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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Budaya Literasi

a. Definisi budaya literasi

Menurut Dewi Utama ( 2016 : 02 ) Literasi dapat diartikan sebagai

kemampuan mengakses, memahami, dan mengunakan sesuatu secara cerdas melalui

berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat ,menyimak, menulis atau berbicara.

Sedangkan menurut A.Chaedar (2012 : 160 ) secara sederhana, literasi dapat diartikan

sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan dalam arti luas kita

mengenalnya dengan melek aksara atau huruf sehingga keberaksaraan bukan lagi

bermaknaan tunggal, melainkan menggandung beberapa arti. Ada macam – macam

keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer, literasi virtual, literasi

matematikan dan sebagainya.

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya literasi disekolah

dapat diartikan sebagai aktivitas literasi antara lain dengan adanya berbagai aktifitas

yang sudah diterapkan disekolah dengan mengumpulkan jurnal harian siswa dan Ada

tagihan lisan dan tulisan yang digunakan sebagai penilaian non akademik.

Menyediakan pojok literasi di perpustakaan, taman, atau lokasi manapun yang

nyaman di lingkungan sekolah.
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b. Literasi membaca

Membaca adalah salah satu dari keempat keterampilan berbahasa.

Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan menyimak, membaca, berbicara,

menulis. Menurut Hendry Guntur (2008 : 07) membaca merupakan suatu proses

yang dilakukan serta dipergunakan pembaca untuk memperoleh pesan yang gak

disampaikan oleh penulis melalui media kata – kata atau bahasa tulis. Dengan

membaca, dapat peroleh informasi dari apa yang dibaca, bertambahnya ilmu

pengetahuan, serta meningkatkan keterampilan berbahasa yang lain.

Sedangkan menurut Mushthafa (2013: 136) tradisi membaca bukan

sekedar pintu masuk untuk memperlebat wawasan atau meningkatkan penguasaan

materi keilmuan tertentu tradisi membaca juga menjadi langkah awal untuk

membangun tradisi keilmuan untuk mengembangkan semangat dalam meneliti,

menelaan, dan berfikir secara cermat menghadapi suatu masalah. Pada prinsipnya

membaca dapat dikategorikan kedalam bebarapa jenis yaitu, membaca nyaring,

membaca dalam hati, membacaa telaah isi, membacaa telaah bahasa, membaca

survei, membaca skimming, membaca intesif.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan membaca

kita dapat memperoleh informasi baik melalui buku non pelajaran maupun buku

pelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca

dan dapat
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bertambahnya ilmu dengan diterapkan budaya literasi disekolah sudah dapat

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan membaca siswa dengan

menyediakan buku bacaan siswa yang sesuia dengan kelas rendah dan kelas tinggi.

c. Literasi Di kelas SD

Menurut Najip Sulham (2011: 70) Literasi membaca pada siswa kelas 5

SD tidak bisa disamakan dengan siswa - siswi yang berada di kelas tinggi. Di

kelas 5 tidak semua jenis bacaan di terapkan karena mengingat kondisi psikologi

perkembangan bahasa siswa. Literasi membaca di kelas 5 umumnya hanya

mengcakup membaca nyaring dan membaca dalam hati. Pada kegiatan membaca

nyaring, ada sejumlah keterampilan yang dituntut sesuai jenjang kelasnya,

membaca dengan penuh perasaan dan berekspresi

Sedangkan menurut Anwar Efendi (2008: 342) dalam menerapkan literasi

guru harus memahami komunikasi dua arah, sebab dalam membaca nyaring siswa

harus menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang cepat

agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh

penulis selain itu, tujuan yang ingin dicapai untuk menemukan fakta atau

kebenaran yang dilakukan oleh para tokoh, untuk mengetahui suatu masalah, untuk

mengetahui suatu cerita, untuk mengetahui bagaimana suatu penulisan yang harus

dibuat, untuk menambah pengalaman, keyakinan, sikap serta untuk memperluas

wawasan.
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Dari berbagai pendapat diatas dapat di ketahui bahwa setiap sekolah

mempunyai tujuan yang ingin dicapai karena setiap siswa psikologi yang berbeda.

Dalam diterapkan budaya literasi di kelas 5 guru sudah menyesuaikan kemampuan

membaca siswa dengan memberikan buku bacaan yang sesuai dengan kemampuan

dan pemahaman yang dimiliki oleh kelas tinggi seperti memberikan buku non

pelajaran dan buku pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran yang diterapkan

dikelas 5 Karna setiap bacaan yang diterapkan di kelas rendah dan kelas tinggi

berbeda.

2. Prinsip-prinsip Literasi Sekolah

Menurut Beers (2009), praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi

sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi.

Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan

antartahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik

dapat membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran

literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka.

b. 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
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literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya

ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja.

c. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum

Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah 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.

d. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun

Misalnya, ‘menulis surat kepada presiden’ atau ‘membaca untuk ibu’ merupakan contoh-

contoh kegiatan literasi yang bermakna.

e. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan

Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai kegiatan lisan berupa

diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi ini juga perlu

membuka kemungkinan untuk perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat

diasah. Peserta didik perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling

mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan.

f. 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.
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Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Prinsip-prinsip Literasi

Sekolah sudah dapat diterapkan menggembangkan disekolah tersebut dengan berbagai

program dan kegiatan yang dapat mampu meningkatkan penerapan budaya literasi

sekolah seperti Kegiatan literasi membiasakan siswa membaca buku terlebih dahulu dari

kelas rendah sampai kelas tinggi.

3. Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah

Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi,

Beers, dkk. (2009) dalam buku A Principal’s Guide to Literacy Instruction,

menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di

sekolah.

a. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi

Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh

karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran.

Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya

peserta didik dipajang di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah

dan guru. Selain itu, karyakarya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan

kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku

dan bahan bacaan lain di Sudut Baca di semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah.

Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta didik akan memberikan kesan positif

tentang komitmen sekolah terhadap.
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b. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi

yang literat

Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh

komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta

didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera

setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang

dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan

demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan

sekolah. Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di

sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba

poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah

selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun

budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap orang

dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran orang tua sebagai relawan gerakan

literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan budaya

literasi.

c. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat

Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademik. Ini dapat

dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya

memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya

dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan buku



16

dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk menunjang

kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program

pelatihan tenaga kependidikan untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi,

pelaksanaan, dan keterlaksanaannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membangun Strategi

budaya literasi sekolah harus dapat memahami dan mengkondisikan lingkungan fisik

Sekolah literasi baik secara mendukung sarana dan prasarana. Dalam pengembangan

budaya literasi sekolah memberikan sarana dan prasana kepada siswa dengan

menyediakan perpustakan yang dapat dikunjungi oleh siswa pada saat jam istrahat dan

sekolah masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana disekolah masih memiliki

kekurangan buku yang akan dibaca oleh siswanya seperti buku cerita.

4. Pembentukan karakter

a. Definisi pembentukan karakter

Menurut Retno listyarti (2012 : 08) pembentukan secara bahasa berarti nominal

( kata benda) proses, cara, perbuatan pembentuk. Kata

karakter dalam kamus bahasa Indonesia berarti sifat kejiwaan, ahlak atau budi pekerti

yang membedakan seseorang dari yang lain. Sedangkan menurut SA Kamaruddin

(2012: 225) sebagai format dasar, karakter berarti apa yang dibawah seseorang sejak

lahir kedunia. Karakter menjadi pembeda antara manusia yang bercermin dalam

perbuatan dan tingkah laku.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa arti dari pembentukan karakter

adalah sebuah proses dan pembentukan yang berkelanjutan yang dilakukan dalam

pendidikan untuk membentuk nilai nilai dasar atau karakter pada diri seseorang dan

untuk membangun kepribadian orang tersebut, baik itu nilai nilai karakter terhadap

tuhan atau nilai nilai karakter terhadap manusia guru dapat memulai mendidik karakter

peserta didik dengan memulai dalam menumbuhkan karakter nasionalisme kebangsaan

yang ada pada peserta didik dengan membiasakan guru saling menghargai dan tolerasi

satu sama lain.

b. Definisi Nilai – Nilai Karakter

Menurut Thomas Lickona ( 2013 : 71 – 72 ) Karakter memiliki cakupan yang

luas, dan dapat diamati dari tingkah laku manusia. Filosof Yunani Aristoteles

mendefinisikan karakter yang baik sebagai hidup dengan tingkah laku yang benar

dalam berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan diri sendiri. Contoh

Nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa, yaitu:

- Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, etnis, suku,

pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Cara berpikir,

bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan

politik bangsa.

- Cintah tanah air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan,

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi
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terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan

menumbuhkan nilai karakter nasionalisme bangsa pada peserta didik sekolah

dapat menerapkan sikap toleransi dan cinta tanah air yang dapat meningkatkan

cara berpikir dan bersikap peserta didik yang dapat menunjukkan sikap

kepedulian peserta didik kepada peserta didik lainnya sehingga dapat

menumbuhkan karakter nasionalisme kepada peserta didik dan dapat tumbuhnya

kepedulian peserta didik kepada bangsa.

`Kisi – kisi penerapan budaya literasi dalam menumbuhkan karakter nasionalisme

kebangsaan.

No Literasi Pendidikan karakter Pembiasaan
1. Mengembangkan

ekosistem literasi
sekolah yang
mencankup
lingkungan fisik,
sosial efektik dan
akademik.

Religius

sikap dan perilaku
yang patuh dalam
melaksanakan ajaran
agama yang
dianutnya, toleran
terhadap pelaksanaan
ibadah lain, dan hidup
rukun dengan
pemeluk agama lain.
Religius adalah proses
mengikat kembali
atau bisa dikatakan
dengan tradisi, sistem
yang mengatur tata
keimanan
(kepercayaan) dan
peribadatan kepada
Tuhan yang Maha
Kuasa serta tata
kaidah yang
berhubungan dengan

Membangun ekosistem
literasi sekolah dengan
fokus pada lingkungan
fisik.
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pergaulan manusia
dan manusia sera
lingkungannya.

Membaca mandiri dan
membaca bersama.

Jujur

Perilaku yang
didasarkan pada
upaya menjadikan
dirinya sebagai orang
yang selalu dapat
dipercaya dalam
perkataan, tindakan,
dan pekerjaan.

Lima belas menit
membaca setiap hari
sebelum jam pelajaran.

Pengembangan
kemampuan literasi.

Tanggung Jawab.

Sikap dan perilaku
seseorang untuk
melaksanakan tugas
dan kewajibannya,
yang seharusnya dia
lakukan, terhadap
dirinya maupun orang
lain dan lingkungan
sekitarnya.

6. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan ini adalah penelitian yang di lakukan untuk

mengetahui penerapan budaya literasi dalam menumbuhkan karakter

Nasionalisme Kebangsaan, penelitian ini menunjukan bahwa penerapan budaya

literasi dalam menumbuhkan karakter nasionalisme kebangsaan yang dilakukan

oleh siswa baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan



20

masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh: chitra Sari Nilalohita (2005) budaya

literasi dalam pembentukan karakter siswa (analisis deskriptif pada siswa kelas

rendah madrasah ibtidaiyah pembangunan uin jakarta) menunjukan bahwa

penelitian tersebut tentang bagaimana pelaksanaan budaya literasi dalam

pembentukan karakter siswa berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yaitu penelitian ini membahas

tentang bagaimana budaya literasi dalam pembentukan karakter siswa sedangkan

pada penelitian sekarang membahas tentang penerapan budaya literasi dalam

menumbuhkan karakter Nasionalisme Kebangsaan.

No Judul Nama Perbedaan persamaan

1.

Budaya literasi dalam
pembentukan karakter
siswa(analisis
deskrideskriptif pada
siswa kelas rendah
madrasah
ibtidaiyahpembagunan
uin Jakarta )

chitra sari
nilalohita

penelitian ini
lebih membahas
tentang
bagaimana
budaya literasi
dalam
pembentukan
karakter siswa

penelitian ini

sama – sama

membahas

tentang

budaya

literasi dan

karakter

siswa.

2. Membangun Kelas
Literat Berbasis
Pendidikan
Lingkungan Hidup
Untuk Melatihkan
Kemampuan Literasi

Slamet
Widodo dan
Dyoty A. V.
Ghasya.

Proses dan
aktivitas dalam
pendidikan yang
mempengaruhi
kemampuan
literasi siswa di

Membahas

tentang

literasi
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Siswa Di Sekolah
Dasar

sekolah.

3. 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.

Yuliyati
(2014)
Model
Budaya
Baca Tulis
berbasis
Balance
Literacy dan
Gerakan
Literasi
Informasi di
SD

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

Membahas

tentang

Literasi

7. Kerangka Pikir

Suriasumantri, 1986 dalam (Sugiyono, 2009:92) mengemukakan bahwa seorang

peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang

membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap

gejala yang menjadi objek permasalahan. dengan demikian kerangka berfikir merupakan

sebuah pemahaman yang dapat melandasi beberapa pemahaman-pemahama yang lainnya dan

menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu pemahaman bentuk proses dari keseluruhan

dari penelitian yang akan dilakukan.
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7. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir yang akan di gunakan dalam peneltian adalah sebagai

berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Piki

Teori

Menurut Dewi Utama(2016: 02)

Menurut Hendry Guntur(2008:07)

Menurut Najip Sulham(2011:70)


	



