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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Gerakan Literasi

1. Definisi Gerakan Literasi

Literasi merupakan hal terpenting yang ada dalam pendidikan. 

Pentingnya literasi ini membuat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 

2015 yang berisikan bahwa setiap sekolah khususnya sekolah dasar dan 

menegah harus menerapkan gerakan literasi sekolah guna menumbuhkan budi 

pekerti luhur kepada anak-anak melalui bahasa. Semua peserta didik wajib 

membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum pembelajaran di 

mulai. Diterapkannya gerakan literasi ini dikarenakan rendahnya minat 

membaca di Indonesia. Maka dari itu gerakan literasi harus di terapkan di 

sekolah untuk semua peserta didik dan warga sekolah lain khususnya tingkat 

sekolah dasar. 

Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang 

didalamnya melibatkan seluruh warga yang ada dilingkungan sekolah mulai 

dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas 

sekolah, komite sekolah dan juga orang tua (Kemendikbud, 2016 : 56) . 

Secara konteks GLS Literasi sekolah diartikan sebagai kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas Aktivitas dalam literasi ini meliputi kegiatan membaca, 

melihat, menulis, dan berbicara. Seseorang dikatakan literat apabila orang
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tersebut mampu membaca, menulis dan dapat mengolah informasi secara 

tepat. 

Kegiatan literasi identik dengan kegiatan membaca dan menulis, namun 

tidak hanya sekedar kegiatan membaca dan menulis akan tetapi literasi juga 

memuat mengenai bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat 

luas. Literasi juga mempunyai makna praktik dan hubungan secara  sosial 

yang berkaitan dengan pengetahuan, bahasa dan juga budaya (UNESCO, 

2003). Dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan suatu kegiatan yang di 

dalamnya mencakup banyak aspek, tidak hanya sekedar membaca dan 

menulis namun juga menulis, berbicara dan mengkomunikasikan apa yang 

telah diperoleh kepada orang lain. 

2. Tujuan Gerakan Literasi 

a. Tujuan umum  

Tujuan umum dari literasi adalah menumbuh kembangkan dan 

meningkatkan budi pekerti yang ada dalam diri peserta didik melalui 

pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan 

Literasi Sekolah agar peserta didik menjadi pembelajar yang sepanjang 

hayat.  

b. Tujuan Khususnya  

Tujuan Khususnya adalah menumbuhkan budaya literasi membaca 

dan menulis peserta didik di sekolah, meningkatkan keseluruhan warga 

sekolah adag literat, mengelola taman belajar di sekolah ramah anak agar 

warga sekolah dapat mengolah informasi yang didapatkan, menjaga 
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pembelajaran secara berkala dan menyediakan buku bacaan yang beragam 

sebagai wadah untuk berbagai strategi membaca (Faizah dkk, 2016 : 2). 

Berdasarkan paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan 

gerakan literasi adalah menumbuhkan budi pekerti yang ada dalam diri 

peserta didik melalui kegiatan membaca agar peserta didik maupun seluruh 

ekosistem yang ada dalam sekolah menjadi warga yang literat dengan 

memiliki kemampuan mengelola informasi maupun pengetahuan dengan baik 

dan tepat. 

3. Sasaran Gerakan Literasi 

Sasaran gerakan literasi sekolah adalah seluruh warga sekolah pada 

jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menegah yaitu pendidik, kepala 

sekolah, tenaga kependidikan dan peserta didik.  Berdasarkan paparan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran dalam gerakan literasi adalah 

seluruh warga yang ada dalam sekolah. 

4. Tahapan Pelaksanaan Gerakan Literasi 

a. Tahap pertama yaitu Pembiasaan 

  Tahap pembiasaan bertujuan menumbuhkan minat membaca 

membaca pada peserta didik maupun seluruh warga sekolah. Kegiatan 

yang dilakukan dalam tahap pembiasan ini adalah 15 menit membaca 

setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku 

dengan nyaring atau membaca dalam hati, menciptakan lingkungan 

dengan budaya literasi melalui perpustakaan sekolah, sudut baca, 

mengembangkan sarana lain seperti UKS dan kantin, menyediakan 



15 

 

 

 

koleksi teks cetak, digital atau apapun yang mudah ditemukan oleh 

seluruh warga sekolah dan yang terakhir pembuatan bahan teks bacaan. 

 

b. Tahap kedua yaitu Pengembangan 

  Tahap pengembangan bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan memahami teks bacaan dan mengkaitkannya dengan  

pengalaman pribadi yang dilakukan secara kreatif melalui kegiatan 

menanggapi buku pengayaan. Kegiatan dalam tahap pengembangan ini 

diikuti dengan kegiatan tagihan non-akademik. Contohnya seperti 

membuat storymap atau peta cerita sesuai dengan bacaan yang telah 

dibaca, memberikan penghargaan atas capaian yang telah dicapai peserta 

didik dan mengajak peserta didik untuk belajar dilingkungan luar 

sekolah. 

c. Tahap ketiga yaitu Pembelajaran.  

  Tahap pembelajaran bertujuan setelah kegiatan menanggapi teks 

buku bacaan diikuti dengan tagihan yang berkaitan dengan mata 

pelajaran, untuk sekolah dasar sebanyak 6 buku. Buku laporan kegiatan 

membaca pada tahap ini disediakan oleh wali kelas (Anderson dkk, 

2001). 

  Berdasarkan paparan diatas bahwa tahapan gerakan literasi dibagi 

menjadi tiga tahap yang pertama yaitu pembiasaan, yang kedua 

pengembangan dan yang ketiga pembelajaran. Tahapan tersebut 

merupakan tahapan dalam melaksanakan gerakan literasi di sekolah. 
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5. Komponen dalam Literasi 

Komponen-komponen dalam Literasi yang mendukung berjalannya 

Gerakan Literasi Sekolah seperti yang dikemukakan oleh (Clay, 2001) 

sebagai berikut: 

a. Literasi Dini 

 Literasi dini merupakan kemampuan seseorang untuk menyimak, 

memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi secara lisan melalui gambar. 

Pihak yang berperan aktif dalam komponen literasi dini adalah Orang tua dan 

keluarga, guru/PAUD, pamong/pengasuh. 

b. Literasi Dasar 

Literasi dasar ini juga disebut Basic Litercy yang memiliki tujuan 

yaitu mengoptimalkan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, 

dan menghitung. Dalam literasi dasar ini kelima tujuan tersebut berkaitan 

dengan kemampuan analisis yang berperan untuk mengolah suatu informasi, 

mengkomunikasikan serta menggambarkan informasi berdasarkan 

pemahaman secara pribadi. Pihak yang berperan aktif dalam komponen 

literasi dasar adalah Pendidikan formal. 

c. Literasi Perpustakaan 

Literasi Perpustakaan ini juga disebut Library Literacy. Dalam hal 

ini literasi perpustakaan memiiki fungsi sebagai salah satu akses peserta didik 

untuk mendapatkan suatu informasi dan juga peserta didik akan mendapatkan 

pemahaman tentang perbedaan antara bacaan fiksi maupun nonfiksi. 
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d. Literasi Media 

Literasi media biasa disebut juga sebagai Media Literacy yang 

diartikan suatu kemampuan untuk mengetahui berbagai ragam media yang 

bermacam-macam, contohnya seperti media cetak, media elektronik (televisi 

atau radio), media digital (internet) dan juga memahami bagaimana tujuan 

penggunaan dari media-media tersebut. Pihak yang berperan aktif dalam 

komponen literasi media adalah Pendidikan formal, keuarga dan lingkungan 

social. (tetangga/masyarakat di lingkungan sekitar) 

e. Literasi Teknologi 

Literasi teknologi yaitu kemampuan memahami suatu teknologi 

seperti hardware atau software. Hal lain dalam teknologi literasi ini adalah 

pemahaman atau tata cara menggunakan komputer, mulai dari menghidupkan 

komputer, mematikan komputer, menyimpan data, dan lain-lain. Pihak yang 

berperan aktif dalam komponen literasi teknologi adalah Pendidikan formal 

dan keluarga. 

f. Literasi Visual 

Literasi Visual adalah pemahaman lanjutan dari literasi sebelumnya 

dimana literasi visual ini dapat mengembangkan kemampuan dan kebutuhan 

belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual. Pihak yang 

berperan aktif dalam komponen literasi adalah Pendidikan formal, keuarga 

dan lingkungan social. (tetangga/masyarakat di lingkungan sekitar). 

Semua komponen literasi diatas berkaitan satu sama lain, maka suatu 

sekolah khususnya Sekolah Dasar harus bisa memfasilitasi peserta didiknya 

agar bisa optimal untuk melaksanakan gerakan literasi di sekolah. 
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Kelengkapan sarana prasaran sekolah akan berguna dan membantu 

keberhasilan sekolah untuk melaksanakan gerakan literasi tersebut. 

 

6. Prinsip-prinsip Literasi 

Menurut (Beers, 2009) Upaya sekolah dalam menerapkan Gerakan 

Literasi Sekolah ini akan berhasil apabila sekolah tersebut menekankan 

prinsip-prinsip sebagai berikut 

a. Perkembangan literasi berjalan sesuai dengan tahap perkembangan yang 

dapat diprediksi. Semua pihak sekolah harus terlibat agar dapat 

menentukan strategi yang tepat untuk disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing individu dalam perkembangan literasi di proses 

pembiasaan. 

b.  Strategi membaca dan jenis teks yang dibaca peserta didik harus 

bervariasi dan disesuaikan dengan tingkatan kelas masing-masing. 

c. Kegiatan membaca dan menulis dapat dilakukan dimanapun dan 

kapanpun. 

d. Diskusi mengenai isi buku, dihaapkan dengan berdiskusi peserta didik 

mampu menyuarakan pendapatnya mengenai buku bacaan yang telah 

dibaca, saling mendengarkan pendapat antar peserta didik dan 

menghormati apa saja yang diutarakan masing-masing individu. 

B. Media Pembelajaran 

1. Definisi Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak 

dari kata “medium”. Secara harfiah, artinya adalah “perantara” atau 
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“pengantar” (Dwi Haryono, Ari, 2014 : 47). Oleh karena itu banyak 

orang yang mengartikan media sebagai perantara dalam berlangsungnya 

pembelajaran antara guru dan peserta didik. Meskipun demikian media 

tidak hanya sekedar alat atau bahan seperti televisi, radio, komputer, akan 

tetapi hal lain seperti manusia, hewan, tumbuhan yang memungkinkan 

peserta didik memperoleh pengetahuan. 

Media dalam proses belajar mengajar tidak hanya sekedar menjadi 

alat bantu bagi guru dalam menyampaikan suatu materi tertentu akan 

tetapi juga sebagai pembawa informasi atau pembawa pesan 

pembelajaran yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta 

didik (Susilana, 2009 : 4). Media juga harus bersumber dari konsep yang 

merupakan bagian dari system intruksional secara keseluruhan salah 

satunya dengan memilih media yang dapat digunakan secara terus 

menerus, betahan dalam jangka waktu yang lama, tentunya juga aman 

saat digunakan (Arsyad, 2013 : 74) 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan perantara atau alat yang digunakan pendidik untuk 

memberikan informasi kepada peserta didik agar memudahkan peserta 

didik dalam belajar dan menerima pembelajaran dengan baik. 

2. Fungsi Media Pembelajaran 

Secara umum, media memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai 

berikut. 

a. Mengatasi terbatasnya kemampuan yang dimiliki pesera didik. 
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b. Mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai benda yang sulit 

untuk diamati secara langsung.. 

c. Peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan 

disekitar. 

d. Menghasilkan keseragaman pengamatan. 

e. Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis, 

membangkitkan minat peserta didik agar mau belajar. 

f. Memudahkan peserta didik dalam menerima pembelajaran. 

Enam fungsi diatas merupakan fungsi secara nyata yang akan diperoleh 

peserta didik dalam menerima pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran ini bukan merupakan fungsi tambahan melainkan fungsi 

tersendiri dalam membantu guru menciptakan situasi atau kondisi belajar 

yang lebih efektif dibandingkan tanpa menggunakan media pembelajaran. 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum media pembelajaran memiliki manfaat dalam 

penggunaannya. Smaldino, (2005 : 5) mengungkapkan bahwa media 

sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi. Manfaat media 

pembelajaran dipaparkan sebagai berikut. 

a. Memperjelas informasi yang didapatkan agar tidak berbelit-belit. 

b. Mengatasi terbatasnya waktu, tempat, tenaga dan daya penglihatan 

juga pendengaran. 

c. Menimbulkan semangat belajar, peserta didik dapat berinteraksi 

langsung dengan sumber belajar. 
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d. Memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki mulai dari visual, auditori, dan 

kinestetiknya. 

e. Memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik untuk 

mendapatkan pengalaman. 

4. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu media visual 

diam, media visual gerak, media audio, media audio visual diam, dan 

media audio visual gerak. (Susilana, 2009 : 12). Dari beberapa media 

yang telah di sebutkan di atas media tersebut dapat dibedakan melalui 

proses pemakaian untuk menyampaikan pesan, bagaimana suara atau 

gambar yang diterima, apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi 

optik, proyeksi elektronik atau telekomunikasi. Keempat cara tersebut 

sebagai cara penyajian dari sebuah media. 

Media masih dibedakan menjadi tujuh kelompok yaitu, kelompok 

pertama, grafis, bahan cetak dan gambar diam. Kedua, media proyeksi 

diam. Ketiga, media audio. Keempat, media audio. Kelima, media 

gambar hidup atau film. Keenam, media televisi dan ketujuh, media 

penyaji (Susilana, 2009 : 14). 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis 

media dalam pembelajaran dikelompok-kelompokan sesuai dengan cara 

penggunaan dan penyampainnya. 
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C. Media PIPI (Pillow Picture) 

1. Definisi Media PIPI (Pillow Picture) 

Media PIPI (Pillow Picture) merupakan media bantal bergambar 

yang didalamnya terdapat cerita bergambar. Cerita bergambar yang 

terdapat dalam media ini dispesifikasikan untuk peserta didik kelas 1 

sekolah dasar.  Bantal bergambar ini serupa dengan buku bantal. Menurut 

(Breto, 1998) A pillow book construction comprised of two pillows, a 

thick one a thin one, joined together like the two covers of a book by 

means of a seam along the short end of the internal sides.  

Dari definisi tersebut buku bantal merupakan sebuah konstruksi 

buku yang terdiri dari dua bantal yang tergabung jadi satu dengan cara 

jahitan seperti dua sampul, yang apabila dilipat satu sama lain 

membentuk bantal besar, namun didalamnya berisi tulisan yang dapat 

dibaca. 

Buku Bantal juga di definisikan sebagai buku yang terbuat dari 

kain katun yang lembut dan empuk, tidak hanya itu buku bantal ini selain 

menjadi media penyampai sebuah materi tertentu juga dapat digunakan 

sebagai bantal. Media PIPI (Pillow Picture) termasuk media visual bahan 

cetak. Media ini menampilkan sebuah cerita dalam bentuk bantal 

bergambar. Media PIPI (Pillow Picture) berbentuk persegi dengan 

ukuran 35 cm x 35 cm yang terbuat dari kain. 

2. Keunggulan Media PIPI (Pillow Picture) 

Keunggualan Media PIPI (Pillow Picture) adalah dapat membantu 

sekolah khususnya dalam kelas I Sekolah Dasar untuk melaksanakan 
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gerakan literasi, membiasakan peserta didik dalam membaca, membuat 

peserta didik tertarik dengan membaca, dan juga bantal bergambar ini 

memiliki design dengan gambar dan warna-warna yang menarik bagi 

peserta didik. 

Media PIPI (Pillow Picture) tidak mudah robek dikarenakan 

terbuat dari kain yang lembut, media ini bisa dicuci apabila kotor, media 

ini dapat melatih memori secara visual melalui gambar dan warna selain 

itu bahan dasarnya yang terbuat dari kain katun memudahkan pengguna 

dalam memakai, membawanya kemana saja dan yang terpenting aman 

bagi peserta didik khususnya pada peserta didik kelas I Sekolah Dasar. 

3. Langkah-langkah Pengembangan Media PIPI (Pillow Picture) 

Media pembelajaran dapat digunakan secara individu, 

berkelompok mapun klasikal. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan 

kebutuham saat proses pembelajaran. Cara atau Langkah-langkah 

Pembuatan media PIPI (Pillow Picture) sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses 

pembuatan. 

b. Membuat design gambar yang akan di cetak dengan menggunakan 

digital printing atau sablon full colour. 

c. Mendesign dengan cara menggambar manual yang kemudian di ubah 

menjadi digital. 

d. Mencetak design gambar yang telah jadi dengan ukuran 35 cm x 35 

cm. 
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e. Menyatukan kain-kain yang sudah bergambar dengan cara menjahit 

rapi antara sisi depan dan belakang dan dalamnya di beri serat 

polyster. 

f. Memasang pengait agar memudahkan untuk dibuka dan ditutup 
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D. Indikator Media PIPI (Pillow Picture) untuk Gerakan Literasi 

Tabel 2.1 Indikator Media PIPI (Pillow Picture) untuk Gerakan Literasi 

No. PIPI (Pillow Picture) Gerakan Literasi Keterangan 

1.  

 

Pembiasan (Kemendikbud, 2016) 

1. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah atau menjelang akhir 

pelajaran) 

2. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan dengan membaca 

nyaring dan membaca dalam hati 

3. Guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan terlibat dalam 

kegiatan membaca 15 menit 

 

Halaman 1 

Latar tempat: 

Hutan 

Tinggal lah dua 

ekor ulat 

bernama Rufi dan 

Dora. 

 

2.  

 

Pembiasan 

1. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah atau menjelang akhir 

pelajaran) 

2. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan dengan membaca 

nyaring dan membaca dalam hati 

3. Guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan terlibat dalam 

kegiatan membaca 15 menit 

Halaman 2 

Dora sedang 

mencari makan 

dan saat itu Rufi 

bertemu 

dengannya, 

ketika hendak 

meminta makan 

Rufi marah tak 

memberi 

makanan pada 

Dora. 

3.   

 

Pembiasan 

1. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah atau menjelang akhir 

pelajaran) 

2. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan dengan membaca 

nyaring dan membaca dalam hati 

3. Guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan terlibat dalam 

kegiatan membaca 15 menit 

Halaman 3 

Malam hari 

terdengar di 

hutan akan 

diadakan sebuah 

pesta 

4.  

 

 

 
 

Pembiasan 

1. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah atau menjelang akhir 

pelajaran) 

2. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan dengan membaca 

nyaring dan membaca dalam hati 

3. Guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan terlibat dalam 

kegiatan membaca 15 menit 

Halaman 4 

Owl si burung 

hantu 

membagikan 

undangan ke para 

penghuni hutan. 
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No. PIPI (Pillow Picture) Gerakan Literasi Keterangan 

5.  

 

Pembiasan 

1. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah atau menjelang akhir 

pelajaran) 

2. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan dengan membaca 

nyaring dan membaca dalam hati 

3. Guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan terlibat dalam 

kegiatan membaca 15 menit 

Halaman 5 

Para penghuni 

senang 

mendengar akan 

diadakan pesta. 

6.  

 

Pembiasan 

1. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah atau menjelang akhir 

pelajaran) 

2. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan dengan membaca 

nyaring dan membaca dalam hati 

3. Guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan terlibat dalam 

kegiatan membaca 15 menit 

Halaman 6 

Rufi dengan 

angkuh 

menyatakan itu 

hanya pesta biasa 

dan ia akan 

membuat pesta 

yang lebih besar. 

7.  

 
 

Pembiasan 

1. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah atau menjelang akhir 

pelajaran) 

2. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan dengan membaca 

nyaring dan membaca dalam hati 

3. Guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan terlibat dalam 

kegiatan membaca 15 menit 

Halaman 7 

Piku si beruang 

menegur Rufi 

karena 

perkataannya, 

namun Rufi tak 

mendengarkan. 

8.  

 
 

Pembiasan 

1. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah atau menjelang akhir 

pelajaran) 

2. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan dengan membaca 

nyaring dan membaca dalam hati 

3. Guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan terlibat dalam 

kegiatan membaca 15 menit 

Halaman 8 

Hari demi hari 

berganti dua ekor 

ulat tersebut 

berubah menjadi 

kepompong. 

9.  

 

Pembiasan 

1. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan setiap hari (di awal, 

tengah atau menjelang akhir 

pelajaran) 

2. Kegiatan 15 menit membaca 

dilakukan dengan membaca 

nyaring dan membaca dalam hati 

3. Guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan terlibat dalam 

kegiatan membaca 15 menit 

 

Halaman 9 

Tak disangka 

Dora berubah 

menjadi kupu-

kupu cantik 

dengan sayap 

penuh warna 

sedangkan Rufi 

berubah dengan 

sayap berwarna 

hitam pekat. 
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No. PIPI (Pillow Picture) Gerakan Literasi Keterangan 

10.  

 
 

Pengembangan (Tagihan Non-

Akademik) 

1. Ada kegiatan 15 menit membaca 

buku non pelajaran 

2. Pertanyaan untuk 

mengembangkan peserta didik 

dalam diskusi 

3. Mengapresiasi capaian literasi 

peserta didik 

Lima soal untuk 

mengembangkan 

peserta didik 

dalan diskusi atau 

menjawab soal 

tersebut 

11.  

 
 

Pengembangan (Tagihan Non-

Akademik) 

1. Menyusun puzzle sesuai cerita 

yang telah dibaca 

Puzzle huruf, 

menyususn 

perkembangan 

ulat sampai jadi 

kupu-kupu sesuai 

yang terdapat 

pada media 

12.  

 
 

Pengembangan (Tagihan Non-

Akademik) 

1. Mengeja kata dan menyusun kata 

dalam cerita 

Dua puzzle huruf 

yang berkaitan 

dengan karakter 

tokoh 

13. 

 
 

Pengembangan (Tagihan Non-

Akademik) 

1. Mengetahui benar atau salah 

karakter tokoh dalam cerita 

Tiga soal dengan 

memilih jawaban 

benar atau salah  

 

E. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang di rencanakan penulis harus memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini disebut penelitian 

relevan/penelitian terdahulu. Terdapat tiga penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini yaitu:  

Pertama, penelitian dilakukan oleh Ayu Dwi Lestari Oktavia (2014) yang 

berjudul “Mengembangkan Kecerdasan Visual Spasial Anak Usia Dini 

Menggunakan Media Buku Bantal Taman Kanak-Kanak Sandhy Putra 
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Telkom Kelompok B1 Kota Bengkulu”. Menunjukan hubungan yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Hasil penelitian tersebut dilakukan selama 2 siklus, masing-masing siklus 

dilakukan tiga kali setiap minggunya dengan siklus berulang, dimana 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi dengan keberhasilan dan 

kegagalan sebagai acuan dalam penelitian. Sistem pembelajaran yang 

dilakukan memakai sistem kelompok. 

Pertemuan pertama diperoleh hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan 

teman sejawat pada aspek mengenal 5 bentuk geometri mendapat kriteria 

sangat kurang dengan persentase 15%, sedangkan dalam mendesain bentuk 

geometri mendapat kriteria sangat kurang dengan persentase 31%, pada aspek 

menciptakan bentuk baru mnggunakan kepingan geometri mendapat kriteria 

sangat kurang dengan persentase 23%. 

Pertemuan kedua siklus pertama berdasarkan hasil pengamatan peneliti 

dan teman sejawat pada aspek mengenal 5 bentuk geometri mendapat kriteria 

sangat kurang dengan persentase 31%, sedangkan dalam mendesain bentuk 

geometri mendapat kriteria sangat kurang dengan persentase 31%, pada aspek 

menciptakan bentuk baru menggunakan kepingan geometri mendapat kriteria 

sangat kurang dengan persentase 31%.  

Hasil penelitian ini terbukti bahwa dengan menggunakan buku bantal 

sebagai media pembelajaran dapat mengembangkan kecerdasan visual spasial 

anak usia dini atau PAUD dengan kriteria baik sekali. Kesamaan dengan 

penelitian yang diaksanakan adalah keduanya mengembangkan produk media 

berbentuk bantal. Perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu produk 
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yang dikembangkan berupa buku bantal yang memuat materi mengenai 

geometri yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan visual spasial 

pada anak usia dini atau PAUD. 

Kedua, penelitian dilakukan oleh Nurul Watifah (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Perpustakaan Digital Bahasa Indonesia Untuk Meningkatkan 

Literasi Informasi Kelas X Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandar 

Lampung”. Menunjukan hubungan yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

Hasil penelitian menunjukan sekolah memiliki potensi, yakni setiap 

sekolah menyediakan sekitar 2-3 unit computer pada ruang perpustakaan, 

sudah memiliki ruang laboratorium komputer sendiri, komputer yang 

disediakan sesuai dengan jumlah siswa, spesifikasi komputer sesuai dengan 

tuntutan software, sebuah produk perpustakaan digital berbasis komputer 

yang dimuat dalam kepingan CD (Compact Disk), 3) efektivitas produk 

digunakan uji t dari hasil pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mean hasil posttest 

(83,75) > pretest (36,6875) dengan t hitung (35.364) > t tabel(1.671) dengan 

demikian perpustakaan digital lebih efektif dapat meningkatkan literasi, 4) 

efisiensi produk dengan penghematan waktu 25%, pelaksanaan penggunaan 

perpustakaan digital lebih sedikit dibandingkan waktu yang direncanakan, 

dan 5) daya tarik produk sangat baik dengan hasil sebesar 92,13%. 

Kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya 

mengembangkan media untuk literasi. Perbedaanya adalah, pada penelitian 

terdahulu yang dikembangkan adalah perpustakaan digital sedangkan peneliti 
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mengembangkan media PIPI (Pillow Picture) dan pada penelitian terdahulu 

berfokus untuk meningkatkan literasi informasi sedangkan peneliti berfokus 

untuk gerakan literasi di sekolah dasar. 

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Siti Badriyah (2016) yang berjudul 

Pengembangan Buku Cerita Bergambar “Mili dan Kotak Ajaib” sebagai 

Media Pembelajaran Literasi Keuangan Kompetensi Menabung dan Investasi 

untuk Siswa kelas V SD Muhammadiyah Pakel Tahun Ajaran 2015/1016. 

Menunjukan hubungan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 

Hasil penelitian menunjukan penilaian ahli materi, ahli bahasa, ahli 

media dan praktisi, skor rata-rata aspek materi adalah sebesar 4,05 (Layak), 

aspek bahasa sebesar 3,38 (Layak), dan aspek media sebesar 3,47 (Layak), 

Berdasrkan respon peserta didik pada uji pengembangan menunjukan bahwa 

aspek materi sebesar 3,58 (Layak), aspek bahasa sebesar 3,88 (Layak), dan 

aspek media sebesar 3,91 (Layak). Hasil uji validasi untuk mengukur 

peningkatan pemahaman peserta didik yang dilakukan dengan menggunakan 

pretest dan posttest diperoleh nilai gain sebesar 0,38 dan disimpulkan bahwa 

penggunaan Buku Cerita Bergambar “Mili dan Kotak Ajaib” tergolong 

sedang berdasarkan kriteria nilai gain. 

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah keduannya 

menggembangkan media untuk literasi dengan menggunakan cerita 

bergambar. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu berfokus pada 

literasi keuangan dengan kompetensi menabung dan investasi dan juga 

menggunakan model penelitian Four-D sedangkan peneliti melakukan 
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pengembangan untuk gerakan literasi di sekolah dasar dan model penelitian 

yang digunakan adalah model ADDIE. 

Tabel 2.2 Penelitian Relevan 

No. Penelitian Terdahulu Perbedaan Persamaan 

1. Ayu Dwi (2014) 

Mengembangkan Kecerdasan Visual Spasial Anak 

Usia Dini Menggunakan Media Buku Bantal 

Taman Kanak-Kanak Sandhy Putra Telkom 

Kelompok B1 Kota Bengkulu 

Materi geometri 

yang bertujuan 

untuk 

mengembangkan 

kecerdasan visual 

spasial pada anak 

usia dini atau 

PAUD 

Mengembangkan 

produk berupa 

bantal 

2. Nurul Watifah (2016) 

Pengembangan Perpustakaan Digital Bahasa 

Indonesia Untuk Meningkatkan Literasi Informasi 

Kelas X Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandar 

Lampung 

Mengembangkan 

perpustakaan 

digital, berfokus 

untuk 

meningkatkan 

literasi informasi 

 

Mengembangkan 

media untuk 

literasi 

3. Siti Badriyah (2016) 

Pengembangan Buku Cerita Bergambar “Mili dan 

Kotak Ajaib” sebagai Media Pembelajaran Literasi 

Keuangan Kompetensi Menabung dan Investasi 

untuk Siswa Kelas V SD Muhammadiyah Pakel 

Tahun Ajaran 2015/2016 

Mengembangkan 

media buku cerita 

bergambar untuk 

literasi keuangan. 

Menggunakan 

model Four-D 

Mengembangkan 

media untuk 

literasi 
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F. Kerangka Pikir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Lapangan : SDN 

Sumbersari I Malang menggunakan 

media bahan cetak kertas dan 

fasilitas yang tersedia terbatas 

 

Analisis Kebutuhan : 

1. Tidak menggunakan media selain buku cerita pada umumnya, 

sehingga peserta didik menjadi bosan. 

2. Peserta didik kurang ada minat membaca 

3. Fasilitas penunjang peserta diidk untuk membaca masih terbatas 

 

Pengembangan Media PIPI (Pillow Picture) 

untuk Gerakan Literasi di Sekolah Dasar 

Model Pengembangan yang digunakan adalah ADDIE (Analyze, Desgin, Development, 

Implementation, Evaluation) 

Hasil: 

Media PIPI (Pillow Picture) 

yang layak digunakan untuk 

gerakan literasi 

Kondisi Ideal : Pelaksanaan gerakan 

literasi di Sekolah Dasar perlu adanya 

media pendukung untuk membuat 

peserta didik gemar akan membaca 

 


