
8 
 

BAB II 

    KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Literasi 

a. Pengertian Literasi 

Literasi dalam bahasa Inggris bertuliskan literacy, kata ini berasal 

dari bahasa Latin littera (huruf) yang memiliki definisi melibatkan 

penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang 

menyertainya. Berkenaan dengan ini Kern (2000:67) mendefinisikan istilah 

literasi secara komprehensif sebagai berikut:  

Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan 

historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan 

makna melalui teks.Literasi memerlukan setidaknya sebuah 

kepekaan yang tak terucap tentang hubunga-hubungan antara 

konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaanya serta 

idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang 

hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/ tujuan, 

literasi itu bersifat dinamis – tidak statis – dan dapat bervariasi di 

antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/ wacana. 

Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, 

pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan 

pengetahuan kultural. 

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa literasi memerlukan 

kemampuan yang kompleks. Adapun pengetahuan tentang genre adalah 

pengetahuan tentang jenis-jenis teks yang berlaku/ digunakan dalam 

komunitas wacana misalnya, teks naratif, eksposisi, deskripsi dan lain-lain. 

Terdapat tujuh unsur yang membentuk definisi tersebut, yaitu berkenaan 

dengan interpretasi, kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan 

masalah, refleksi, dan penggunaan bahasa. Ketujuh hal tersebut merupakan 

prinsip-prinsip dari literasi. 
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Menurut Kern (2001, 23) terdapat tujuh prinsip pendidikan literasi, 

yaitu,(1) literasi melibatkan interpretasi Penulis/ pembicara dan pembaca/ 

pendengar berpartisipasi dalam tindak interpretasi,(2) literasi melibatkan 

kolaborasi.(3) literasi melibatkan konvensi.(4) literasi melibatkan 

pengetahuan cultural.(5) literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri.(6) 

literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa (lisan/ tertulis)Literasi 

merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, 

mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan 

dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi melibatkan 

inprestasi, kolaborasi, konvensi, kultural, refeleksi diri,dan sistem-sistem 

bahasa (pengguna bahasa). Kemampuan-kemampuan itu perlu dimiliki tiap 

individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan itu 

bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat. 

Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. 

Namun, literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam 

masyarakat. 

b. Macam-macam Literasi 

Literasi berhubungan dengan kapsitas siswa untuk menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam mata pelajaran kunci dan 

menganalisa, mempertimbangkan dan mengkomunikasikan secara efektif 

seperti yang mereka identifikasi, menafsirkan dan menyelesaikan masalah 

dalam variasi masalah. 
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Clay (2001:10-14) menjabarkan bahwa literasi terdiri dari literasi 

dini, literasi dasar, literasi perpustakan, literasi media, literasi teknologi, 

literasi visual. Di Indonesia literasi dini merupakan dasar pemerolehan 

berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Literasi dini (Early Literacy) 

Kemampuan menyimak bahasa lisan dan berkomunikasi dengan 

gambar melalui bahasa lisan yang dibentuk oleh pengalamannya 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pengalaman siswa dalam 

berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi 

dasar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi 

dini dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang bahasa, dan 

literasi dapat memudahkan anak usia dini dalam berkomunikasi secara lisan 

dan gambar pada lingkungannya. 

2) Literasi Dasar (Basic Literacy) 

Kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, 

dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan 

kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, 

mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasar pemahaman 

dan pengambilan kesimpulan. 

3) Literasi Perpustakan (Library literacy) 

Perpustakaan agar lebih maju, lebih menarik dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat, yaitu; peningkatan fasilitas, materi pembelajaran, 
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dan kapasitas layanan. Masyarakat literasi merupakan pendukung efektif 

bagi berkembangnya budaya belajar. Perpustakaan yang baik seharusnya 

bisa berfungsi sebagai pusat pembelajaran, bahkan bisa juga berfungsi 

sebagai agen perubahan bagi masyarakatnya. 

4) Literasi Media (Media Literacy)

Kemampuan untuk mengetahui berbagai media yang berbeda, 

seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan  

dalam memanfaatkan teknologi. Melalui media literasi masyarakat bisa 

meningkatkan intelektual mereka dengan aktif mencari informasi yang 

sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan referensi yang ada, sehingga 

informasi yang didapat bisa menjawab kebutuhan yang dicari oleh individu 

itu sendiri. 

5) Literasi Visual (Visual Literacy)

Pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi 

teknologi, yang memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis 

dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang setiap hari membanjiri, 

baik dalam bentuk tercetak, di televisi maupun internet, haruslah terkelola 

dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan 

yang benar-benar perlu disaring berdasar etika dan kepatutan. 

6) Literasi Teknologi(Technology Literacy)

Kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi 

seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dalam 

memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk 

mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, 
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juga pemahaman menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di 

dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan 

dan mengelola data, serta menjalankan program perangkat lunak. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka literasi teknologi dapat dimaknai 

sebagai kemampuan yang terdiri dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan 

berpikir kritis, serta pembuatan keputusan dalam upaya pemanfaatan 

teknologi/ inovasi hasil karya manusia secara efektif  khususnya pada dunia 

pendidikan. 

Dapat disimpulkan bahwa komponen dari literasi terdiri 6 

kemampuan yang berbeda dari setiap komponen literasi. Seperti literasi 

media yang menuntut agar siswa dapat memiliki kemampuan untuk 

mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda. Berbeda dengan literasi 

visual yang menghendaki pemahaman tingkat lanjut antara literasi media 

dan literasi teknologi. Hal ini membuktikan bahwa literasi tidak hanya 

didefinisikan sebagai aktivitas membaca dan menulis saja. 

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan 

budaya literat pada anak didik. Oleh karena itu, tiap sekolah tanpa terkecuali 

harus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan literasi. 

Program membaca seperti membaca dalam hati dan membaca nyaring 

hanyalah bagian dari kerangka besar untuk membangun budaya literasi 

sekolah. Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan 

budaya literasi. Sekolah dengan budaya literasi yang tinggi dapat 

mendukung keberhasilan siswa. 
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Indonesia sendiri gerakan literasi mulai diperkenalkan pada tahun 

2014. Beberapa daerah mula mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten 

Literasi. Gerakan literasi diprakarsai oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang 

merupakan organisasi profesi guru yang bergerak meningkatkan 

profesionalisme guru. Gerakan literasi oleh IGI bertujuan menjadikan siswa 

dan guru “melek” dalam membaca dan menulis. 

B. Gerakan Literasi Sekolah 

a. Pengertian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

GLS merupakan suatu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah 

dengan alasan-alasan sebagai  berikut : Keterampilan membaca siswa, 

Indonesia menduduki peringkat bawah, tuntutan keterampilan membaca 

pada abad 21 adalah kemampuan memahami informasi secara analitis, 

kritis, dan reflektif. Alasan yang ke tiga pembelajaran di sekolah belum 

mampu mengajarkan kompetensi abad 21. Terakhir yaitu kegiatan membaca 

di sekolah perlu dikuatkan dengan pembiasan membaca di keluarga dan 

masyarakat. 

GLS menurut Sutriantno, dkk (2016:2) merupakan sebuah upaya 

yang dilakukan secara menyeluruh yang dilakukan sekolah sebagai 

organisasi pembelajar yang warganya literat sepanjang hanyat melalui 

pelibatan publik.Pengertian tersebut menunjukan, bahwa pembiasaan 

literasi di sekolah membutuhkan suatu pelibatan publik yang masif untuk 

mensukseskan lingkungan yang literat di sekolah. 

GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif 

dengan melibatkan warga sekolah (siswa, guru, kepala sekolah, tenaga 
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kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid), 

akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang 

dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan lainnya.), dan 

pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud 2016:5). 

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 tahun 

2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, salah satunya mengenai kegiatan 

membaca buku non pembelajaran selama 15 menit sebelum pembelajaran 

dimulai. Kegiatan ini adalah upaya menumbuhkan keterampilan membaca 

kepada perserta didik untuk merangsang imajinasi. 

Pada penjelasan di atas dapat di simpilkan bahwa Gerakan Literasi 

sekolah (GLS) merupakan upaya yang dilakukan sekolah untuk menjadikan 

organisasi pembelajar yang warganya literat sepanjang hanyat melalui 

pelibatan publik dengan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai 

membaca buku nonpelajaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat 

baca peserta didik. 

GLS adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai 

elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan berupa pembiasaan 

membaca siswa. Aktivitas literasi siswa adalah kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan siswa selama proses gerakan literasi sekolah berlangsung. 

Berdasarkan tujuan umum gerakan literasi sekolah yaitu menumbuh 

kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem 
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literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar 

mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

b. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah 

Sekolah dengan budaya literasi yang tinggi, siswa akan cenderung 

lebih berhasil dan guru lebih bersemangat mengajar. Program membaca 

seperti membaca dalam hati dan membaca nyaring hanyalah bagian dari 

kerangka besar untuk membangun budaya literasi sekolah. 

Wierdarti, dkk.(2016:6) terdiri dari dua yaitu tujuan umun dan 

tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti 

siswa melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah  agar mereka jadi 

pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan untuk tujuan khususya terdapat 

empat yaitu, (1) menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan 

menulis siswa di sekolah, (2) meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan 

sekolah agar literal, (3) menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang 

menyenangkan dan ramah anak, agar warga sekolah mampu megelola 

pengetahuan, (4) menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan 

menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadai berbagai strategi 

membaca. 

Dapat disimpulkan dari tujuan umum dan tujuan khusus GLS 

adalah menciptakan lingkungan sekolah menjadi lingkungan pembelajar 

sepanjang hayat dengan membudayakan aktivitas membaca dan menulis. 

GLS yang kelihatanya mudah diterapkan, ternyata tidak mudah dalam 

pengaplikasiannya di sekolah. Hal tersebut dikarenakan, setiap sekolah 
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tidak memilki kemampuan yang sama dalam mengakomodasi penciptaan 

lingkungan sekolah yang literasi. 

c. Prinsip-prinsip Gerakan Literasi Sekolah 

Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung 

jawab semua guru di semua mata pelajaran. Pembelajaran di mata pelajaran 

apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Program 

literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan 

bacaan seperti karya sastra untuk anak. 

Menurut Beers (2009:87) Menyampaikan beberapa 

strategi dalam melaksanakan GLS harus menekankan 

pada berberapa prinsip di bawah ini yaitu: (a) Program 

literasi dilaksanakan sesuai dengan tahap perkembangan 

siswa (b) Program literasi di sekolah yang baik bersifat 

berimbang, karena menyadari siswa memiliki kebutuhan 

yang berbeda (c) Program literasi terintegrasi dengan 

kurikulum (d) Kegiatan membaca dan menulis dilakukan 

kapanpun dan dimanapun (e) Kegiatan mengembangkan 

budaya lisan (f) Kegiatan literasi perlu mengembangkan 

kesadaran terhadap keberagaman. 

 

Menurut Wierdarti, dkk.(2016 : 9) pada buku saku GLS, prinsip-

prinsip GLS ada enam yaitu : 

1) Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat 

diprediksi  

Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling 

berirusan antartahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan 

literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk memilih strategi 

pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan 

perkembangan mereka. 
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2) Program literasi yang baik bersifat berimbang  

Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari 

bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh 

karena itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu 

divariasikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan.Program 

literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan 

bacaan kaya ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja. 

3) Program literasi terintegrasi dengan kurikulum  

Pembiasaan dan pembelajaran literasi disekolah adalah tanggung jawab 

semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran 

apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan 

demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu 

diberikan kepada guru semua mata pelajaran. 

4) Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun  

Misalnya dengan menulis surat kepada presiden atau membaca untuk 

ibu merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna. 

5) Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan  

Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai 

kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran 

dikelas. Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk 

perbedaan pendapat untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, 

saling mendengarkan, dan menghormati perbedaa pandangan. 
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6) Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap 

keberagaman 

Warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di 

sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu merefleksikan 

kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajan pada 

pengalaman multikultural. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Prinsip-prinsip 

GLS adalah memahami tahap perkembangan peserta didik akan membantu 

sekolah dalam memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran yang tepat 

sesuai kebutuhan perkembangannya. Warga sekolah perlu menghargai 

perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta 

didik perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat 

pengalaman multikultural. 

d. Tahap-tahap pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah 

Sebelum membahas pada tahap-tahap pelaksananan gerakan 

literasi sekolah sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan kesiapan dari 

masing-masing sekolah. Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam 

pengembangan budaya literasi sekolah. 

Gerakan literasi sekolah terdapat tiga tahap yaitu tahap pembiasan, 

tahap pengembangan, tahap pembelajaran Wiedarti, (2016:23) 

1. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada Tahap 

Pembiasaan  

penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca 

(permendikbud no.23 tahun 2015). Tahap pembiasaan bertujuan untuk 
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menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca 

dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal 

fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. 

Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem 

sekolah. Pembiasaan ini bertujuan menumbuhkan minat terhadap bacaan 

dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan 

minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan 

literasi lanjut. (Anderson & Katwol 2011:60). 

a. Kecakapan literasi tahap pembiasaan 

Tabel. 2.1 Kecekapan literasi tahap pembiasaan 

 

 

 

Sumber : tabel kecekapan literasi tahap pembiasaan (Wierdarti, dkk.2016:7) 

 

b. Fokus dan prinsip kegiatan tahap pembiasaan 

Tabel. 2.2 Fokus dan prinsip kegiatan tahap pembiasaan 

 

Jenjang 

 

Menyimak 

 

Membaca 

 

Fokus kegiatan 

 

Jenis bacaan 

Sarana dan 

prasarana 

Kelas 

tinggi 

Menyimak (lebih 

lama) untuk 

memahami isi 

bacaan 

Memahami isi 

bacaan dengan 

berbagai strategi 

(mengenali jenis 

teks, membuat 

inferensi, koneksi 

dengan 

pengalaman/ teks 

lain, dll). 

Membacakan 

buku dengan 

nyaring,membaca 

dalam hati 

Buku cerita 

bergambar, buku 

bergambar kaya 

teks, buku novel 

pemula, baik 

dalam bentuk 

cetak/digital/ 

visual 

Sudut buku 

kelas, 

perpustakaan, 

area baca 

Sumber: tabel Fokus dan prinsip kegiatan tahap pembiasaan (Wierdarti, dkk.2016:8) 

 

 

 

Jenjang Komunikasi Berpikir Kritis 

Kelas Tinggi Mempresentasikan cerita dengan 

efektif 

Mengetahui jenis tulisan dalam 

media dan tujuannya 
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c. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan pembiasaan meliputi: 

1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran 

melalui kegiatan membacakanbuku dengan nyaring (read aloud) 

atau seluruh warga sekolah membaca dalam hati (sustained silent 

reading). 

2. Membangun lingkungan fisik sekolah yang kaya literasi, antara lain: 

(1) menyediakan perpustakaan sekolah, sudut baca, dan area baca 

yang nyaman; (2) pengembangan saran lain (UKS, kantin, kebun 

sekolah); dan (3) penyediaan koleksi teks cetak, visual, digital 

maupun multimodal yang mudah diakses oleh seluruh warga 

sekolah; (4) pembuatan bahan kaya teks (print-rich materials). 

2 Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada Tahap 

Pengembangan 

Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapin 

buku pengayaan. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan 

mengembangkan kemampuan memehami bacaan dan mengkaitkan 

dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengelola kemampuan 

komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan 

pengayaan (Anderson & Katwol 2011:63). 

Pengembangan lebih lanjut minat baca untuk kemampuan literasi 

tahap berikutnya. Kegiatan literasi pada tahap ini diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya 

dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan 
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komunikasi secara kreatif (verbal, tulisan, visual, digital) melalui 

respons terhadap bacaan. 

a. Kecakapan Literasi pada tahap pengembangan 

Tabel. 2.3 Kecakapan Literasi pada tahap pengembangan 

Jenjang Menyimak Membaca Berbicara Menulis Memilah 

informasi 

SD 

Kelas 

tinggi 

 Menyimak 

cerita untuk 

menumbuhkan  

empati. 

• Membaca  

Cerit dengan 

fasih. 

•Menggunakan  

konteks  

kalimat untuk  

memaknai  

kata-kata  

baru.  

• Memahami  

cerita fantasi  

dan cerita 

rakyat  

dalam  

konteks  

budaya yang  

spesifik. 

• Menceritakan  

ulang isi cerita  

dengan bahasa  

sendiri dan 

mengemukakan 

pendapatterhadap  

cerita. 

• Menuliskan  

tanggapan  

terhadaptokoh/alur 

cerita.  

• Menulis  

modifikasi  

cerita  dalam 

alurawaltengahakhir  

cerita 

• 

Mengidentifikasi  

elemen fakta dan  

fiksi dalam 

cerita.  

• 

Mengidentifikasi  

perbedaan dan  

persamaan 

karakter  

tokohtokoh 

cerita 

Sumber: tabel Kecakapan Literasi pada tahap pengembangan (Wierdarti, 

dkk.2016:28) 

b. Fokus kegiatan literasi pada tahap pengembangan 

Tabel. 2.4 Fokus kegiatan literasi pada tahap pengembangan 

Jenjang Fokus kegiatan Media 
SD Kelas 

Tinggi 

• Guru membacakan bukucerita bergambar 

atau buku cerita berilustrasi atau kutipan 

novel anak dengan nyaring. 

• Guru membaca buku bergambar atau 

buku berilustrasi bersama peserta didik 

(shared reading). 

• Guru memandu peserta didik membaca 

buku cerita bergambar atau berilustrasi  

(guided reading). 

• Peserta didik membaca buku berilustrasi 

atau novel anak dalam hati.  

• Peserta didik mengisi peta cerita (story 

map/ graphic organizeruntuk 

menanggapi  

bacaan. 

• Peserta didik menuliskan tanggapan atau 

kesan terhadap bacaan dengan kalimat 

sederhana. 

• Buku cerita bergambar. 

• Buku cerita berilustrasi. 

• Buku besar (big book). 

• Cerita rakyat yang sesuai  

jenjang SD. 

• Novel anak sederhana. 

• Puisi dan pantun sederha 

Sumber Tabel Fokus kegiatan literasi pada tahap pengembangan (Wierdarti, dkk.2016:30) 
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c. Langkah- langkah Kegiatan pada tahap pengembangan 

1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui 

kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca 

bersama, dan/atau membaca terpadu diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-

akademik, contoh: membuat peta cerita (story map), menggunakan graphic 

organizers, bincang buku. 

2. Mengembangkan lingkungan fisik, sosial, afektif sekolah yang kaya literasi 

dan menciptakan ekosistem sekolah yang menghargai keterbukaan dan 

kegemaran terhadap pengetahuan dan berbagai kegiatan, antara lain: (1) 

memberikan penghargaan kepada capaian perilaku positif, kepedulian sosial, 

dan semangat belajar siswa, penghargaan ini dapat dilakukan setiap upacara 

bendera Hari Senin dan/atau peringatan lain; (2) kegiatan-kegiatan akademik 

lain yang mendukung terciptanya budaya literasi di sekolah (belajar di kebun 

sekolah, belajar di lingkungan luar, wisata perpustakaan kota/daerah dan 

taman bacaan masyarakat, dll). 

3. Pengembangan kemampuan literasi melalui kegiatan di perpustakaan 

sekolah/perpustakaan kota/daerah atau tamanbacaan masyarakat atau sudut 

baca kelas dengan berbagai kegiatan, anatara lain: (1) membacakan buku 

dengan nyaring, membaca dalam hati membaca bersama (shared reading), 

membaca terpadu (guided reading), menonton film pendek, dan/ atau 

membaca teks visual/digital (materi dari internet); (2) siswa merespon teks 

(cetak/visual/digital), fiksi dan nonfiksi, melalui beberapa kegiatan sederhana 

seperti menggambar, membuat peta konsep, berdiskusi, dan berbincang 

tentang buku. 
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2. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada Tahap 

Pembelajaran 

                    Meningkatkan kemampuan literasi di semua matapelajaran dengan 

menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata 

pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Dalam tahap ini, 

pembelajaran semua mata pelajaran dilakukan dengan merujuk pada 

ragam teks (cetak/visual/digital) yang tersedia dalam format buku-buku 

pengayaan. Guru diharapkan bersikap kreatif dan proaktif mencari 

referensi pembelajaran yang relevan dan mengurangi kebergantungan 

pada buku teks pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS). (Wierdarti, 

dkk.2016:29) 

a. Kecakapan literasi pada tahap pembelajaran 

Tabel. 2.5 Kecakapan literasi pada tahap pembelajaran 

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. 

 Perilaku Membaca Mendengar dan menyimak sepanjang  

waktu ketika membaca dengan  

panduan/dibacakan. 

Pembaca  

Madya 

SD kelas  

Tinggi 

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. 



24 
 

Membaca dengan intonasi yang  

sesuai dengan tanda baca (titik,  

koma, tanda tanya dan seru). 

Sumber tabel Kecakapan literasi pada tahap pembelajaran (Wierdarti, dkk.2016:58) 

 

b. Fokus kegiatan pada tahap pembelajaran 

Kegiatan yang dapat dilakukan di tahap pembelajaran antara lain sebagai  

berikut. 

1) Guru mencari metode pengajaran yang efektif dalam mengembangkan   

2) kemampuan literasi peserta didik. Untuk mendukung hal ini, guru 

dapat melakukan penelitian tindakan kelas. 

3) Guru mengembangkan rencana pembelajaran sendiri dengan 

memanfaatkan berbagai media dan bahan ajar. 

4) Guru melaksanakan pembelajaran dengan memaksimalkan 

pemanfaatan sarana dan prasarana literasi untuk memfasilitasi 

pembelajaran. 

5) Guru menerapkan berbagai strategi membaca (membacakan buku 

dengan nyaring, membaca terpandu, membaca bersama) untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran 

c. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan pelaksanaan pembelajaran 

meliputi: 

1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui 

kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, 

membaca bersama, dan/atau membaca terpadu diikuti kegiatan lain 

dengan tagihan non-akademik dan akademik. 

2. Kegiatan literasi dalam pembelajaran disesuaikan dengan tagihan 

akademik di kurikulum 2013 
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3. Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam semua 

mata pelajaran (misalnya dengan menggunakan graphic organizers. 

Menggunakan lingkungan fisik, sosial, afektif, dan akademik disertai 

beragam bacaan (cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi di 

luar buku teks pelajaran unruk memperkaya pengetahuan dalam mata 

pelajaran 

Dari beberapa tahapan yang ada pada kegiatan gls yaitu tahap 

pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran memilki tujuan masing-

masing. Tujuan pada tahap pembiasaan yaitu untuk menumbuhkan minat 

peserta didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca. Tujuan 

tahap pengembangan yaitu untuk mempertahankan minat terhadap 

keigiatan membaca serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman 

membaca peserta didik. Tujuan tahap pembelajaran untuk mempertahankan 

minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membca, serta meningkatkan 

kecapakapan literasipeserta didik melalui bku pengayaan. 

3. Karakteristik Kelas Tinggi (4 dan 5) 

Anak memiliki kematangan untuk belajar, karena pada masa ini 

dia sudah siap untuk menerima percakapan-percakapan baru yang 

diberikan oleh sekolah.Pada masa pra-sekolah sampai dengan usia sekitar 

8 tahun tekanan belajar lebih difokuskan pada ”bermain”, sedangkan pada 

masa Sekolah Dasar aspek intelektualitas sudah mulai ditekankan. Ada 

beberapa karekteristik kelas tinggi menurut (Abin syamsudin ,2001:12) 
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1) Perkembangan Fisik Motorik 

Seiring dengan  pertumbuhan fisiknya yang berajak matang, maka 

perkembangan motorik anak sudah terkodinasi dengan baik. 

2) Perkembangan Intelektual 

Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan 

intelektual atau dapat dikatakan sudah bisa menanggapi persoalan-

persoalan yang bersifat kognitif yang melibatkan proses berpikir. 

3) Perkembangan Bahasa 

Bahasa adalah sarana berkominikasi dengan orang lain. Melalui 

bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesama, alam 

semesta, ilmu pengetahuan nilai moral dan agama. 

4) Perkembangan Emosi 

Pada usia sekolah (khususnya kelas 4,5) anak mulai menyadari bahwa 

pengungkapan emosi yang kasar yang tidak di terima dan disenangi. 

Oleh karena itu, mulai belajar mengendalikan emosinya. 

B. Kajian Penelitian Yang Relavan 

No         Judul             Hasil       Persamaan       Perbedaan 

1.  Nurhayati ( 2016 ) 

Gerakan Literasi 

Sekolah ( GLS ) Go 

Samba di SDN 

Ampenan Nusa 

Tenggara Barat. 

Melalui kegiatan GLS 

ini, guru dapat 

menyisipkan pesan-

pesan moral untuk 

menumbuhkan budi 

pekerti dan akhlak 

mulia siswa. 

Sementara untuk 

siswa kelas rendah, 

kegiatan literasi diisi 

guru dengan 

membacakan cerita. 

Membahas 

tentang Gerakan 

Literasi Sekolah 

Proses, aktivitas, 

pengaruh dan 

faktor dalam GLS. 

Pada penelitian 

adalah 

Menganalisis 

pelaksanaan, 

kendala yang 

dihadapi dan 

upaya yang di 

lakukan untuk 

pelaksanaan GLS 

 

No.  Judul  Hasil  Persamaan  Perbedaan  

2. Supiandi ( 2016 ) 

Menumbuhkan 

budaya literasi di 

Program kata dengan 

implementasi program 

(1) E-Puskata, (2) 

Mentoring Kata, dan 

Membahas 

tentang Gerakan 

Literasi Sekolah 

Program kata 

melalui GLS. Pada 

penelitian ini 

adalah 
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sekolah dengan” 

program kata“. 

(3) Arisan Kata 

adalah, bisa menjadi 

alternatif pilihan 

dalam tahap 

pembiasaan membaca 

dan menulis (literasi) 

di Sekolah  

Menganalisis 

pelaksanaan, 

kendala yang 

dihadapi dan 

upaya yang di 

lakukan untuk 

pelaksanaan GLS 

3. Yuliyati (2014) 

Model Budaya Baca 

Tulis berbasis 

Balance Literacy 

dan Gerakan Literasi 

Informasi di SD 

PendekatanBalance 

Literacy dan literasi 

informan efektif untuk 

mengembangkan 

kemampuan 

membaca, menulis 

dan menigkatkan 

aktivitas baca tulis 

siswa SD, di dukung 

oleh adanya program 

yang di ajukan oleh 

sekolah. 

 

Membahas 

tentang Gerakan 

Literasi 

Siswa belajar 

membaca dan 

menulis secara 

efektif  melalui 

GLS. Pada 

peneltian ini 

adalah 

Menganalisis 

pelaksanaan, 

kendala yang 

dihadapi dan 

upaya yang di 

lakukan untuk 

pelaksanaan GLS 
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C. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pikir yang akan di gunakan dalam peneltian adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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