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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka akan membahas tentang konsep dan teori yang dikaji dalam 

penelitian ini. Teori yang dikaji merupakan teori yang menjadi landasan dalam 

mengembangkan penelitian. Kajian pustaka di bagi menjadi 3 pokok bahasan, 

yaitu : (A) kajian teori, (B) kajian penelitian yang relevan dan (C) kerangka pikir. 

Adapun uraian dari masing-masing sub bahasan adalah sebagai berikut : 

A. Kajian Teori  

1.   Literasi 

a. Pengertian Literasi 

  Salah satu kajian teori yang penting untuk menjadi pokok bahasan 

adalah literasi. Istilah literasi terus mengalami perkembangan sejalan dengan 

berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Literasi dapat dartikan 

sebagai konsep yang akan berkembang dan terus berkonsekuensi pada 

penggunaan berbagai media digital dalam proses pembelajaran di kelas, 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat 

Abidin,dkk (2017:3). Sedangkan, menurut Indarto (2017:12) literasi adalah 

kegaiatan memahami dan mengakses melalui berbagai aktivitas yang 

dilakukan seperti membaca, menulis, dan melakukan kegiatan praktik yang 

disesuaikan dengan pengetahuan dan hubungan sosial.  

 Literasi mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh 

siswa untuk mengakses, memahami, menganalisis dan mengevaluasi 

informasi, membuat makna, mengekspresikan pikiran dan emosi, 
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memunculkan ide dan pendapat, berinteraksi dengan orang lain dan 

berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah dan dalam kehidupan mereka diluar 

sekolah. Pernyataan ini sesuai dengan Australia Curriculum Assesment 

Reporting Authority (2013:9). Pendapat lain juga diutarakan oleh Faizah,dkk 

(2016:2) terkait pengertian literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah, 

yaitu kemampuan dalam mengakses, menggunakan, dan memahami sesuatu 

secara cerdas melalui berbagai aktivitas yang meliputi kegiatan melihat, 

menyimak, membaca, menulis dan berbicara. 

 Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat terkait pengertian literasi, 

dapat disimpulkan bahwa literasi adalah sebuah konsep untuk 

mengembangkan kemampuan secara kompleks dalam memahami dan 

mengakses informasi melalui berbagai aktivitas yang mencakup pengetahuan 

dan keterampilan. Kemampuan dalam literasi tidak  hanya peruntukkan bagi 

siswa di sekolah, akan tetapi bagi masyarakat umum. Penerapan literasi dapat 

dilakukan di sekolah, dalam lingkungan keluarga bahkan dalam lingkup yang 

lebih luas yakni masyarakat. 

 

b. Dimensi Literasi 

 Dimensi literasi merupakan literasi dasar yang harus dikuasai oleh 

masyarakat Indonesia untuk menjadi manusia yang dapat bertahan dan 

bersaing dalam memajukan bangsa Indonesia seiring dengan 

perkembangan zaman. Adapun dimensi literasi menurut Ibrahim, dkk 

(2017:5) adalah sebagai berikut : 
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1) Literasi Baca dan Tulis 

Literasi baca dan tulis dapat diartikan sebagai pengetahuan dan 

kecakapan dalam hal mencari, membaca, menelusuri, memahami, menulis, 

dan mengolah informasi untuk menanggapi, menganalisis dan 

menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, berpartisipasi di 

lingkungan social serta mengembangkan potensi dan pemahaman. 

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Ibrahim,dkk (2017:7) 

2) Literasi Numerasi 

Literasi numerasi menurut pendapat Ibrahim, dkk (2017:8) adalah 

pengetahuan dan kecakapan untuk (a) dapat memperoleh, menggunakan 

menginterpretasikan dan mengomunikasikan angka dan simbol 

matematika untuk memecahkan masalah praktis yang ada dalam konteks 

kehidupan sehari-hari; (b) dapt menganalisis berbagai informasi yang 

ditampilkan dalam bentuk (grafik, bagan, tabel, dsb.) untuk menentukan 

keputusan.  

3) Literasi Sains 

Literasi sains diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan yang 

ilmiah agar memperoleh pengetahuan baru, mampu mengidentifikasi 

pertanyaan, dapat menjelaskan fenomena ilmiah, intelektual dan budaya, 

dapat memberikan kesimpulan berdasarkan fakta, kesadaran tentang ilmu 

sains dan teknologi yang membentuk lingkungan alam, memahami 

karakteristik sains, serta kemauan untuk peduli dan terlibat dalam isu 

yang berhubungan dengan sains. Definisi tersebut sesuai dengan 

pendapat Ibrahim, dkk (2017:8). 
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4)  Literasi Digital 

Literasi digital berdasarkan pengertian Ibrahim,dkk (2017:8) adalah 

pengetahuan serta kecakapan dalam menggunakan berbagai media 

digital, jaringan dalam menemukan informasi, menggunakan alat-alat 

komunikasi, kemampuan dalam menggunakan, mengevaluasi, membuat 

informasi dan memanfaatkan media dengan cerdas, sehat, cermat, bijak, 

tepat dan patuh terhadap hukum yang berlaku dalam rangka membina 

interaksi dan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Literasi Finansial 

Literasi finansial merupakan pengetahuan serta kecakapan dalam 

mengaplikasikan (a) pemahaman terkait dengan risiko dan konsep, (b) 

keterampilan dan (c) motivasi serta pemahaman yang diperlukan 

membuat keputusan yang efektif sesuai dengan konteks agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan finansial bagi individu maupun sosial dan 

dapat berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakat. Definisi tersebut 

sesuai dengan pendapat Ibrahim,dkk (2017:8). 

6)  Literasi Budaya dan Kewargaan 

Literasi budaya memiliki pengertian sebagai pengetahuan serta 

kecakapan untuk memahami dan memiliki sikap terhadap kebudayaan 

Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan 

merupakan pengetahuan dan kecakapan agar dapat memahami hak dan 

kewajiban sebagai warga masyarakat. Pernyataan tersebut berdasarkan 

pendapat Ibrahim,dkk (2017: 8). 
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 Berdasarkan deskripsi terkait dimensi literasi, dapat disimpulkan 

bahwa dimensi literasi merupakan literasi dasar yang mencakup berbagai 

pengetahuan dan kecapakan yang terbagi menjadi 6 literasi, meliputi 

literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi 

finansial dan literasi budaya dan kewargaan. Keenam dimensi literasi 

memiliki tujuan dan keterampilan yang berbeda dalam pengaplikasiannya.  

 

2. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

a Pengertian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

 Gerakan literasi sekolah dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan literasi 

yang terjadi di unit pendidikan yang paling mendasar, yakni tingkat sekolah. 

Pada tingkat sekolah , kegiatan literasi dimulai sejak siswa memasuki pintu 

gerbang hingga siswa menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. 

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Koesoema, dkk (2017:5).  Pendapat 

lain juga disampaikan oleh Susilo dan Veronika (2016:9) yang mengartikan 

bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan program yang wajib dan 

harus dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang ada terutama pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

 Pengertian gerakan literasi sekolah juga diutarakan oleh Wiedarti, dkk 

(2017:7) yang mendefinisikan gerakan literasi sekolah sebagai suatu usaha 

atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah (kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, tenaga kependidikan, 

komite sekolah, siswa, orang tua atau wali siswa), akademisi, media massa, 

penerbit, masyarakat (tokoh yang dapat merepresentasikan keteladanan dalam 

dunia usaha, dll.) dan pemangku kepentingan yang berada di bawah 
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koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 Berdasarkan pengertian tentang gerakan literasi sekolah yang telah 

disampaikan, dapat disimpulkan bahwa gerakan literasi sekolah adalah suatu 

upaya dalam mewujudkan program literasi pada tingkat satuan pendidikan 

yang melibatkan seluruh pihak yang berada dilingkungan sekolah untuk 

menumbuhkan kemampuan literat dan berbudi pekerti siswa melalui berbagai 

aktivitas dan sarana prasarana yang menunjang. Gerakan literasi sekolah 

diwujudkan dengan cara yang berbeda pada masing-masing sekolah. Dalam 

pelaksanaannya, program literasi membutuhkan kerjasama dari berbagai 

pihak yang terkait dengan sekolah, mulai dari warga sekolah, orangtua siswa, 

hingga pemerintah. 

 

b Ciri-Ciri Sekolah Literasi 

      Sekolah literasi tentu memiliki perbedaan dengan sekolah yang tidak 

menerapkan literasi. Oleh sebab itu, sekolah literasi memiliki beberapa ciri-

ciri  yang menjadi pembeda dengan sekolah pada umumnya. Menurut Abidin, 

dkk (2017:285-288) sekolah literasi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1) Bervisi literasi. Visi dan misi menjadi pendukung dalam memenuhi 

kebijakan program literasi untuk menciptakan sekolah literasi dengan 

menentukan tujuan, strategi pencapaian dan sasaran program literasi 

dengan jelas dan terarah.  
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2) Memiliki sumber daya manusia yang peduli literasi. Sumber daya 

manusia yang ada di sekolah, yakni kepala sekolah, guru, siswa dan 

seluruh pihak yang terkait dengan sekolah. 

3) Memiliki sarana berliterasi. Sarana literasi meliputi pajangan media, 

lingkungan belajar, sarana publikasi terhadap hasil karya siswa, sudut 

baca, perpustakaan sekolah, majalah dinding dan bahan bacaan serta 

ruang kelas yang memotivasi dan meningkatkan minat siswa dalam 

kegiatan literasi. 

4) Memiliki program literasi. Program literasi merupakan kunci bagi 

terbentuknya sekolah yang berbudaya luhur dengan berbasis moral dan 

berlandaskan etika. Program literasi hendaknya bersifat berkelanjutan, 

fleksibel dan komprehensif. 

5) Menerapkan pembelajaran literasi. Penerapan pembelajaran literasi 

ditandai dengan penggunaan model,metode, pengembangan bahan ajar 

dan media pembelajaran  literasi dalam kegiatan pembelajaran.  

Terkait dengan penjelasan mengenai ciri sekolah literasi, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sekolah literasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan 

sekolah pada umumnya. Ciri sekolah literasi dapat dibagi menjadi lima, yaitu 

bervisi literasi, memiliki sumber daya manusia yang peduli literasi, memiliki 

sarana berliterasi, memiliki program literasi dan menerapkan pembelajaran 

literasi. Sekolah yang menerapkan literasi akan terlihat dari berbagai aktivitas 

yang dilaksanakan di sekolah dan tersedianya sarana program literasi yang 

dapat dilihat dari lingkungan fisik sekolah. 
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c Tujuan Gerakan Literasi Sekolah  

Tujuan gerakan literasi sekolah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan gerakan literasi sekolah 

menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) adalah sebagai 

berikut : 

1) Tujuan Umum 

Menumbuhkembangkan budi pekerti siswa melalui pembudayaan 

ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah 

agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

2) Tujuan Khusus  

a) Menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa  

b) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat 

c) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan 

ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. 

d) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam 

buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. 

Berdasarkan uraian tentang tujuan gerakan literasi sekolah, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tujuan gerakan literasi sekolah berorientasi dalam 

menumbuhkan dan meningkatkan budaya budi pekerti dan literasi dengan 

terus belajar sepanjang hayat dan mengelola sekolah menjadi ladang 

informasi dan sarana pembelajaran yang menunjang kemampuan siswa. 

Tujuan dalam pelaksanaan gerakan literasi di sekolah memiliki sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan program literasi agar program literasi menjadi 

lebih jelas dan terarah. 
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d  Tahapan Gerakan Literasi di Sekolah Dasar 

  Gerakan literasi di sekolah dasar terdiri dari 3 tahap pelaksanaan. 

Adapun tahapan literasi di sekolah dasar menurut Faizah,dkk (2016:5) 

adalah sebagai berikut : 

1)  Tahap Pembiasaan 

a. Kecakapan Literasi Pada Tahap Pembiasaan 

Tahap pembiasaan pada kecakapan literasi pada jenjang kelas tinggi 

berfokus pada kemampuan mempresentasikan cerita dengan efektif dan 

kemampuan mengetahui jenis tulisan dalam media dan tujuannya. 

b. Fokus dan Prinsip Kegiatan Pada Tahap Pembiasaan 

Fokus dan prinsip kegiatan pada kelas tinggi berpusat pada kemampuan 

menyimak untuk memahami isi bacaan, memahami bacaan dengan 

berbagai strategi, membaca berbagai jenis buku dengan nyaring dan dalam 

hati. 

c. Prinsip-Prinsip Kegiatan Membaca Pada Tahap Pembiasaan 

Prinsip-prinsip kegiatan membaca dalam pelaksanaan gerakan literasi 

di sekolah, yaitu: buku bacaan dapat menambah wawasan siswa, kegiatan 

membaca tidak disertai dengan tugas dan diikuti dengan diskusi tanpa 

adanya penilaian, serta terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan 

siswa. 

d. Kegiatan  Membaca  dan  Penataan  Lingkungan  Kaya  Literasi  

Kegiatan  membaca  dan  penataan  lingkungan  kaya  literasi, yaitu: 

membaca  buku selama 15 menit, memperkaya koleksi buku,  

memanfaatkan sarana  dan  prasarana  sekolah, keterlibatan pihak luar, 
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memilih buku bacaan yang baik sesuai dengan karakter dan kemampuan 

berfikir siswa. 

e. Langkah-Langkah Kegiatan Pada Tahap Pembiasaan 

Langkah-langkah kegiatan pada tahap pembiasaan, meliputi kegiatan 

membaca 15 menit dapat dibagi menjadi kegiatan membaca nyaring dan 

kegiatan membaca dalam hati, menata sarana dan lingkungan kaya literasi, 

menciptakan lingkungan kaya teks dan memilih buku bacaan. 

2) Tahap Pengembangan 

a. Kecakapan Literasi Pada Tahap Pengembangan 

Kemampuan yang telah ditumbuhkan pada tahap pembiasaan, 

dijadikan pengalaman yang lebih kompleks dalam meningkatkan 

kemampuan literasi. 

b. Fokus Kegiatan Literasi Pada Tahap Pengembangan 

Fokus kegiatan literasi tahap pengembangan pada kelas tinggi, 

meliputi kegiatan membaca buku bacaan yang beragam secara mandiri, 

menanggapi bacaan dan menulis tanggapan/kesan dengan kalimat 

sederhana.  

c. Prinsip-Prinsip Kegiatan Pada Tahap Pengembangan 

Prinsip-prinsip  kegiatan  pada  tahap  pengembangan  sama dengan 

tahap pembiasaan, namun  kegiatan  membaca/membacakan buku dapat 

diikuti dengan tugas dan tanggapan siswa terhadap bacaan bersifat 

penilaian non-akademik serta berfokus  pada penilaian sikap.  
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d. Kegiatan Pada Tahap Pengembangan  

Kegiatan pada tahap pengembangan, meliputi kegiatan membacakan 

nyaring interaktif, membaca terpadu, bersama dan mandiri, memilih buku 

pengayaan fiksi dan nonfiksi, kegiatan mendiskusikan cerita, 

memberikan/menunjukkan catatan. 

e. Pemanfaatan Perpustakaan Dan Sudut Baca di Sekolah 

Tujuan dari pemanfaatan perpustakaan dan sudut baca di sekolah adalah 

meningkatkan kecakapan literasi perpustakaan bagi siswa, yangg meliputi 

pengetahuan terkait fungsi perpustakaan, kemampuan dalam meilih buku-

buku bahan pustaka, pengetahuan terkait bahan pustaka dan pengetahuan 

tentang etika dalam meminjam buku. 

3) Tahap Pembelajaran 

a. Kecakapan Literasi Pada Tahap Pembelajaran 

Tahapan pembelajaran pada aspek literasi telah sampai pada 

pencapaian kemampuan yang kompleks sesuai dengan perkembangan 

kognitif siswa.  

b. Fokus Kegiatan Pada Tahap Pembelajaran 

Kegiatan pada tahap pembelajaran berfokus pada metode, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, media,bahan ajar dan strategi pembelajaran. 

c. Prinsip-Prinsip Kegiatan Pada Tahap Pembelajaran 

Prinsip-prinsip kegiatan literasi, meliputi kegiatan membaca 

dilakukan secara bervariasi disesuaikan dengan kemampuan, 

memanfaatkan buku-buku pengayaan  fiksi dan nonfiksi, pembelajaran 

berfokus pada proses, bukan pada hasil, kegiatan menanggapi teks bacaan 
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dilakukan dengan mempertimbangkan kecerdasan dan keragaman gaya 

belajar siswa,  guru melakukan pemodelan dan pendampingan. 

d. Langkah-Langkah Kegiatan Pada Tahap Pembelajaran 

Langkah-langkah kegiatan pada tahap pembelajaran, meliputi kegiatan 

membaca dengan cara atau strategi, memilih buku pengayaan sesuai 

dengan jenjang, tujuan dan materi pembelajaran, serta menggunakan buku 

pengayaan untuk kegiatan menulis kreatif  

e. Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Sudut Baca Untuk Pembelajaran 

Pemanfaatan perpustakaan dan bahan pustaka yang ada di sekolah 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan siswa 

dalam literasi informasi yang mencakup kemampuan menggunakan fitur 

isi bacaan, kemampuan dalam menganalisis dan mengelompokkan 

informasi, kemampuan dalam membedakan fakta serta fiksi, memiliki 

pemahaman terhadap hak cipta dan kemampuan dalam mengelola serta 

nmenggunakan informasi. 

Berdasarkan uraian terkait tahapan pelaksanaan gerakan literasi 

sekolah, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan memiliki tujuan dengan 

tingkat penguasaan keterampilan yang berbeda. Pada tahap pembiasaan 

bertujuan untuk menumbuhkan kecakapan dasar yang berfokus pada 

pembiasaan kecakapan yang ingin ditumbuhkan, ditunjang dengan langkah-

langkah kegiatan dan penataan lingkungan kaya literasi. Tahap 

pengembangan bertujuan untuk  meningkatkan kemampuan dasar dengan 

budaya literasi, didukung dengan pemberian tugas-tugas sederhana untuk 

meningkatkan kemampuan literasi. Sedangkan, tahap pembelajaran bertujuan 
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untuk menyediakan pembelajaran terpadu berbasis literasi, menata kelas 

berbasis literasi, memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana literasi dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran literasi. 

 

3. Literasi Numerasi 

a. Pengertian Literasi Numerasi 

 Numerasi meliputi pengetahuan, keterampilan, perilaku dan disposisi 

yang dimiliki oleh siswa yang memerlukan pengetahuan matematika dalam 

berbagai keadaan. Literasi numerasi memungkinkan siswa untuk memiliki 

kesempatan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan matematika 

yang dimiliki dalam konteks yang lebih luas. Numerasi juga dapat membantu 

siswa dalam mengenali keterkaitan sifat pengetahuan matematika dengan 

kemampuan pengaplikasian matematika dalam dunia yang lebih luas. 

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat dari Australia Curriculum Assesment 

Reporting Authority (2013:31). Kesulitan dalam pembelajaran literasi 

menjadi hal yang lebih penting daripada kesulitan dalam pembelajaran 

matematika, oleh sebab itu banyak laporan yang menyatakan bahwa guru 

lebih cenderung memperhatikan kesulitan literasi daripada kesulitan 

matematika. Hal ini sesuai dengan pendapat Wright,dkk (2008:1) 

 Literasi numerasi dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan 

untuk dapat (a) menggunakan angka dan simbol yang berkaitan dengan 

pengetahuan matematika dasar agar dapat memecahkan berbagai masalah 

praktis yang ada dalam konteks kehidupan sehari-hari yang beraneka ragam 

dan (b) kemampuan dalam menganalisis berbagai informasi yang ditampilkan 

melalui berbagai bentuk (bagan, table, grafik, dsb.) serta menggunakan 
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interpretasi hasil dari analisis tersebut untuk memprediksi dan menetapkan 

keputusan. Pernyataan ini sesuai dengan  pendapat Han,dkk (2017:3). 

Pengertian literasi numerasi juga disampaikan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (2017) yang mengartikan literasi numerasi sebagai 

kecakapan dalam menggunakan berbagai angka dan simbol yang 

berhubungan dengan matematika dasar yang melibatkan berbagai macam cara 

memecahkan madalah praktis yang ada dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

 Literasi numerasi disebut juga sebagai literasi matematika. Pendapat 

tentang literasi matematika juga disampaikan oleh Buyung (2014:4) yang 

mengartikan literasi matematika sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk mampu menguasai komponen proses, komponen konteks dan 

komponen konten. Komponen proses diartikan sebagai suatu hal atau 

langkah-langkah yang digunakan seseorang untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang dihadapi dalam konteks dan situasi tertentu dengan 

menggunakan pengetahuan matematika. 

 Komponen proses didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menggunakan, merumuskan, dan menafsirkan fenomena yang terjadi dalam 

memecahkan masalah. Komponen konteks (context) dimaknai sebagai situasi 

yang menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi, meliputi konteks 

pekerjaan, konteks individu, konteks ilmu pengetahuan dan konteks sosial. 

Komponen konten/isi pada matematika diartikan sebagai isi atau materi 

matematika yang dipelajari di sekolah meliputi perubahan dan hubungan, 

kuantitas, ruang dan bentuk dan ketidakpastian. Literasi numerasi adalah 

bagian dari pembelajaran matematika, adapun komponen cakupan 
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matematika yang ada dalam kurikulum 2013 menurut Han, dkk (2017:6) 

dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini. 

 
    Komponen Literasi Numerasi                                  Cakupan Matematika Kurikulum 2013 

  1.   Mengestimasi dan menghitung                         Bilangan 

         dengan bilangan bulat 

2.  Menggunakan pecahan, desimal, persen,                                Bilangan 

 dan perbandingan 

3. Mengenali dan menggunakan pola dan                              Bilangan dan Aljabar 

 relasi 

4. Menggunakan penalaran spesial                                     Geometri dan Pengukuran       

5. Menggunakan pengukuran                                              Geometri dan Pengukuran       

6. Menginterpretasi informasi                                                      Pengolahan Data 

Tabel. 2.1 Komponen Literasi Numerasi dalam Cakupan Matematika 

Kurikulum 2013 

 

     Berdasarkan pengertian terkait dengan literasi numerasi, dapat 

disimpulkan bahwa literasi numerasi adalah kemampuan dalam memproses, 

mentrasfer pengetahuan dan mengaplikasikan konsep matematika dasar 

dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari dengan menguasai komponen proses, komponen konteks dan komponen 

konten. Dengan memiliki kemampuan literasi numerasi, dapat membantu 

siswa menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan konsep matematika. Literasi numerasi menjadi bagian yang 

penting dalam kegiatan pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek 

yang ada di sekolah dasar. 
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b. Indikator Literasi Numerasi di Sekolah 

 Literasi numerasi yang dilaksanakan di sekolah mencakup tiga 

indikator penting yang perlu diperhatikan. Indikator literasi numerasi di 

sekolah menurut Han, dkk (2017:6-7) adalah sebagai berikut : 

1)  Basis Kelas 

   Indikator literasi numerasi bebarbasis kelas mencakup komponen 

penting dalam pelaksanaan literasi di dalam kelas. Indikator literasi 

numerasi pada basis kelas terdiri dari jumlah pelatihan guru matematika 

yang ada di sekolah dan jumlah pelatihan guru nonmatematika sebagai 

upaya dalam meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan 

literasi numerasi, jumlah pembelajaran matematika yang berbasis 

permasalahan dan pembelajaran matematika yang berbasis proyek, 

jumlah pembelajaran nonmatematika pada jenjang kelas yang melibatkan 

unsur literasi numerasi, nilai matematika siswa selama mengikuti 

pembelajaran pada pelaksanaan literasi numerasi dan nilai matematika 

siswa yang dilihat berdasarkan PISA/TIMSS/INAP. 

2)   Basis Budaya Sekolah 

 Indikator literasi numerasi pada basis budaya sekolah melibatkan 

rangkaian kegiatan literasi yang kompleks di lingkungan sekolah. 

Indikator pada basis budaya meliputi jumlah dan variasi buku literasi 

numerasi yang disediakan sekolah baik di perpustakaan maupun sudut 

baca kelas, frekuensi jumlah peminjaman buku literasi numerasi, jumlah 

penyajian berbagai informasi dengan bentuk presentasi numerasi, 

ketersediaan akses situs daring yang berkaitan dengan program literasi 
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numerasi, jumlah kegiatan bulan literasi numerasi yang diadakan pihak 

sekolah, alokasi penggunaan dana dalam melaksanakan program literasi 

numerasi, terbentuknya tim literasi sekolah yang memiliki peran aktif 

dalam penerapan program literasi numerasi dan munculnya kebijakan 

sekolah terkait pelaksanaan literasi numerasi. 

3)   Basis Masyarakat 

 Indikator pada basis masyarat lebih bersifat umum dan luas. 

Literasi pada basis masyarakat membuka peluang terjalinnya komunikasi 

dan kerjasama pihak luar dalam mewujudkan sekolah literasi. Indikator 

dari basis masyarakat terdiri dari jumlah ruang publik yang ada di 

lingkungan sekolah dalam pelaksanaan program literasi numerasi, jumlah 

keterlibatan orang tua sebagai tim literasi di sekolah dan jumlah kegiatan 

sharing session yang dilakukan oleh publik dalam pelaksanaan literasi 

numerasi yang diselenggarakan pihak sekolah. 

Berdasarkan uraian dari indikator literasi numerasi, dapat 

disimpulkan bahwa program literasi numerasi dibagi menjadi tiga 

indikator, yaitu basis kelas, basis budaya sekolah dan basis masyarakat. 

Ketiga indikator tersebut memiliki aspek yang berbeda dalam 

mewujudkan program literasi numerasi yang sesuai dengan tujuan 

gerakan literasi di sekolah. 

 

c. Sasaran Gerakan Literasi Numerasi di Sekolah 

Gerakan literasi numerasi memilki 3 sasaran pokok dalam 

terselenggaranya literasi di sekolah. Selain menjelaskan tentang indikator 
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literasi numerasi,  Han dkk (2017:9-10) juga menjelaskan sasaran gerakan 

literasi numerasi di sekolah, dengan uraian sebagai berikut : 

1) Basis Kelas 

   Sasaran literasi numerasi pada basis kelas mengacu pada indikator, 

yang meliputi terjadi peningkatan terhadap jumlah pelatihan bagi guru 

matematika maupun guru nonmatematika yang ada di sekolah, intensitas 

pemanfaatan dan penerapan program literasi numerasi dalam pembelajaran 

yang semakin meningkat, bertambahnya jumlah pembelajaran matematika 

pada basis permasalahan dan pembelajaran matematika yang berbasis 

proyek, meningkatnya jumlah pembelajaran nonmatematika yang 

mengandung unsur literasi numerasi dan adanya peningkatan terhadap 

kemampuan akademik siswa dalam pembelajaran matematika yang 

ditandai dengan meningkatnya nilai matematika siswa dalam 

PISA/TIMSS/INAP.  

2) Basis Budaya Sekolah 

 Sasaran pada basis budaya sekolah juga mengacu pada indikator 

literasi numerasi di sekolah. Sasaran dan indikator literasi numerasi yang 

ada di sekolah saling berkaitan. Uraian dari sasaran literasi numerasi 

berbasis budaya sekolah yaitu semakin meningkatkanya jumlah dan 

variasi dari bahan bacaan literasi numerasi yang disediakan sekolah, 

terjadi peningkatan pada frekuensi jumlah peminjaman buku bahan 

bacaan literasi numerasi yang disediakan sekolah, meningkatnya jumlah 

kegiatan literasi numerasi yang diadakan sekolah, adanya peningkatan 

pada jumlah penyajian informasi dalam bentuk presentasi numerasi 
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(sebagai contoh: grafik frekuensi terhadap peminjaman buku yang ada di 

perpustakaan), munculnya kebijakan sekolah terhadap program literasi 

numerasi dengan lebih jelas dan terarah, meluasnya akses situs daring 

yang berkenaan dengan literasi numerasi sehingga membuka peluang 

mudahnya akses informasi di sekolah dan  tersedianya alokasi dana pada 

pelaksanaan program literasi numerasi, sehingga pelaksanaan literasi 

dapat terealisasi dengan maksimal dan tersedianya tim literasi sekolah 

yang menunjang keberhasilan program literasi di sekolah.   

3) Basis Masyarakat 

Sasaran literasi numerasi pada basis masyarakat juga mengarah pada 

tercapainya indikator pelaksanaan literasi numerasi di sekolah. Adapun 

sasaran pada basis masyarakat meliputi terjadinya peningkatan terhadap 

jumlah sarana dan prasarana yang mendukung program literasi numerasi di 

sekolah dan bertambahnya frekuensi keterlibatan serta kepedulian orang 

tua siswa dan masyarakat sebagai upaya mengembangkan program literasi 

numerasi yang dilaksanaan sekolah. 

Berdasarkan uraian terkait dengan sasaran literasi numerasi, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sasaran program literasi numerasi ada tiga, 

meliputi sasaran pada basis kelas, sasaran pada basis budaya sekolah dan 

sasaran pada basis masyarakat. Sasaran program mengacu pada indikator 

program literasi numerasi dengan aspek pencapaian yang saling berkaitan.  
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4. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Matematika memiliki dua visi, yaitu visi yang pertama untuk 

memenuhi kebutuhan masa datang dengan mengarahkan matematika 

untuk pemahaman konsep dan idea matematika yang kemudian di 

perlukan untuk menyelesaikan masalah matematika dan ilmu pengetahuan 

lainnya. Visi yang kedua mengarah pada masa depan, dengan pengertian 

matematika memberi peluang berkembangnya kemampuan penalaran yang 

logis, sistematik, kritis dan cermat, kreatif, menumbuhkan rasa percaya 

diri dan rasa keindahan terhadap keteraturan sifat matematika, serta 

mengembangkan sikap objektif dan terbuka yang sangat diperlukan dalam 

menghadapi masa depan yang selalu berubah. Pernyataan ini sesuai 

dengan pendapat Hendriana dan Utari (2014:6). 

Pendapat terkait pengertian matematika juga disampaikan oleh 

Abidin, dkk (2017:97),  yang mendefinisikan matematika sebagai ilmu 

yang memungkinkan manusia untuk dapat melakukan berbagai kegiatan 

eksplorasi dalam melihat hubungan, mengamati dan memahami suatu pola 

dan menggunakan kemampuan yang dimiliki dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi. Pendapat yang berbeda datang dari Byers 

(2014:5), yang  beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang 

ada berkaitan dengan pemikiran dan cara kita dalam menggunakan pikiran 

untuk menarik kesimpulan tentang dunia yang ada di sekitar kita. 

Berbagai pendapat terkait pengertian matematika telah disampaikan 

oleh para ahli. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 
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matematika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemikiran, 

yang di dalamnya terdapat ide, aturan, struktur dan penalaran yang logis, 

untuk melakukan ekplorasi dalam mengamati dan memahami suatu pola 

atau konsep menggunakan kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Matematika tidak hanya memuat aspek pengetahuan dalam menyelesaikan 

masalah secara tertulis seperti soal bilangan, grafik, geometri dan lainnya, 

akan tetapi matematika juga memuat aspek menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

b. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika yang ada di sekolah dasar diharapkan 

mampu mengembangkan berbagai kreativitas dan kompetensi yangg 

dimiliki siswa. Tujuan akhir dari pembelajaran matematika di sekolah dasar 

yaitu agar siswamemiliki keterampilan dalam mengaplikasikan berbagai 

konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini sejalan 

dengan pendapat Heruman (2013:2). Pendapat lain juga disampaikan oleh 

Lestari (2015:24) yang mengartikan pembelajaran matematika sebagai 

upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam merubah sikap, cara berpikir dan 

tingkah laku siswa dengan menggunakan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar sebagai bahan wacana yang baru. Sehingga, siswa dapat 

berpikir secara logis dan deduktif dalam memecahkan berbagai persoalan 

praktis pada prosesbelajar, sehingga tujuan pembelajaran matematika dapat 

tercapai. 

Upaya yang dapat dilakukan agar pembelajaran berjalan dengen 

efektif dan efesien, maka perlu adanya langkah-langkah dalam pembelajaran 
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konsep matematika. Konsep kurikulum pembelajaran matematika di sekolah 

dasar dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu penanaman konsep 

dasar (penanaman konsep), pemahaman konsep dan pembinaan 

keterampilan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Heruman (2013:3). 

Konsep pembelajaran matematika dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep) 

 Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan pembelajaran 

yang mengenalkan konsep baru dalam matematika, yang 

menghubungkan konsep matematika yang abstrak dengan kemampuan 

berfikir siswa secara konkret.  Dalam pelaksanaan pembelajaran 

pennanaman konsep dasar, media dan alat peraga berperan penting 

dalam meningkatkan kemampuan berfikir serta pola pikir siswa dalam 

mempelajari matematika. Media dan alat peraga juga diharapkan dapat 

menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2) Pemahaman Konsep 

 Pembelajaran pemahaman konsep merupakan program lanjutan 

dari penanaman konsep matematika. Pembelajaran pemahaman konsep 

diberikan setelah siswa menguasai konsep dasar matematika. 

Pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika memiliki tujuan 

agar siswa mampu memahami konsep dalam matematika dengan lebih 

maksimal, tidak hanya sekedar mengetahui konsep dasar.  

3) Pembinaan Keterampilan 

 Pembelajaraan pembinaan keterampilan merupakan langkah akhir 

dalam membantu siswa dalam mengaplikasikan kemampuan 
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matematika yang dimiliki dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 

yang berkenaan dengan konsep matematika. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika di sekolah dasar dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

muatan kompetensi yang akan dicapai sebagai hasil akhir dari pembelajaran 

matematika. Dalam pembelajaran matematika, tahap pertama berfokus pada 

penanaman konsep dasar matematika, tahap yang kedua berpusat pada 

pemahaman konsep dan tahap yang ketiga mengarah pada pembinaan 

keterampilan konsep matematika. Setiap komponen pelaksanaan 

pembelajaran matematika memiliki tujuan yang berbeda untuk 

memonitoring pelaksanaan pembelajaran matematika yang disesuaikan 

dengan kurikulum matematika yang berlaku.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian relevan berkaitan dengan penelitian terdahulu yang 

juga membahas mengenai pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Meskipun 

secara keseluruhan tidak sama, namun terdapat beberapa persamaan yang 

dapat menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian gerakan literasi 

numerasi di sekolah. Terdapat 2 kajian penelitian yang mendukung relevansi 

dari penelitian gerakan literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang. 

Kajian pnelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurfian 

Indarto pada tahun 2017 dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan 

judul “Analisis Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Untuk Meningkatkan 



38 

 

 

Kemampuan Membaca Peserta Didik Kelas IV di SDN Tlogomas 1 Malang”. 

Hasil dari penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Persamaannya terletak pada analisis pelaksanaan gerakan 

literasi yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan, faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan, sasaran penelitian yaitu siswa sekolah dasar dan 

subjek penelitian yaitu kelas IV. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

gerakan literasi yang diamati. Peneliti terdahulu lebih mengarah pada 

kemampuan literasi dalam hal membaca dan menulis, sedangkan peneliti 

berorientasi pada literasi numerasi yang berhubungan dengan pengaplikasian 

konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.  

Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus permasalahan. Jika penelitian 

terdahulu lebih mengarah pada pelaksanaan literasi secara umum, penilitian 

ini berfokus pada pelaksanaan literasi berbasis kelas. Perbedaan lain terletak 

pada tempat dilakukannya penelitian. Penelitian yang akan dilakukan 

bertempat di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang, sedangkan penelitian 

terdahulu memilih SDN Tlogomas 1 Malang sebagai tempat penelitian. 

Penelitian yang akan dilaksanakan juga membahas terkait rancangan program 

literasi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

program literasi, sedangkan peneliti terdahulu tidak melakukan pengamatan 

terhadap masalah tersebut. 

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penyelenggaraan gerakan 

literasi sekolah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas IV di 

SDN Tlogomas 1 Malang telah berjalan dengan lancar. Hal ini didukung 

dengan aktivitas membaca yang dilakukan siswa selama 15 menit sebelum 
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memulai kegiatan pembelajaran. Pihak sekolah telah berupaya memberikan 

bimbingan kepada siswa dalam mewujudkan budaya membaca. Tersedianya 

ruang perpustakaan yang mendukung ditunjang dengan koleksi buku-buku 

bacaan yang mendidik, memberikan kesempatan siswa untuk dapat memiliki 

wawasan yang lebih luas. Tidak hanya buku-buku pengetahuan, perpustakaan 

juga menyediakan buku dongeng atau cerita rakyat yang mengandung unsur 

pendidikan. Meskipun penyelenggaraan gerakan literasi sekolah masih 

tergolong baru, namun SDN Tlogomas 1 Malang mampu melaksanakan 

gerakan literasi sekolah dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Keberhasilan SDN Tlogomas 1 Malang dalam mewujudkan Gerakan literasi 

sekolah didasari atas kerjasama dan peran serta seluruh elemen sekolah, 

masyarakat dan pemerintah. 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah adalah 

seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan sumber daya manusia di 

tingkat satuan pendidikan. Para pemangku dalam pelaksaan kegiatan gerakan 

literasi terdiri dari kepala sekolah, pengawas, guru dan Tim Literasi Sekolah 

(TLS). Faktor pendukung lain dalam tercapainya tujuan dari pelaksanaan 

gerakan literasi sekolah adalah orang tua siswa dan masyarakat. Upaya yang 

dilakukan dalam mendukung kegiatan literasi sekolah yaitu dengan 

mewujudkan rasa kepedulian dengan mengadakan dan memberikan buku 

bacaan untuk sekolah. Orang tua siswa dan masyarkat berperan penting dalam 

menyukseskan kegiatan positif dalam gerakan literasi sekolah. 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SDN 

Tlogomas 1 Malang adalah belum terbentuknya tim literasi sekolah, tidak ada 



40 

 

 

atau belum ada surat edaran dari dinas. Informasi pelaksanaan gerakan literasi 

sekolah hanya bersifat himbauan dan pemberitahuan secara lisan. Faktor 

penghambat lain dalam pelaksanaan program literasi sekolah adalah 

kemampuan siswa dalam membaca. Di SDN Tlogomas 1 Malang terdapat 

beberapa siswa yang mengalami kesuliatan dalam membaca, sehingga perlu 

adanya bimbingan dan pembinaan khusus dari guru. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa mampu membaca dengan lancar dan memahami isi bacaan.  

Kemampuan membaca siswa yang dilihat berdasarkan nilai akademik, 

menjadi lebih meningkat melalui penyelenggaraan gerakan literasi di SDN 

Tlogomas 1 Malang. Dalam pelaksanaannya, gerakan literasi sekolah dapat 

menjadi salah satu usaha dalam menunjang aktivitas pembelajaran yang ada 

di sekolah. Siswa yang terlibat dalam program literasi sekolah dan aktif 

dalam mengikuti kegiatan literasi akan berpotensi dalam mengembangkan 

keterampilan membaca serta meningkatkan kemampuan dalam memahami 

bahan bacaan, mulai dari materi pelajaran hingga ilmu pengetahuan lain yang 

bersifat umum. 

Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang juga menjadi referensi 

dalam melakukan penelitian terkait gerakan literasi numerasi disekolah. 

Penelitian ini dilakukan oleh Imronul Nofia Farizal pada tahun 2017 dari 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul penelitian “Impelementasi 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam meningkatkan karakter siswa di SDN 

Kauman 1 Malang”. Penelitian ini berorientasi pada peningkatan karakter 

siswa di sekolah melalui pelaksanaan gerakan literasi.  
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Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

terdahulu adalah pembahasan terkait sarana dan prasarana sebagai faktor 

pendukung program literasi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

sebagai faktor penghambat program literasi dan sasaran penelitian yaitu siswa 

sekolah dasar. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus permasalahan. 

Penelitian terdahulu berfokus pada pembentukan karakter melalui gerakan 

literasi sekolah, sedangkan peneliti berfokus pada program literasi berbasis 

kelas. Selain itu, perbedaan terletak pada tahap literasi yang dianalisis. 

Peneliti terdahulu mendeskripsikan 5 tahapan pelaksanaan (pembiasaan, 

pelaksanaan pembiasaan, pengembangan, pembelajaran dan spontan), 

sedangkan peneliti mendeskripsikan 3 tahapan pelaksanaan (pembiasaan, 

pengembangan dan pembelajaran).  

Perbedaan lain terdapat pada tempat penelitian. Penelitian yang akan 

dilakukan dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang, sedangkan 

penelitian terdahulu dilaksanakan di SDN Kaumna 1 Malang. Penelitian yang 

akan dilaksanakan juga membahas terkait rancangan program literasi dan 

upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan program literasi, sedangkan 

peneliti terdahulu tidak melakukan pengamatan terhadap masalah tersebut. 

Perbedaan selanjutnya terletak pada subjek penelitian, penelitian yang akan 

dilakukan berfokus pada siswa kelas IV, sedangkan penelitian terdahulu 

berfokus pada seluruh kelas. 

Hasil dari penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pelaksanaan gerakan 

literasi sekolah di SDN Kauman 1 Malang melalui 5 tahapan. Tahapan 

tersebut antara lain :  
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(a)  Tahap pembiasaan, pada tahap ini kegiatan pembiasaan telah dilakukan 

oleh seluruh warga di sekolah sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah 

ditetapkan.  

(b) Pada tahap pelaksanaan pembiasaan memuat kegiatan membaca selama 

15 menit sebelum berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Bahan bacaan 

yang digunakan dalam kegiatan membaca juga beraneka ragam, seperti 

bacaan surat-surat Al-Qur’n juz 30, buku percakapan bahasa Inggris 

(conversation), membaca buku percakapan bahasa Jawa (pacelathon), 

membaca asmaul husna dan lain sebagainya. 

(c) Tahapan pengembangan terdiri dari kegiatan membaca nyaring, membaca 

terpadu, membaca terpadu, membaca bersama dan membaca mandiri 

yang dilakukan siswa di sekolah.  

(d) Pada tahapan pembelajaran, pelaksanaan literasi dipengaruhi oleh peran 

guru, siswa, tujuan pelaksanaan program literasi dan evaluasi dari 

program yang telah diterapkan. 

 (e) Tahapan yang terakhir adalah kegiatan spontan yang dilakukan tanpa ada 

rencana dan tidak ada jadwal yang telah disusun. Dalam kegiatan 

spontan, terdapat nilai-nilai perilaku yang positif yang dapat 

menumbuhkan keterampilan siswa dalam kecakapan hidup. 

 

Hasil penelitian yang kedua berkaitan dengan sarana pendukung yang 

ada di sekolah dalam mewujudkan program literasi yang meliputi perpustakan, 

sudut baca, area baca dan berbagai slogan-slogan menarik yang ditempel 

dibeberapa lokasi di sekolah. Sarana ini bertujuan untuk menunjang 
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pembelajaran yang literat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan gerakan 

literasi sekolah adalah  hubungan kerjasama antara guru dan pihak luar yang 

belum maksimal, serta perilaku siswa yang masih melanggar aturan literasi 

sekolah. 

Berdasarkan penjelasan dari kedua kajian tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan melakukan analisis gerakan literasi di sekolah dapat 

memberikan informasi penting terkait program maupun pelayanan yang dapat 

dikembangkan dan diberikan pada siswa di sekolah. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa gerakan literasi merupakan program penting yang perlu 

ditingkatkan agar pelaksanaan program literasi menjadi lebih berkualitas dan 

kemampuan berliterasi menjadi lebih meningkat. 
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Kerangka Pikir 

Analisis Data : 

Model Miles and 

Huberman  

Reduksi data, 

penyajian data, 

verifikasi 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

 

1. Rancangan program literasi numerasi. 

2. Pelaksanaan program literasi numerasi. 

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program literasi numerasi. 

4. Faktor pendukung pelaksanaan program literasi numerasi. 

5. Faktor penghambat pelaksanaan  program literasi numerasi. 

 

Program Literasi Numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang 

Kondisi Ideal 

1. Melaksanakan program literasi  

   numerasi 

2. Menyediakan sudut baca dan  

   perpustakaan. 

3. Menambah koleksi buku bacaan. 

4. Memfasilitasi belajar 

menggunakan  

  metode dan model. 

5. Meningkatkan keterampilan guru  
  dalam literasi numerasi. 

 

Kondisi di Lapangan 

Hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 6 Desember 2017, 

hambatan yang dialami : 

1. Kemampuan siswa dalam memahami 

konsep matematika,   

2. Inovasi yang tidak didukung 

3. Rendahnya motivasi siswa dalam 

kegiatan literasi, 

4. Terbatasnya pelatihan guru, 

5. Minimnya literatur  

6. Buku-buku koleksi bahan bacaan yang 

belum memadai 

 

Faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

literasi 

numerasi di SD 

Muhammadiyah 

1 Kota Malang 

Faktor 

pendukung 

pelaksanaan 

literasi numerasi 

di SD 

Muhammadiyah 

1 Kota Malang 

Upaya yang 

dilakukan dalam 

mengatasi 

kendala literasi 

numerasi di SD 

Muhammadiyah 

1 Kota Malang 

Rancangan 

program literasi 

numerasi di SD 

Muhammadiyah 

1 Kota Malang 

Pelaksanaan 

literasi 

numerasi di SD 

Muhammadiyah 

1 Kota Malang 

Pengumpulan Data : 

Observasi, wawancara, studi dokumentasi  

 

Sumber data : 

Kepala sekolah, guru kelas IV, siswa kelas 

IV dan kurikulum 

Metode : 

Penelitian Kulitatif 

Pendekatan 

Deskriptif 

Hasil 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Program Literasi Numerasi 




