
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ditingkatkan. Dengan keterlibatan semakin banyak pihak, peserta 

didik dapat belajar dari figur teladan literasi yang beragam.    

b. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah pada tahap pengembangan 

1) Kecakapan literasi pada tahap pengembangan 

Tabel 2.3 Kecakapan Literasi  

Jenjang Menyimak Membaca Berbicara Menulis Memilah 

informasi 

SD 

kelas V 

a.Menyimak 

cerita 

untuk 

menumbu

hkan 

empati 

a. Membaca 

cerita 

dengan 

fasih. 

b. Menggunak

an 

konteks 

kalimat 

untuk 

memaknai 

kata-kata 

baru. 

c. Memahami 

cerita 

fantasi 

dan cerita 

rakyat 

dalam 

konteks 

budaya 

yang 

spesifik. 

a. Men 

ceritakan 

ulang isi 

cerita 

dengan 

bahasa 

sendiri 

dan 

mengemuk

akan 

pendapat 

terhadap 

cerita.  

a. Menuliskan 

tanggapan 

terhadap 

tokoh/alur 

cerita. 

b.Menulis 

modifikasi 

cerita 

dalam alur 

awal, tengah, 

akhir cerita. 

a. Mengiden 

tifikasi 

elemen 

fakta dan 

fiksi 

dalam 

cerita. 

b. Mengidenti

fikasi 

perbedaan 

dan 

persamaan 

karakter 

tokohtokoh 

cerita. 

 

Sumber: Kecakapan literasi pada tahap pengembangan (Faizah dkk, 2016:28) 

 

2) Fokus kegiatan literasi pada tahap pengembangan 

Tabel 2.4 Fokus Kegiatan Literasi 

Jenjang Fokus kegiatan Media 

Kelas 

tinggi  

a. Guru membacakan buku 

cerita bergambar atau 

buku cerita berilustrasi atau 

kutipan novel anak dengan 

nyaring. 

a. Buku cerita bergambar. 

 

b. Guru membaca buku 

bergambar atau buku 

berilustrasi bersama peserta 

didik (shared reading). 

c. Guru memandu peserta 

didik membaca buku cerita 

b. Buku cerita berilustrasi. 

 

 

 

c. Buku besar (big book). 
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bergambar atau berilustrasi 

(guided reading). 

d. Peserta didik membaca buku 

berilustrasi atau novel anak 

dalam hati. 

d. Cerita rakyat yang sesuai 

jenjang SD. 

 

e. Peserta didik mengisi peta 

cerita (story map/ graphic 

organizer untuk menanggapi 

bacaan. 

 

e. Novel anak sederhana. 

 

f. Peserta didik menuliskan 

tanggapan atau kesan 

terhadap bacaan dengan 

kalimat sederhana. 

f. Puisi dan pantun sederhana. 

 

Sumber: Fokus kegiatan tahap pengembangan (Faizah dkk, 2016:30) 

 

3) Prinsip-prinsip kegiatan pada tahap pengembangan 

 Menurut Faizah, dkk (2016:30) prinsisp-prinsip kegiatan 

pada tahap pengembangan yaitu: a) Buku yang dibaca / 

dibacakan adalah buku selain buku teks pelajaran, b) Buku yang 

dibaca / dibacakan adalah yang diminati oleh peserta didik. 

Peserta didik diperkenankan untuk membaca buku yang dibawa 

dari rumah, c) Kegiatan membaca / membacakan buku di tahap 

ini dapat diikuti oleh tugas-tugas menggambar, menulis, kriya, 

seni gerak dan peran untuk menanggapi bacaan yang disesuaikan 

dengan jenjang dan kemampuan peserta didik, d) Penilaian 

terhadap tanggapan peserta didik terhadap bacaan bersifat non 

akademik dan berfokus pada sikap peserta didik dalam kegiatan. 

Masukan dan komentar peserta didik terhadap karya peserta 

didik bersifat memotivasi mereka, e) Kegiatan membaca / 

membacakan buku berlangsung dalam suasana yang 

menyenangkan. 

4) Kegiatan pada tahap pengembangan 
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 Menurut Faizah, dkk (2016:31) langkah-langkah kegiatan 

pada tahap pengembangan yaitu: a) Menggunakan metode 

dalam membaca untuk meningkatkan minat membaca peserta 

didik, misalnya dengan membaca nyaring interaktif, membaca 

terpadu, membaca bersama dan membaca mandiri, b) Memilih 

buku pengayaan fiksi dan nonfiksi, c) Mendiskusikan cerita. 

Selain untuk meningkatkan pemahaman terhadap bacaan, 

kegiatan mendiskusikan cerita membantu peserta didik untuk 

dapat menganalisis bagian cerita. Bagian cerita yang di ananlisis 

meliputi topik / tema cerita, tokoh cerita dan alur cerita, d) 

Membuat cerita tentang buku yang sudah dibaca, misalnya judul 

buku, nama tokoh, peserta didik, dan menceritakan tentang 

persamaan tokoh dalam bacaan dengan pembaca. 

5) Pemanfaatan perpustakaan dan sudut baca di sekolah pada tahap 

pengembangan. 

  Menurut Faizah, dkk (2016:48) pemanfaatan perpustakaan 

dan sudut baca di sekolah berperan untuk meningkatkan 

kecakapan literasi perpustakaan yaitu: a) Pengetahuan tentang 

fungsi perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan 

koleksi informasi yang bermanfaat dan menghibur, b) 

Kemampuan memilih bahan pustaka yang sesuai jenjang dan 

minat baca mandiri, c) Pengetahuan tentang bahan pustaka 

sebagai produk karya penulis yang diciptakan melalui proses 
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kreatif, d) Pengetahuan tentang etika meminjam bahan pustaka 

dan berkegiatan di perpustakaan . 

c. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah pada tahap pembelajaran 

1) Kecakapan literasi pada tahap pembelajaran  

 Menurut Faizah, dkk (2016:57) kegiatan literasi pada tahap 

pembelajaran meningkatkan kemampuan berbahasa yang terbuka 

dalam hal membaca dan menyimak dan aktif berbicara dan 

menulis yang dijelaskan secara rinci dalam ruang lingkup dua 

kegiatan utama di tahap ini, yaitu kegiatan membaca dan menulis. 

Kemampuan membaca dan menulis di jenjangkan agar 

peningkatan kecakapan di empat area berbahasa tersebut 

(membaca, menyimak, berbicara dan menulis) dapat dilakukan 

secara terukur dan berkelanjutan.  

a) Jenjang Kemampuan membaca di sekolah dasar  

Tabel 2.5 Jenjang Kemampuan Membaca 

 
Jenjang  Kelompok kemampuan Kemampuan  

Pembaca 

Pemula 

Sebagian 

SD kelas 

rendah dan 

tinggi 

Kemampuan Fonetik Dapat mengeja sebagian 

kombinasi huruf-huruf 

(konsonan + vokal/KV) 

secara mandiri. 

Dapat mengeja kombinasi 

hurufhuruf lain dengan 

bantuan. 

Pemahaman Kosa Kata Memahami hampir sebagian 

besar kata-kata yang dibaca 

dengan atau tanpa bantuan. 

Pemahaman Tata Bahasa Memahami fungsi tanda 

baca titik, koma, dan tanya. 

Kemampuan Menggunakan 

Konteks 

Mampu menggunakan 

ilustrasi untuk memahami 

bacaan. 

Kemampuan 

Menginterpretasi dan 

Merespons Bacaan 

Dapat menjawab hampir 

semua pertanyaan terkait 

bacaan. 
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Perilaku Membaca Mendengar dan menyimak 

sepanjang waktu ketika 

membaca dengan 

panduan/dibacakan. 

Pembaca 

Madya 

SD kelas 

V 

Kemampuan Fonetik Dapat mengeja semua 

kombinasi huruf-huruf (KV, 

VK, KKV) dengan baik. 

Pemahaman Kosa Kata Memahami sebagian besar 

kata-kata tanpa bantuan. 

Pemahaman Tata Bahasa Memahami fungsi hampir 

semua tanda baca; titik, 

koma, tanda tanya, tanda 

seru, tanda kutip, dll. 

Membaca dengan intonasi 

yang sesuai dengan tanda 

baca (titik, koma, tanda 

tanya dan seru). 

Pembaca 

Madya 

SD kelas 

V 

Kemampuan Menggunakan 

Konteks 

Memahami arti kalimat 

dengan menggunakan 

pemahaman terhadap kata-

kata yang telah diketahui. 

Kemampuan 

Menginterpretasi dan 

Merespons Bacaan 

Menjawab semua 

pertanyaan terkait bacaan. 

Menjelaskan ulang 

informasi umum dan 

sebagian informasi spesifik 

terkait bacaan. 

Mampu melakukan 

inferensi dan prediksi 

terkait isi bacaan. 

Perilaku Membaca Menunjukkan minat 

terhadap bacaan. 

Memilih buku secara 

mandiri sesuai dengan 

minatnya dengan atau tanpa 

bimbingan. 

 
Sumber : Jenjang kemampuan membaca (Faizah dkk, 2016:57-59) 

 

b) Jenjang kemampuan menulis di sekolah dasar 

Tabel 2.6 Jenjang Kemampuan Menulis 

 
Jenjang Kemampuan menulis 

Penulis 

awal 

Penulis bercerita melalui simbol gambar, huruf, kata, atau kalimat sederhana. 

Kosa kata tulis masih bercampur dengan kosa kata lisan. 

Penulis 

pemuda  

Penulis sudah berusaha memenuhi standar konvensi bahasa tulis, yaitu 

kosa kata, ejaan, dan tata bahasa. Penulis sudah dapat menulis kosa kata 

tulis (misalnya kata kerja dengan imbuhan) dan tanda baca (titik, tanda 

seru, dan tanda tanya). Penulis juga dapat menulis kalimat utuh. 

Penulis 

madya 

Penulis dapat mengekspresikan ide melalui karangan dengan kosa kata 

tulis, menggabungkan narasi dan dialog dengan tanda baca yang benar 

dan kalimat yang bervariasi. 

 

Sumber: Kecakapan menulis di tahap pembelajaran (Faizah dkk, 2016:59) 
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2) Fokus kegiatan literasi pada tahap pembelajaran  

 Menurut Faizah, dkk (2016:62) kegiatan yang dapat 

dilakukan di tahap pembelajaran yaitu : a) Pendidik mencari 

metode pengajaran yang efektif dalam mengembangkan 

kemampuan literasi peserta didik, b) Pendidik mengembangkan 

rencana pembelajaran sendiri dengan memanfaatkan berbagai 

media dan bahan ajar, c) Pendidik melaksanakan pembelajaran 

dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana 

literasi untuk memfasilitasi pembelajaran, d) Pendidik 

menerapkan berbagai strategi membaca (membacakan buku 

dengan nyaring, membacaterpadu, membaca bersama) untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran.  

3) Prinsip-prinsip kegiatan pada tahap pembelajaran  

 Menurut Faizah, dkk (2016:62) prinsip-prinsip kegiatan 

pada tahap pembelajaran yaitu : a) Kegiatan membaca 

disesuaikan dengan kemampuan literasi (jenjang kemampuan 

membaca dan menulis) peserta didik dan tujuan kegiatan 

membaca, b) Kegiatan membaca bervariasi, dengan memberi 

porsi yang seimbang untuk kegiatan membacakan nyaring, 

membaca mandiri, membaca terpadu, dan membaca bersama, c) 

Pendidik memanfaatkan buku-buku pengayaan fiksi dan non-

fiksi untuk memperkaya pemahaman peserta didik terhadap 

materi ajar dan buku teks pelajaran, d) Pengajaran berfokus pada 
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proses dan bukan pada hasil peserta didik berbagi dan 

mendiskusikan draf pekerjaannya untuk mendapatkan masukan 

dari pendidik dan teman sebayanya, e) Kegiatan menanggapi 

bacaan mempertimbangkan kecerdasan majemuk dan keragaman 

gaya belajar peserta didik, f) Pendidik melakukan pemodelan dan 

pendampingan terhadap peserta didik. 

4) Langkah-langkah kegiatan pada tahap pembelajaran  

 Menurut Faizah, dkk (2016:10) langkah-langkah pada tahap 

pembiasaan yaitu: a) Berbagai cara membaca. pada dasarnya, 

strategi membaca buku teks pelajaran sama dengan strategi untuk 

memahami buku pengayaan, yaitu dengan membacakan nyaring, 

membaca terpadu, membaca bersama dan membaca mandiri, b) 

Memilih buku pengayaan untuk pembelajaran, c) Menuliskan 

catatan dalam menanggapi bacaan (pengayaan / buku teks 

pelajaran).  

 Dari tiga tahap gerakan literasi sekolah yaitu tahap pembiasaan, tahap 

pengembangan dan tahap pembelajaran mempunyai maksud dan tujuan - 

tujuan tersendiri. Pada tahap pembiasaan mempunyai maksud untuk 

merangsang peserta didik dalam menumbuhkan minat membaca dan menulis. 

Pada tahap pengembangan mempunyai maksud untuk menjaga dan 

mempertahankan aktivitas peserta didik dalam budaya membaca dan menulis. 

Pada tahap pembelajaran ini di maksudkan untuk meningkatkan dan 

mengarahkan peserta didik ke bidang ahlinya dalam kegiatan membaca dan 

menulis kepada kecakapan literasi seperti halnya membaca sebuah puisi, 
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cerpen, pantun, teks drama dan menulis sebuah puisi, cerpen, pantun, teks 

drama. Adapun setiap tahapan yang ada pada gerakan literasi sekolah (GLS) 

ini mempunyai hubungan yang terstruktur dan harus di jalankan sesuai 

tahapan-tahapannya agar tujuan dari gerakan literasi sekolah ini bisa tercapai 

dengan maksimal.   

5. Macam-macam Literasi 

 Literasi merupakan suatu program yang penting di terapkan pada dunia 

pendidikan. Menurut Purwo (2017:86) dalam proses belajar mengajar kegiatan 

literasi merupakan langkah awal yang sangat penting di terapkan. Oleh karena 

itu dengan kemampuan literasi yang baik peserta didik akan memiliki daya 

serap terhadap informasiyang diperolehnya. Adapun macam-macam literasi 

pada ruang lingkup pendidikan dasar yaitu meliputi: 

a. Literasi Matematika 

 Pemahaman tentang teori dan konsep matematikan sangat penting di 

pelajari. Menurut Johar (2012:32) dalam kehidupan manusia tanpa di 

sadari setiap hari selalu berhadapan dengan penerapan matematika. Pada 

literasi matematika sama halnya dengan literasi membaca dan menulis 

selalu di gunakan dalam kepentingan sehari-hari dalam kehidupan 

manusia. Maka dari itu tidak ada salahnya jika belajar matematika selalu 

dituntut dalam dunia pendidikan karena sebagai bekal pada saat terjun di 

masyarakat.  

 Menurut Abidin, dkk (2017:104) literasi matematika melibatkan 

pemahaman terhadap aktivitas sehari-hari yang melibatkan, pengetahuan 
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dan kemampuan matematis, penalaran serta bahasa untuk menghadapi 

persoalan dalam berbagai keadaan dan kebutuhan. Kesimpulan dari literasi 

matematika ini adalah seseorang bisa diatakan literasi matematika jika 

mampu menerapkan teori dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-

harinya. 

b. Literasi Sains 

 Literasi sains merupakan literasi yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan alam.  Menurut Hermita, dkk (2016:95) sains sebagai ilmu 

dasar yang memegang peran penting dalam pengembang ilmu 

pengetahuan karena sains senantiasa diperlukan masyarakat Indonesia 

dalam membentuk sumber daya yang melek akan ilmu ilmiah. Dalam 

pengembangan ilmu sain ini sangat penting karena ilmu sains di masa ini 

sangat dibutuhkan baik di dunia pekerjaan maupun individu.    

c. Literasi Membaca 

 Membaca adalah suatu aktivitas mengeja atau melafalkan tulisan 

dan memperbanyak kosa kata yang di rangsang oleh penglihatan dan di 

respon oleh pemahaman. Menurut Farboy (2009:416) bahasa seseorang 

mencerminkan pikirannya, semakin terampil seseorang dalam berbahasa, 

semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Maka dari itu pentingnya 

literasi membaca bagi manusia untuk bertujuan meningkatkan kualitas 

dirinya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

 Tujuan membaca adalah untuk menggali suatu informasi yang akan 

di cari dalam suatu bacaan. Menurut Tarigan (2008:9) Tujuan utama 
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dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, 

mencakup isi, memahami makna bacaan. Adapun tujuan membaca yaitu 

untuk memperoleh perincian – perincian atau fakta-fakta, ide-ide utama, 

mengetahui urutan atau susunan suatu cerita, menyimpulkan suatu 

masalah, mengelompokkan suatu masalah, mengevaluasi suatu masalah 

dan memperbandingkan atau mempertentangkan suatu masalah. Selain 

itu membaca juga ada manfaatnya bagi kita semua.   

  Adapun manfaat dalam membaca yaitu mendapatkan informasi atau 

ide-ide, wawasan yang ada dalam suatu bacaan. Menurut Saryono 

(2017:3) membiasakan diri untuk melakukan aktivitas membaca dan 

menulis akan meningkatkan daya konsentrasi dan kinerja otak menjadi 

lebih maksimal. Dengan demikian kesimpulan aktivitas membaca 

mampu membuka segala ilmu pengetahuan dan membaca akan 

mengarahkan kita pada hal-hal yang baru yang belum pernah kita 

ketahui.  

d. Literasi Menulis 

 Menulis merupakan aktivitas seseorang dalam menyampaikan suatu 

gagasan yang di sampaikan dalam berbentuk ukiran atau ketikan melalui 

benda. Menurut Latae dkk, (2014:200) pembelajaran menulis merupakan 

komponen yang turut menentukan dalam mencapai tujuan pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Dalam ruang lingkup pendidikan proses menulis 

peserta didik berpusat pada pemahaman dari materi yang telah 

disampaikan oleh pendidik. Maka dari itu peran pendidik pada saat 
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mengajakan membuat karya tulisan harus di imbangi dengan 

pengetahuan yang mendalam agar peserta didik mampu membuat tulisan 

yang kreatif. Hal ini bertujuan untuk memumbuhkan kreativitas peserta 

didik pada kegiatan menulis. Tujuan menulis kreatif yaitu untuk 

menumbuhkan dan melatih keterampilan mengungkapkan perasaan 

peserat didik dalam membuat karya tulis yang berbentuk puisi, cerpen, 

pantun, teks drama. 

e. Literasi Digital 

 Pada perkembangan jaman ini teknologi merupakan kebutuhan 

pokok bagi setiap individu. Menurut Nasrullah, dkk (2017:7) literasi 

digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media, 

alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan mengevaluasi, 

menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya dengan bijak, 

sehat, cerdas, cermat tepat dan patuh hukum dalam aturan teknologi. 

 Literasi digital dalam ruang lingkup pendidikan sangat penting 

untuk dipelajari karena dengan mempelajari teknologi digital baru untuk 

menyesuaikan perkembangan jaman. Dalam mempelajari teknologi 

digital khususnya peserta didik sekolah dasar harus ada bimbingan dari 

orang dewasa dan batasan-batasan untuk mempelajari teknologi tersebut. 

B. Kajian Peneliti yang Relevan 

 Peneliti mendiskripsikan hasil penelitian terdahulu guna sebagai referensi 

dan sebagai pendukung kerelevanan data yang dilakukan. Ada beberapa 

peneliti yang membahas tentang Gerakan literasi sekolah (GLS). 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triwati, (2016) dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Penumbuhan Budi pekerti Melalui 

Gerakan Literasi Sekolah”. Bahwa kebiasaan seseorang dalam membaca dapat 

dibina dan dikembangkan, selain itu kebiasaan membaca akan sangat 

berpengaruh terhadap wawasan, mental dan perilaku seseorang. Hal ini akan 

menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui literasi sekolah agar 

menjadi pembelajar sepanjang hayat. Persamaan dari penelitian ini untuk 

meningkatkan gerakan literasi di lingkungan sekolah, mengupayakan sekolah 

sebagai lingkungan literasi untuk pembelajaran sepanjang hayat. Perbedaannya 

dari penelitian ini adalah ditujukan kepada seluruh warga sekolah untuk 

peneliti terdahulu, sedangkan peneliti saat ini dikhususkan kepada kelas tinggi 

yaitu kelas V SD melalui budaya membaca dan menulis.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andri Sulistyo pada Januari 2017 

“Evaluasi Program Budaya Membaca di Sekolah Dasar Negeri Tengaran 

Kabupaten Semarang”. Pada aspek program budaya membaca sudah menjawab 

kebutuhan sekolah dengan ditopang kegiatan, SDM, sarana prasarana. Pada 

proses pelaksanaan program budaya membaca berjalan dengan lancar meski 

terdapat beberapa kendala. Persamaan dengan penelitian ini bertujuan untuk 

melatih keterampilan membaca, khususnya meningkatkan literasi bagi peserta 

didik. Perbedaan dari penelitian terdahulu hanya di fokuskan pada membaca 

saja sedangkan pada penelitian ini untuk melatih keterampilan membaca dan 

menulis, penelitian ini ditujukan pada kelas V sekolah dasar saja. 

 Penelitian yang dilakukan Sri Mulyani Universitas Sebelas Maret Surakarta 

pada tahun 2009 “Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Menulis 
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Permulaan Siswa Kelas I Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran 

Terpadu”. Bahwa pelaksanaan pembelajaran mengalami perubahan, yang 

semula secara pasif berubah menjadi bervariasi. Sehingga kegiatan belajar 

peserta didik menjadi aktif dan menyenangkan. Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu hampir sama yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu di 

gunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Perbedaan 

dengan penelitian relevan ini dalam bentuk penelitian tindakan kelas, peserta 

didik yang di amati merupakan kelas rendah yaitu kelas I sekolah dasar. 

sedangkan peneliti saat ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang 

diamati merupakan kelas tinggi yaitu kelas V sekolah dasar. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Gerakan literasi sekolah (GLS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan literasi sekolah (GLS) pada budaya membaca dan menulis siswa kelas V SDN Girimoyo 2 Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan gerakan literasi sekolah 

melalui budaya membaca dan 

menulis di kelas V SDN Girimoyo 2 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan gerakan literasi 

sekolah melalui budaya membaca 

dan menulis di kelas V SDN 

Girimoyo 2 Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancaman gerakan literasi sekoah 

melalui budaya membaca dan 

menulis pada kelas V SDN 

Girimoyo 2 Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jenis penelitian: kualitatif deskriptif. 

 

Pengumpulan data: Observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber: kepala sekolah, guru kelas, pustakawan, peserta didik. 

 

Peluang gerakan literasi sekolah 

melalui budaya membaca dan 

menulis di kelas V SDN Girimoyo 2 

Malang. 
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Analisis data: Model Miles and Huberman: Reduksi data, Display data, Kesimpulan dan verifikasi. 

 

Hasil: 

Deskripsi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman gerakan literasi sekolah (GLS), mencari pemecahan masalah, 

meningkatkan gerakan literasi sekolah pada kelas V SDN Girimoyo 2 Malang. 


