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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Literasi 

 2.1.1.1 Pengertian Literasi  

Literasi  yang  dalam  bahasa  Inggrisnya  literacy berasal  dari  bahasa Latin 

littera (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan 

konvensi-konvensi yang menyertainya. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan 

literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk sepanjang hayat. 

Kegiatan literasi merupakan aktivitas membaca dan menulis yang terkait dengan 

pengetahuan membaca dan menulis yang terkait dengan pengetahuan,  bahasa,  dan  

budaya  (Rahayu,  2016:179).  Literasi  berperan penting  dalam  kehidupan  

masyarakat  pembelajar  yang  hidup  di  abad pengetahuan  saat  ini  (Nurchaili,  

2016:197).  Kemampuan  literasi  dapat memberdayakan  dan  meningkatkan  kualitas  

indvidu,  keluarga,  dan masyarakat. Kemampuan literasi membuat individu menjadi 

melek huruf (bisa baca-tulis) dan mampu memahami semua bentuk komunikasi yang 

lain, karena pada  umumnya  literasi  tidak  hanya  mencangkup  kegiatan  membaca  

dan menulis melainnkan juga berbicara.Menurut Utama dkk (2016:2) pengertian 

literasi dalam konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan  sesuatu  secara  cerdas  melalui  berbagai  aktifitas,  antara  lain 

membaca,  melihat,  menyimak,  menulis,  dan/atau  berbicara.  Kemampuan 

berliterasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang  

berujung  pada  kemampuan  memahami  informasi.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan kemampuan 

membaca dan menulis yang tentunya juga berujung pada melihat, menyimak dan 

berbicara. Kemampuan literasi ini membuat individu menjadi melek  huruf   (bisa  
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baca-tulis)  yang  nantinya  akan  berpengaruh  pada pengetahuannya.  Setiap  sekolah  

sangat  perlu  untuk  memberikan  pendidikan literasi  kepada  peserta  didik  agar  

peserta  didik  dapat  meningkatkan kemampuannya dalam literasi.  

2.1.1.2 Macam-macam Literasi  

Menurut Clay (2001) dan Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) 

menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi 

dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. 

Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan 

berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

1. Literasi Dini [Early Literacy (Clay, 2001)], yaitu kemampuan untuk 

menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui 

gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi 

dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik 

dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi 

perkembangan literasi dasar.  

 

2. Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung 

(counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk 

memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi 

(perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi 
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(drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan 

pribadi.  

 

3. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan 

pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, 

memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey 

Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan 

dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog 

dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami 

informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, 

pekerjaan, atau mengatasi masalah.  

 

4. Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui 

berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media 

elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), 

dan memahami tujuan penggunaannya.  

 

5. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan 

memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti 

keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam 

memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami 

teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. 

Dalam prak- tiknya, juga pemahaman menggunakan komputer 

(Computer Literacy) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan 

mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta 

mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan dengan 

membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, 

diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang 

dibutuhkan masyarakat.  
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6. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut 

antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan 

kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi 

visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap 

materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori, 

maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu 

dikelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi 

dan hiburan yang benarbenar perlu disaring berdasarkan etika dan 

kepatutan. 

 

2.2   Gerakan Literasi Sekolah  

2.2.1 Pengertian Gerakan Literasi Sekolah  

Literasi  menurut  Kemendikbud  (2016:2) adalah  kemampuan 

mengakses,  memahami,  dan  menggunakan  sesuatu  secara  cerdas melalui berbagai 

aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis,  dan  berbicara. GLS  

merupakan  merupakan  suatu  usaha  atau kegiatan  yang  bersifat  partisipatif  

dengan  melibatkan  warga  sekolah (siswa, guru, kepala sekolah, tenaga 

kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid 

siswa),akademisi, penerbit, media  masa,  masyarakat  dan  pemangku   kepentingan  

di  bawah koordinasi  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan  literasi  sekolah  menurut  

Kemendikbud  (2016:3) merupakan  gerakan  sosial  dengan  dukungan  kolaboratif  

berbagai elemen.Upaya  yang  ditempuh  untuk  mewujudkannya  berupa pembiasaan  

membaca  siswa.  Pembiasaan  ini  dilakukan  dengan kegiatan  15  menit  membaca  

(guru  membacakan  buku  dan  warga sekolah membaca dalam hati, yang 

disesuaikan dengan konteks atau target  sekolah).  Ketika  pembiasaan  membaca  
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terbentuk,  selanjutnya akan  diarahkan  ke  tahap  pengembangan,  dan  pembelajaran  

(disertai tagihan berdasarkan Kurikulum 2013).  

Kegiatan  literasi  ini  dilaksanakan  untuk  menumbuhkan  minat dan 

budaya membaca siswa. Ditjen Dikdasmen (2016:4) menyatakan bahwa  kegiatan  

literasi  dilaksanakan  untuk  meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan 

dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa 

kearifan lokal, nasional,  dan  global  yang  disampaikan  sesuai  tahap  

perkembangan siswa.Terobosan penting ini hendaknya melibatkan semua pemangku 

kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten,  

hingga  satuan  pendidikan.  Pelibatan  orang  tua  siswa  dan masyarakat juga 

menjadi komponen penting dalam GLS. 

Dalam buku panduan Gerakan Literasi Sekolah  diterangkan cara-cara  

agar sekolah  mampu  menjadi  garis  depan  dalam  pengembangan  budaya  literasi, 

beberapa  strategi  tersebut  untuk  menciptakan  budaya  literasi  yang  positif  di 

sekolah, (Mulyo Teguh, 2017: 24). 

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.  
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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.  

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  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.  Program  Gerakan  Literasi  Sekolah  

dilaksanakan  secara bertahap  dengan  mempertimbangkan  kesiapan  

sekolah  di  seluruh  Indonesia. Kesiapan  ini  mencakup  kesiapan  

kapasitas  sekolah  (ketersediaan  fasilitas, bahan bacaan, sarana, 

prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan sistem  
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pendukung  lainnya  (partisipasi  publik,  dukungan  kelembagaan,  

dan perangkat kebijakan yang relevan).  

 

2.2.2 Tahapan-tahapan Gerakan literasi Sekolah  

Tahapan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah Menurut 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah(2016:28) adalah sebagai 

berikut :  

1) Tahap ke-1  

Pembiasaan  kegiatan  membaca  yang  menyenangkan  di bacaan  dan  

terhadap  kegiatan  membaca  dalam  diri  warga sekolah.Penumbuhan minat 

baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi 

siswa.  

2) Tahap ke-2  

Pengembangan  minat  baca  untuk  meningkatkan kemampuan  literasi 

Kegiatan  literasi  pada  tahap  ini  bertujuan mengembangkan  kemampuan  

memahami  bacaan  dan mengaitkannya  dengan  pengalaman  pribadi,  

berpikir  kritis,  dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif 

melalui kegiatan menanggapi bacaan.  

3) Tahap ke-3  

Pembelajaran  berbasis  literasi  Kegiatan  literasi  pada  tahap  

pembelajaran  bertujuan  mengembangkan  kemampuan  memahami  

teks  dan  mengaitkannya  dengan  pengalaman  pribadi,  berpikir  

kritis,  dan  mengolah  kemampuan  komunikasi  secara  kreatif  
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melalui  kegiatan  menanggapi  teks  buku  bacaan  pengayaan  dan  

buku pelajaran.Dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis  

(terkait dengan mata pelajaran).  

 

2.2.3 Tujuan Gerakan Literasi Sekolah ( GLS )  

Menurut  Utama  dkk  (2016:2)  Gerakan  Literasi  Sekolah  (GLS) 

memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) yaitu untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui 

pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, sedangkan tujuan 

khusus dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah untuk menumbuhkembangkan 

budaya literasi di sekolah, meningkatkan  kapasitas  warga  dan  lingkungan  sekolah  

agar  literat, menjadikan  sekolah  sebagai  teman  belajar  yang  menyenangkan  dan 

ramah anak agar warga sekolah mampu mengelolah pengetahuan, dan menjaga  

keberlanjutan  pembelajaran  dengan  menghadirkan  beragam buku bacaan dan 

mewadahi berbagai strategi membaca. Budaya literasi membuahkan  hasil  yang  

memuaskan  dan  menjadikan  peserta  didik. Ditinjau dari segi tujuan umum dan 

tujuan khusus dari Gerakan  

Literasi Sekolah (GLS) yaitu dapat disimpulkan bahwa Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui 

pembudidayaan ekosistem literasi sekolah dengan menghadirkan beragam buku 

bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Hal inmenjadi lebih adaptif, gemar 

membaca, dan mampu menuangkan ide-idedari hasil bacaan melalui tulisan, 
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mengaplikasikan hasil bacaan berupaproduk  pengolahan  lingkungan,  

mengkomunikasikan  danmempertanggung  jawabkan  hasil  produk  yang  dibuat 

dalam  bentuk presentasi (Patrisia, dkk: 2017:5).  

Ditinjau dari segi tujuan umum dan tujuan khusus dari Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) yaitu dapat disimpulkan bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudidayaan 

ekosistem literasi sekolah dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi 

berbagai strategi membaca. Hal ini di tujukan agar siswa meningkatkan minat 

membaca buku dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS).  

2.2.4 Ruang lingkup Gerakan Literasi Sekolah  

 Menurut Utama, dkk (2016:3) ruang lingkup GLS berupa :  

1)  Lingkungan fisik sekolah (fasilitas dan sarana prasarana literasi).  

2)  Lingkungan  sosial  dan  afektif  (dukungan  dan  partisipasi  aktif 

seluruh warga sekolah).  

3)  Lingkungan akademik (program literasi yang menumbuhkan minat  

baca dan menunjang kegiatan pembelajaran di SD)  

 

 

2.2.5 Prinsip-prinsip Gerakan 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.  
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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 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 
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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.  

g. Strategi Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah  

Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya 

literasi, ada 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, 
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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 pengembangan 

budaya literasi. 

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  dapatmewarnai  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 masingmasing. Peran orang tua sebagai relawan gerakan 
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literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah dalam 

pengembangan budaya literasi. 

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya minat anak untuk  

membaca buku diantaranya seperti diterangkan oleh Taufani G.K. yaitu: 

1) Sistem pembelajaran yang berjalan selama ini belum mampu 

memicu peserta didik agar memiliki minat baca dikarenakan 

pembelajaran yang monoton dan berpusat kepada guru. hal inilah 

yang hendak diperbaiki pemerintah dengan mengubah paradigma 

pembelajaran tekstual ke arah pembelajaran multi dimensi 

sehingga pembelajaran tidak hanya bersumber pada guru. 

2)  Banyaknya  jenis  hiburan  sehingga  mengalihkan  perhatian  

anak  dari  buku, dalam waktu-waktu luang  atau liburan anak 

akhirnya lebih menyukai berlibur ditempat wisata seperti pantai 

atau taman rekreasi dibandingkan mengunjungi perpustakaan. 

3)  Tradisi  oral  nenek  moyang  yang  turun  temurun  menyebabkan  

seorang anak memilih  untuk  mendengarkan  cerita  dongeng  

dibandingkan  membaca  sendiri dari buku secara langsung, untuk 

itu orang tua harus memberikan arahan agar anak memiliki 

ketertarikan untuk mencari tahu sendiri dari buku. 

4)  Masih belum meratanya sumber bacaan diberbagai daerah, 

perpustakaa belum memiliki  koleksi  yang  menarik  bagi  anak  

seperti  bacaan  bergambar  dengan warna-warni  yang  lucu  tentu  

menarik  perhatian  anak  untuk  membuka  dan memperhatikan.  
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Sayangnya  di  Indonesia  buku-buku  yang  cocok  untuk  usia anak 

masih minim. (Taufani, G.K, 2008: 47-49). 

2.2  Sarana dan Prasarana 

2.3.1 Pengertian Sarana  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 

menjelaskan sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah 

sedangkan prasarana  adalah  fasilitas  dasar  untuk  menjalankan  fungsi  

sekolah/madrasah. Ibrahim  Bafadal  (2008:  2)  menjelaskan  bahwa  sarana  

pendidikan  adalah  semua perangkat  peralatan,  bahan,  dan  perabot  yang  secara  

langsung  digunakan  dalam proses  pendidikan  di  sekolah,  sedangkan  prasarana  

pendidikan  adalah  semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Selain itu Suharno (2008: 30) 

menjelaskan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan  menunjang  proses  pendidikan,  khususnya  proses  

belajar  mengajar,  seperti gedung,  ruang  kelas,  meja  kursi,  serta  alat-alat  dan  

media  pengajaran.  Adapun yang  dimaksud  dengan  prasarana  pendidikan  adalah  

fasilitas  yang  secara  tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 

pengajaran. 

 

2.3.2 Prasarana  

Prasarana  adalah  “alat  tidak  langsung  yang  digunakan  untuk  

mencapai tujuan  dalam  pendidikan  misalnya  lokasi/tempat,  bangunan  sekolah, 

lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Prasarana pendidikan dapat diklasifikasikan 
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dua macam yaitu prasarana langsung dan prasarana tidak langsung. Prasarana 

langsung adalah  prasarana  yang  secara  langsung digunakan  dalam  proses  

pembelajaran,  misalnya  ruang  kelas,  ruang laboratorium,  ruang  praktik,  dan  

ruang  komputer.  Sedangkan  Prasarana tidak  langsung adalah  prasarana  yang  

tidak  digunakan  dalam  proses pembelajaran,  misalnya  ruang  kantor,  kantin,  

ruang  guru,  ruang  UKS, ruang kepala sekolah, taman, dan tempat parkir kendaraan. 

Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki  prasarana  yang  meliputi lahan,  ruang  

kelas,  ruang  pimpinan  satuan  pendidikan,  ruang  pendidik, ruang tata usaha, ruang 

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang 

kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga,  tempat  beribadah,  dan  tempat  

bermain,  tempat  berekreasi, dan  ruang  lain  yang  diperlukan  untuk  menunjang  

proses  pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  

2.3.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan proses 

belajar mengajar.  Sementara  itu,  sarana  dan  prasarana  akan  mengalami  

penyusutan kualitas  dari waktu ke waktu. Barang-barang tersebut kondisinya tidak 

akan tetap tetapi  lama-kelamaan  akan  mengarah  pada  kerusakan  dan  kehancuran  

bahkan kepunahan. Baik kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 

akan menurun   jika  tidak  dilakukan  upaya  pemeliharaan  secara  baik.  Namun  

agar sarana  prasarana  tersebut  tidak  cepat  rusak  atau  hancur  diperlukan  usaha 

pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya.  
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2.3.4 Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana  

Sarana  pendidikan  merupakan  alat  atau  benda  yang  berfungsi  

sebagai penunjang  untuk  membantu  berlangsungnya  proses  pembelajaran  yang  

ada  di sekolah.  Nawawi  dalam  Ibrahim  Bafadal  (2003:  2)  membedakan  menjadi 

beberapa macam sarana pendidikan, yaitu (1) habis tidaknya dipakai; (2) bergerak 

tidaknya  pada  saat  digunakan;  dan  (3)  hubungannya  dengan  proses  belajar 

mengajar. 

Selanjutnya  Ary  H.  Gunawan  (1996:  115)  apabila  ditinjau  dari  

jenisnya, fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan nonfisik. 

Fasilitas fisik  atau  material  yaitu  segala  sesuatu  yang  berwujud  benda  mati  atau 

dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu 

usaha. Fasilitas nonfisik yakni sesuatu yang bukan benda mati, atau kurang dapat 

disebut  benda  atau  dibendakan,  yang  mempunyai  peranan  untuk  memudahkan 

atau  melancarkan  sesuatu  usaha.  Apabila  ditinjau  dari  sifat  barangnya,  

bendabenda  pendidikan  dapat dibedakan  menjadi  barang  bergerak  dan  barang  

tidak bergerak, yang kesemuannya dapat mendukung pelaksanaan tugas. 

Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  ruang  

lingkup sarana dan prasarana ditinjau dari jenisnya dapat dibedakan menjadi fasilitas 

fisik dan  nonfisik  ditinjau  dari  sifat  barangnya  dapat  dibedakan  menjadi  barang 

bergerak dan barang tidak bergerak.  
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2.3. 5 Fungsi Sarana dan Prasarana  

Ary  H.  Gunawan  (1996:  115)  menjelaskan  bahwa  ditinjau  dari  

fungsinya terhadap  PBM,  prasarana  pendidikan  berfungsi  tidak  langsung  

(kehadirannya tidak  sangat  menentukan),  sedangkan  sarana  pendidikan  berfungsi  

langsung (kehadirannya  sangat  menentukan  terhadap  PBM).  Berdasarkan  

pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  prasarana  berfungsi  secara  tidak  

langsung sedangkan sarana berfungsi secara langsung dalam proses belajar mengajar.  

2.3.6 Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan  

Proses  pembelajaran  di  sekolah  akan  dipengaruhi  oleh  banyak  hal  

antara lain:  guru,  siswa,  tujuan,  lingkungan  dan  kurikulum  yang  didalamnya  

memuat materi,  metode,  dan  cara  evaluasi.  Salah  satu  aspek  yang  mendapat  

perhatian utama  oleh  setiap  administrator  pendidikan  adalah  sarana  dan  

prasarana pendidikan.  Oleh  karena  itu,  agar  semua  sumber  daya  yang  ada  

terutama  yang berupa alat atau media dapat bermanfaat semaksimal mungkin, maka 

perlu adanya upaya pengelolaan atau manajemen terhadap sarana dan prasarana 

pendidikan. 

Dalam  manajemen  sarana  dan  prasarana  terdapat  tiga  komponen  

dalam mengelola sarana dan prasarana dimana pengolahan ini membantu dalam 

proses peningkatan  mutu  pendidikan  karena  sangat  membantu  dalam  kegiatan  

belajar mengajar. Komponen tersebut yaitu: 

a.  Site (lahan bangunan) 

b.  Building (gedung sekolah) 

c.  Equitment (perlengkapan sekolah) 
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Menurut  Barwani  dan  M.  Arifin  (2012:  48)  manajemen  sarana  dan 

prasarana  pendidikan  dapat  diartikan  sebagai  segenap  proses  pengadaan  dan 

pendayagunaan  komponen-komponen  yang  secara  langsung  maupun  tidak 

langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien. 

Selain  itu  manajemen  sarana  dan  prasarana  pendidikan  diartikan  

sebagai suatu  aktivitas  menyeluruh  yang  dimulai  dari  perencanaan,  pengadaan, 

penggunaan,  pemeliharaan,  dan  penghapusan  bukuan  berbagai  macam  properti 

pendidikan yang dimiliki oleh suatu institusi pendidikan, Hartani (2011 : 136).  

Kemudian  menurut  Eka  Prihatin  (2011:  57-58)  manajemen  sarana  

dan prasarana  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  kerjasama  pendayaguna  semua 

sarana  dan  prasarana  pendidikan  secara  efektif.   Selanjutnya  dijelaskan  bahwa 

manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari  

merencanakan  kebutuhan,  pengadaan,  inventarisasi,  penyimpanan, pemeliharaan,  

penggunaan  dan  penghapusan  serta  penataan  lahan,  bangunan, perlengkapan dan 

perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. 

Dari  berbagai  pendapat  ahli  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  

manajemen sarana  dan  prasarana  adalah  proses  kerja  sama  pendayagunaa  dan  

pengelolaan perlengkapan  pendidikan  berupa  sarana  ataupun  prasarana  

pendidikan  secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Agar  semua  fasilitas  tersebut  memberikan  kontribusi  yang  berarti  pada 

jalannya  proses  pendidikan,  hendaknya  dikelola  dengan  baik.  Pengelolaan  
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yang dimaksud  meliputi  perencanaan,  pengadaan,  inventarisasi,  

pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan. 

2.4    Penelitian Relevan  

Dalam kajian penelitian yang relevan ini, penulis menemukan literatur 

yang di ambil dari penelitian (skripsi) terdahulu, yang dirasa penulis pembahasan 

skripsi tersebut ada hubungannya dengan skripsi penulis, yaitu skripsi yang di tulis 

oleh saudari Imelda Aprilia pada tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Program 

Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah dasar Negeri 2 limpakuwus”. Tujuan 

dilakukannya pendidikan ini adalah untuk mengetahui motivasi rasa ingin tahu siswa 

dan memicu mereka untuk berpikir kritis pada pelaksanaan  gerakan literasi.  

Persamaan penelitian ini dan yang peneliti lakukan yaitu pada pada topik 

yang diteliti yaitu mengenai gerakan literasi sekolah. Sedangkan perbedaan penelitian 

ini dan yang peneliti lakukan yaitu terletak pada tujuan. Penelitian yang dilakukan 

Imelda Aprilian bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan program 

gerakan literasi, sedangkan tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk 

medeskripsikan tentang sarana dan prasarana dalam menunjang program gerakan 

literasi sekolah.  
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