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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Kajian Teori tentang Gerakan Literasi Sekolah

a. Pengertian Literasi

 Literasi sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan 

berbicara (Panduan Gerakan Literasi Sekolah, 2016:12). Selanjutnya UNESCO 

(dalam buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, 2016),  mengemukakan 

bahwa kegiatan literasi ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Namun, 

Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup 

bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna 

praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya 

(UNESCO,2003:48). Literasi merupakan suatu kegiatan yang menggunakan 

berbagai praktik-praktik situasi sosial,  historis, serta kultural dalam menciptakan 

dan menginterpretasikan makna melalui teks (Kern, 2000:95).  

Peneliti menyimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan yang kompleks, 

yang artinya kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, 

menyimak, dan menggunakan  sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas. 

Kegiatan literasi ini juga merupakan praktik dan hubungan sosial berkaitan dengan 

pengetahuan, bahasa dan budaya. 
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b. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah 

Gerakan Literasi Sekolah memiliki 2 tujuan,  yaitu tujuan secara umum dan 

juga secara khusus (Faizah, 2016:12). Berikut ini adalah tujuan dari Gerakan 

Literasi Sekolah. 

1) Tujuan secara umum yaitu untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta 

didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam 

Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.  

2) Tujuan khusus yaitu untuk menumbuhkembangkan budaya literasi sekolah, 

meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan 

sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga 

sekolah mampu mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan pembelajaran 

dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi 

membaca dan meningkatkan kemampuan membaca semua warga sekolah.  

Berdasarkan pendapat di atas, Gerakan Literasi Sekolah mempunyai 2 

tujuan, tujuan umum dari GLS adalah agar peserta didik menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. Sedangkan tujuan khusus dari GLS yaitu untuk meningkatkan 

kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai 

taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu 

mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan 

menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca dan 

meningkatkan kemampuan membaca semua warga sekolah.  

 

c.    Prinsip dan Tujuan Pendidikanp Berbasis Literasi 
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 Berdasarkan pengertian literasi yang dijabarkan secara komprehensif oleh 

Kern (2010:30-31). Maka terdapat tujuh prinsip pendidikan berbasis literasi sebagai 

berikut. 

1.     Literasi berhubungan dengan Kegiatan Intepretasi. 

   Kegiatan berbahasa merupakan kegiatan interpretasi yang dilakukan terhadap 

realita yang ditafsirkan dalam penggunaan bahasa. Kita dapat 

mengintepretasikan tulisan yang kita baca saat kita sedang membaca. 

Kegiatan intepretasi dapat dilakukan oleh peserta didik melalui kegiatan 

membaca, hal ini mendorong peserta didik untuk berlatih mengintepretasikan 

sesuatu. Ada banyak latihan yang dapat digunakan oleh peserta didik agar 

mereka mampu menggunakan bahasa secara imajinatif, baik dengan cara 

menceritakan kembali isi bacaan maupun mengingat beberapa hal yang 

penting dalam bacaan yang telah dibaca oleh peserta didik. 

2.     Literasi Berarti juga Kolaborasi 

   Pada kegiatan belajar dan pembelajaran kita sering mendengar istilah 

kolaborasi. Kolaborasi atau yang biasa disebut kerjasama adalah hal yang 

sangat penting dalam kegiatan belajar bahasa yang dilakukan oleh peserta 

didik. Peserta didik dapat bekerja berpasangan dengan teman atau dengan 

gurunya sendiri agar memperoleh kepercayaan diri sebelum dapat 

menggunakan bahasanya secara mandiri. Bentuk kerjasama dapat dilakukan 

dalam beberapa kegiatan pada keterampilan bahasa yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Pada saat berkolaborasi peserta didik harus 

berhati-hati dalam penggunaan bahasa, tergantung dengan siapa dia 

berkolaborasi. Ini merupakan bagian dari latihan penggunaan bahasa. 



10 

 

 
 

3. Literasi juga Menggunakan Konvensi 

  Konvensi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada budaya dalam 

berbagai aspek bahasa yang dipelajari. Belajar bahasa juga berarti belajar 

menyesuaikan diri pada konvensi-konvensi baru di dalam bahasa tersebut 

termasuk struktur teks.  

4.   Literasi Melibatkan Pengetahuan Budaya 

  Penggunaan yang benar pada konvensi banyak didasarkan pada pengetahuan 

budaya. Nilai-nilai budaya sangat penting dalam bahasa, hal ini dikarenakan 

penggunaan bahasa yang salah dapat mengakibatkan salah pengertian atau 

bahkan ketersinggungan. Pengetahuan budaya ini juga termasuk pada bahasa 

tubuh atau bahasa isyarat dalam pergaulan sehari-hari yang terkadang 

bertolak belakang dengan budaya yang ada. 

5. Literasi adalah Kemampuan untuk Memecahkan Masalah 

 Memecahkan masalah merupakan hal yang harus diajarkan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Semua orang yang melakukan kegiatan berbahasa misalnya 

berbicara, sebenarnya dia sedang memecahkan masalah tentang topik yang 

harus dibicarakan. Seseorang yang berbicara harus mampu memilih kosa kata 

dan juga mengungkapkan bahasa sesuai dengan orang yang diajak berbicara. 

Hal ini dilakukan agar orang lain dapat mengerti makna dari pembicaran 

tersebut. 

 

 

6. Literasi adalah Kegiatan Refleksi 
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Refleksi merupakan kegiatan menilai penggunaan bahasa dirinya sendiri atau 

penggunaan bahasa orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Ketika sedang 

berbicara dengan orang lain, secara tidak sadar kita memperhatikan dan menilai 

cara berbicara lawan bicara kita. Apabila penggunaan bahasa orang tersebut 

baik, biasanya kita juga ikut menggunakannya baik kosakata, frasa, kalimat, dan 

ungkapannya.  

7. Literasi adalah Kemampuan menggunakan Bahasa Lisan ataupun Tulis 

untuk Menciptakan Wacana. 

Seseorang dikatakan memiliki literasi yang baik apabila dia dapat meningkatkan 

kemampuan lisan menuju ke arah kemampuan menangani teks tertulis. Literasi 

juga berhubungan dengan keterampilan hidup, yaitu kemampuan untuk 

menggunakan orasi dan literasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dilihat 

dari kemampuan seseorang ketika mengisi formulir di sekolah, membuat 

lamaran pekerjaan, mengisi formulir di bank, menulis surat undangan dan 

sebagainya.  

Kesimpulan dari pendapat di atas adalah terdapat tujuh prinsip dan tujuan 

pendidikan berbasis literasi. Literasi berhubungan dengan kegiatan intepretasi,  

kegiatan berbahasa merupakan kegiatan interpretasi yang dilakukan terhadap realita 

yang ditafsirkan dalam penggunaan bahasa. Kita dapat mengintepretasikan tulisan 

yang kita baca saat kita sedang membaca. Selanjutnya adalah literasi berarti juga 

kolaborasi atau yang biasa disebut kerjasama. Peserta didik dapat bekerja 

berpasangan dengan teman atau dengan gurunya sendiri agar memperoleh 

kepercayaan diri sebelum dapat menggunakan bahasanya secara mandiri. Literasi 

juga menggunakan konvensi, konvensi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada 
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pada budaya dalam berbagai aspek bahasa yang dipelajari. Selanjutnya adalah 

literasi melibatkan pengetahuan budaya, penggunaan yang benar pada konvensi 

banyak didasarkan pada pengetahuan budaya. Literasi adalah Kemampuan untuk 

memecahkan masalah, memecahkan masalah merupakan hal yang harus diajarkan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Literasi adalah kegiatan refleksi, refleksi 

merupakan kegiatan menilai penggunaan bahasa dirinya sendiri atau penggunaan 

bahasa orang lain yang menjadi lawan bicaranya.  

d. Prinsip Gerakan Literasi 

Gerakan Literasi Sekolah yang digagas Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menurut Abidin (2016:280) menjelaskan bahwa praktik-praktik yang 

baik pada Gerakan Literasi Sekolah menekankan pada prinsip-prinsip. Prinsip-

prinsip pada GLS adalah  sebagai berikut. 

1) Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat 

diprediksi.  

Kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam membaca sangat berbeda-beda 

hal ini dipengaruhi oleh usia dan perkembangan anak dalam belajar membaca. 

Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat membantu sekolah 

untuk memilih strategi pembiasaan  dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai 

kebutuhan perkembangan mereka.  

2) Program literasi yang baik bersifat berimbang.  

Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa setiap 

peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, strategi 

membaca dan jenis bacaan yang dibaa perlu divariasikan.  

3) Program literasi terintegrasi dengan kurikulum.  
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Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung  jawab 

semua warga sekolah termasuk seluruh guru yang ada di sekolah. Semua mata 

pelajaran membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. 

Pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada 

semua guru mata pelajaran.  

4) Kegiatan membaca dan menulis dapat dilakukan kapan pun.  

Peserta didik dapat melakukan kegiatan literasi dimana saja, seperti di sekolah 

maupun di rumah. Mereka juga bisa membaca dan menulis kapanpun mereka 

mau ataupun saat mereka memiliki waktu luang. Peserta didik diharapkan 

dapat menjadikan kegiatan membaca dan menulis sebagai kebiasaan baik 

dimanapun dan kapanpun mereka berada. Peserta didik juga bisa menulis 

apapun yang mereka mau seperti menulis surat untuk Presiden.  

5) Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan.  

Pada kegiatan literasi, tidak hanya selalu tentang kegiatan membaca dan 

menulis saja. Dalam kegiatannya juga memunculkan kegiatan lisan seperti 

diskusi dan juga saling berpendapat. Pada sebuah kegiatan diskusi pasti akan 

ada perbedaan pendapat agar kemampuan berfikir kritis anak dapat diasah.  

Peserta didik harus belajar untuk menyampaikan pendapatnya dengan baik, 

menghargai perbedaan pendapat yang ada,  dan mendengarkan seseorang yang 

sedang berbicara. 

6) Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman. 

Dengan adanya program gerakan literasi sekolah diharapkan dapat 

meningkatkan minat membaca peserta didik. Bahan bacaan yang dibaca oleh 

peserta didik sangat bervariasi. Guru perlu merefleksikan buku bacaan tentang 
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kekayaan keberagaman di Indonesia seperti macam- macam legenda yang ada 

di seluruh wilayah di Indonesia, macam- macam suku di Indonesia dan lain-

lain. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mengetahui bahwa Indonesia 

ini kaya akan keberagaman. 

 Peneliti berpendapat bahwa ada 6 prinsip GLS, perkembangan literasi 

berjalan sesui tahap perkembangan yang diprediksi artinya sekolah harus mampu 

untuk memprediksi kebutuhan literasi anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Prinsip yang kedua adalah program literasi yang baik bersifat berimbang 

maksudnya adalah setiap anak memiliki kebutuhan literasi yang berbeda-beda, jadi 

jenis bacaan harus bervariasi. Prinsip selanjutnya yaitu program literasi terintegrasi 

dengan kurikulum, semua warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam hal 

literasi terutama guru, pengembangan profesionalisme guru dalam hal literasi harus 

diberikan. Prinsip yang keempat adalah kegiatan membaca dan menulis dapat 

dilakukan kapanpun dan dimanapun. Prinsip yang kelima yaitu GLS dapat 

meningkatkan kemampuan lisan dari peserta didik karena dalam pelaksanaan GLS 

tidak jarang terjadi diskusi dan perbedaan pendapat. Prinsip yang terakhir yaitu 

GLS menumbuhkan keberagaman dari peserta didik karena adanya bahan bacaan 

yang bervariasi.  

e. Tahapan Gerakan Literasi Sekolah 

 Gerakan Literasi Sekolah dilakukan secara bertahap dengan 

mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup 

kesiapan kapasitas kesiapan warga sekolah dan sistem pendukung yang relevan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) menjelaskan bahwa secara umum 

tahapan GLS dilakukan dalam tiga tahap sebagai berikut. 
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1) Tahap ke-1: Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem 

sekolah. Kegiatan pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat 

terhadap bacaan dan kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. 

Penumbuhan minat baca merupakan hal yang mendasar bagi pengembangan 

literasi peserta didik.  

2) Tahap ke-2: Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan 

literasi.  Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan memahami bacaan dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi, 

berfikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui 

kegiatan membaca pengayaan. 

3) Tahap ke-3: Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada 

tahap ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dan 

mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berfikir kritis, dan mengolah 

kemampuan komunikasi secara kreatif. Kegiatan ini dilakukan melalui 

kegiatan menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan buku pelajaran, dalam 

tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata pelajaran). 

Kegiatan membaca dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013, 

yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks pelajaran. Buku non 

teks pelajaran ini dapat berupa buku pengetahuan umum, kegemaran, minat 

khusus, serta dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak 6 buku 

bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP dan 18 buku bagi siswa SMA/SMK. 

Buku laporan kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini biasanya 

disediakan oleh wali kelas.  
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  Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari 

tahapan pembiasan yaitu untuk menumbuhkan minat warga sekolah dalam 

membaca. Pada tahapan pengembangan bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan membaca, sedangkan pada tahap pembelajaran mempunyai tujuan 

untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dengan berfikir kritis dan 

kreatif. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan 

pengayaan dan buku pelajaran. Dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis 

(terkait dengan mata pelajaran). Kegiatan membaca dilakukan untuk mendukung 

pelaksanaan Kurikulum 2013, yang mensyaratkan peserta didik membaca buku 

nonteks pelajaran. 

f.  Langkah Kegiatan dalam Tahapan Literasi Sekolah 

 Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah mempunyai tiga tahapan yaitu, 

tahapan pembiasaan, tahapan pengembangan dan tahapan pembelajaran 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Langkah-langkah kegiatan pada 

tahapan literasi adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Langkah Kegiatan pada Tahapan Literasi 

No  Tahapan Kegiatan 

1.   Pembiasaan 

(belum ada tagihan) 

 
 
 
 
 
 

 

1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum 

jam pelajaran, melalui kegiatan membaca buku 

dengan nyaring atau seluruh warga sekolah 

membaca dalam hati. 
2. Pembangunan lingkungan fisik sekolah yang kaya 

literasi antara lain: a) penyediaan perpustakaan 

sekolah, sudut baca, dan area baca yang nyaman;  

(b) pengembangan sarana lain (UKS, kantin, 

kebun sekolah); dan (c) penye- diaan   koleksi teks 

cetak, visual dan digital maupun multimodal yang 

mudah diakses oleh seluruh warga sekolah; (d) 

pembuatan bahan kaya teks (print-reach 

materials). 

No  Tahapan Kegiatan 

e

2 

2. 

 

Pengembangan 1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum 

jam pelajaran, melalui kegiatan membacakan 

buku dengan nyaring, membaca dalam hati, 

membaca bersama, atau membaca terpandu diikuti 
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No 

(ada tagihan sederhana 

untuk penilaian non 

akademik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 

kegiatan lain dengan tagihan non akademik. 

Contoh membuat peta cerita (story map) dan 

bincang buku. 

Pengembangan lingkungan fisik, sosial, dan 

afektif, sekolah yang kaya literasi, serta 

menciptakan ekosistem sekolah yang menghargai 

keterbukaan dan kegemaran terhadap pengetahuan 

dengan berbagai kegiatan antara lain. (a) 

memberikan penghargaan terhadap capaian 

positif, kepedulian sosial, dan semangat belajar 
peserta didik. Penghargaan ini dapat dilakukan 

pada setiap upacara bendera hari senin atau 

peringatan lain; (b) kegiatan akademik lain yang 

mendukung terciptanya budaya literasi di sekolah 

(belajar di kebun sekolah, belajar di lingkungan 

luar sekolah, wisata perpustakaan kota/ daerah dan 

taman bacaan masyarakat, dll) 

Pengembangan kemampuan literasi melalui 

kegiatan di perpustakaan sekolah, perpustakaan 

kota/daerah, taman bacaan masyarakat, atau sudut 

baca kelas dengan berbagai kegiatan antara lain; 

(a) membacakan buku dengan nyaring, membaca 
dalam hati, membaca bersama, membaca terpadu, 

menonton film pendek dan membaca teks 

visual/digital (materi dari internet); (b) peserta 

didik merespon teks (cetak/visual/digital), fiksi 

dan nonfiksi, melalui sekolah, wisata 

perpustakaan kota/ daerah dan taman bacaan 

masyarakat). 

2. Pengembangan kemampuan literasi melalui 

kegiatan di perpustakaan sekolah, perpustakaan 

kota/daerah, taman bacaan masyarakat, atau sudut 

baca kelas dengan berbagai kegiatan antara lain; 
(a) membacakan buku dengan nyaring, membaca 

dalam hati, membaca bersama, membaca terpadu, 

menonton film pendek dan membaca teks 

visual/digital (materi dari internet); (b) peserta 

didik merespon teks (cetak/visual/digital), fiksi 

dan nonfiksi, melalui beberapa kegiatan 

sederhana, seperti menggambar, membuat peta 

konsep, berdiskusi dan berbincang tentang buku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kegiatan 
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 Pembelajaran 

(ada tagihan akademik 

1. Lima belas menit membaca setiap hari sebelum 

jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku 

dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca 

bersama, dan membaca terpandu diikuti kegiatan 

lain dengan tagihan non-akademik dan akademik. 

2. Kegiatan literasi dalam pembelajaran, disesuaikan 

dengan tagihan akademik di Kurikulum 2013. 

3. Pelaksanaan berbagai strategi untuk memahami 

teks dalam semua mata pelajaran. 

Penggunaan lingkungan fisik, sosial afektif, dan 
akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, 

auditori, digital), yang kaya literasi di luar buku 

 teks pelajaran untuk dapat memperkaya    

 pengetahuan dalam mata pelajaran. 

 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016:29-30) 

Kesimpulan dari pernyataan  yang dikemukan adalah kegiatan literasi 

mempunya tiga tahapan yaitu, tahapan pembiasaan, pengembangan dan 

pembelajaran. Setiap tahapan memiliki langkah yang berbeda-beda. Pada tahapan 

pembiasaan dilakukan kegiatan lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam 

pelajaran, melalui kegiatan membaca buku dengan nyaring atau seluruh warga 

sekolah membaca dalam hati. Pembangunan lingkungan fisik sekolah yang kaya 

literasi seperti penyediaan perpustakaan . 

 Pada tahap pengembangan langkah kegiatannya adalah Pengembangan 

kemampuan literasi melalui kegiatan di perpustakaan sekolah, perpustakaan 

kota/daerah, taman bacaan masyarakat, atau sudut baca kelas dengan berbagai 

kegiatan sepert membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca 

bersama, membaca terpadu, menonton film pendek dan membaca teks 

visual/digital. Pada tahap terakhir yaitu Lima belas menit membaca setiap hari 

sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring, 

membaca dalam hati, membaca bersama, dan membaca terpandu diikuti kegiatan 

lain dengan tagihan non-akademik dan akademik. 
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2. Kajian Teori tentang Membaca 

a. Pengertian Membaca 

Membaca adalah aktivitas yang kompleks melibatkan berbagai aktivitas 

meliputi orang harus menggunakan pengertian, khayalan, mengamati, dan 

mengingat-ingat (Soedarso, 2004:4). Selanjutnya adalah pengertian membaca 

menurut Rahim (2008:166), membaca pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang 

rumit yang melibatkan banyak hal, yang tidak hanya melafalkan suatu tulisan, tetapi 

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

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

membaca adalah aktivitas kompleks yang melibatkan banyak hal tidak hanya 

melibatkan aktivitas visual. Membaca juga harus melibatkan aktivitas berfikir, 

psikolinguistik dan metakognitif. Membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan 

mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah, meliputi: orang harus 

menggunakan pengertian, khayalan, mengamati, dan mengingat-ingat. 

b. Tujuan Membaca 

Tujuan membaca yaitu untuk kesenangan, menyempurnakan membaca 

nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbarui pengetahuannya tentang 

suatu topik lalu mengaitkan informasi yang baru dengan informasi yang telah 

diketahuinya, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, 

mengkonfirmasikan   atau menolak prediksi, mempelajari tentang struktur teks dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 

Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan membaca berbeda antar individu 

karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seseorang membaca ada 

yang bertujuan untuk kesenangan, menyempurnakan strategi membaca, 



20 

 

 
 

mengetahui suatu topik/informasi, menjawab pertanyaan dan lain-lain. (Rahim, 

2008:11). 

c. Pengertian Kemampuan Membaca 

Kemampuan membaca merupakan kecakapan yang harus dikuasai seorang 

anak, karena kemampuan ini adalah syarat utama memasuki jenjang pendidikan 

formal (Khoiriyah, 2006:98). Kemampuan membaca yang sejalan dengan 

pelaksanaan GLS adalah kemampuan membaca cermat. Pembaca diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuannya untuk memahami isi teks secara luas, mengambil 

informasi, mengembangkan kosa kata dan struktur teks, mengevaluasi isi teks, 

mengembangkan opini, argumen dan menghubungkan berbagai teks. (Abidin, 

2016:267). Kemampuan membaca peserta didik dapat diukur dengan rubrik 

kemampuan membaca seperti berikut.  

Tabel 2.2 Rubrik Kemampuan Membaca 

No. 

 

Aspek yang 

dinilai  

Tingkat ketepatan 

3 2 1 

1.  Memahami isi 

teks 

Siswa mampu 

menyebutkan watak 

tokoh dan jenis 

cerita yang dibaca 

dengan tepat.   

Siswa mampu 

menyebutkan 

watak tokoh 

dengan tepat 

tetapi tidak bisa 

menyebutkan 

jenis cerita yang 

dibaca.  

  

Siswa kurang 

mampu 

menyebutkan watak 

dan jenis cerita 

2.  Kemampuan 

mengambil 
informasi 

Siswa mampu 

menyebutkan judul, 
tokoh dan tempat 

kejadian  dengan 

benar.  

Siswa mampu 

menyebutkan 
judul, tokoh 

dengan benar 

tetapi tidak dapat 

menyebutkan 

tempat kejadian. 

  

Siswa hanya 

mampu 
menyebutkan judul 

cerita saja 

 

3.  Mengembangkan 

kosa kata 

Siswa mampu 

membuat 

kesimpulan dengan 

bahas sendiri 

dengan runtut.  

 

Siswa hanya 

mampu 

menyebutkan 

sebagian kejadian 

saja.  

Siswa tidak mampu 

menyebutkan 

kesimpulan dengan 

benar  
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4.  Memahami tujuan 

penulis 

Siswa mampu 

menyebutkan 

amanat dengan jelas 

dan tepat  

 

Siswa 

menyebutkan 

amanat namun 

kurang benar.  

Siswa menuliskan 

amanat yang tidak 

ada hubungan 

dengan cerita 

 

5.  Memberikan 

pendapat 

Siswa mampu 

memberikan 

komentar tentang 

bacaan dengan 

tepat. 

Siswa 

memberikan 

pendapat dengan 

kalimat  yang 

kurang jelas.  

 

Siswa tidak mampu 

memberikan 

pendapat yang 

sesuai dengan 

cerita.  

 Jumlah skor 
 

   

Abidin (2017:257) 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengukur 

kemampuan membaca yang dimiliki oleh peserta didik ada beberapa aspek yang 

harus dinilai. Aspek tersebut yaitu: kemampuan memahami isi teks, kemampuan 

mengambil informasi, kemampuan mengembangkan kosa kata, kemampuan 

memahami tujuan penulis, dan kemampuan memberikan pendapat.  

 

3. Kajian Teori tentang Sekolah Dasar 

a. Pengertian Sekolah  

  Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tentang Peraturan Pengelolaan dan 

penyelenggaraan Pendidikan pasal 1 ayat 8 mengemukakan sekolah dasar, yang 

selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Pengertian 

Sekolah dasar menurut Bastian (2006:25) adalah tahapan pendidikan awal yang 

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

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

peserta didik kelas 6 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional untuk menentukan 

kelulusan dari sekolah.  
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Peneliti menyimpulkan bahwa sekolah dasar atau yang biasa disebut SD 

adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

umum pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah dasar adalah bentuk pendidikan 

formal yang dimulai dari anak usia 6-7 tahun. Pada pendidikan SD ditempuh dalam 

waktu 6 tahun yaitu kelas 1-6. Pada akhir kelas 6 siswa wajib mengikuti  Ujian 

Nasional untuk menentukan kelulusan.  

b. Fungsi Sekolah  

Fungsi sekolah yang utama adalah pendidikan intelektual, yaitu mengisi 

otak anak dengan berbagai macam pengetahuan. Sekolah dalam kenyataannya 

masih mengutamakan latihan-latihan formal, yaitu suatu tugas yang pada umumnya 

tidak dapat dipenuhi oleh keluarga atau lembaga lain (Suwarno, 2008:38). Menurut 

Hidayati (2016:220) fungsi sekolah adalah meneruskan pendidikan dari keluarga 

untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat, bangsa 

dan negara yang baik, bermoral, bertanggung jawab, serta diharapkan akan mampu 

meningkatkan dan mengisi pembangunan disegala bidang pendidikan berbangsa 

dan bernegara.  

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti  menyimpulkan bahwa sekolah 

memiliki fungsi yang sangat penting bagi peserta didik baik untuk masa kini 

maupun masa depan. Fungsi dari sekolah yaitu sebagai pendidikan formal yang 

tugasnya untuk meneruskan pendidikan dari keluarga.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pada kajian penelitian yang relevan ini, peneliti menggunakan 2 judul dari 

penelitian terdahulu. Peneliti akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.   
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C. Kerangka Pikir 

 

Jika  

 

 

Kondisi Ideal  

GLS merupakan program dari 

pemerintah yang melibatkan 

banyak pihak dalam pelaksana-

annya.  Tujuan dari GLS 

menumbuhkan minat baca dan  

meningkatkan kemampuan 

membaca peserta didik. 

Kondisi Lapangan 

Peserta didik masih belum masih 

belum melakukan GLS dengan 

rutin dan guru juga belum 

mampu terlibat secara aktif 

dalam pelaksanaan GLS.  
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Kepala sekolah 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

Permasalahan: 

 

Jika peserta didik tidak melaksanakan GLS secara rutin, dan guru tidak 

bersifat aktif dalam membimbing peserta didik dalam melaksanakan 

GLS maka minat baca dan kemampuan membaca peserta didik tidak 

akan dapat  meningkat.  

Guru kelas III 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah  

2. Mendeskripsikan faktor pendukung pelaksanaan Gerakan Literasi 

Sekolah   

3. Mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah  

 

Siswa kelas III 

1.  Wawanacara 

2. Dokumentasi 

1. Dokumentasi 

2. Observasi 
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