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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Gerakan Literasi Sekolah 

1. Definisi Gerakan Literasi Sekolah 

 Literasi saat ini banyak diperbincangkan oleh berbagai pihak, khususnya 

warga pendidikan. Pentingnya pembiasaan literasi membuat Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2015 yang berisikan pengembangan 

potensi siswa secara utuh dengan kegiatan wajib 15 menit sebelum 

pembelajaran di mulai untuk membaca buku non pelajaran (setiap harinya). 

Gerakan literasi di sekolah ini menjadi sangat penting, karena dengan adanya 

literasi diharapkan mampu meningkatkan minat siswa dalam membaca dan 

juga penerapan gerakan literasi pada setiap sekolah ini diharapkan dapat 

menjadikan warga sekolah yang literat.   

 Warga sekolah yang dimaksud dalam penerapan gerakan literasi ini yaitu, 

dimulai dari siswa, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga 

kependidikan, komite sekolah serta orang tua (Kemendikbud, 2016 : 56). 

Penerapan gerakan literasi sekolah meliputi membaca, menulis, melihat dan 

berbicara. Sehingga adanya penerapan literasi ini dapat meningkatkan 

kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, dan menggunakan 

informasi secara cerdas melalui berbagai aktivitas yang telah dilakukan. 

Sehingga untuk menjadi warga sekolah yang literat maka seseorang harus 

memiliki kemampuan dalam hal membaca, menulis dan dapat mengolah
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informasi dengan baik dan tepat. Hal ini sangat penting untuk diterapkan pada 

seluruh warga sekolah khususnya bagi para siswa. 

 Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya gerakan literasi sekolah 

adalah suatu pembiasaan yang wajib dilakukan oleh sekolah, kegiatan 

membaca buku non pelajaran dengan waktu 15 yang dilakukan sebelum 

dimulainya pembelajaran setiap harinya. Ada beberapa aspek dalam literasi, 

tidak hanya membaca dan menulis melainkan ada berbicara dan melihat guna 

mendapatkan informasi yang benar dan akurat, sehingga tercipta warga sekolah 

sekolah yang literat.  

2. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah 

a. Tujuan Umum 

  Tujuan umum gerakan literasi sekolah adalah untuk menumbuhkan 

budi pekerti siswa melalui pembudayaan ekosistem literasi yang di 

wujudkan dengan adanya gerakan literasi sekolah dengan harapan agar 

menjadi pembelajaran sepanjang hayat (Faizah dkk, 2016 : 2). 

b. Tujuan Khusus 

  Tujuan khusus dari adanya gerakan literasi sekolah antara lain. 

Pertama, menumbuhkembangkan kegiatan literasi membaca dan menulis 

untuk siswa di sekolah. Kedua, gerakan literasi ini untuk menjadikan warga 

sekolah yang literat. Ketiga, menjadikan sekolah nyaman, menyenangkan 

serta ramah untuk seluruh siswa dan warga sekolah umumnya untuk 

mengelola pengetahuan yang ada. Keempat, sekolah diharapkan dapat 

menghadirkan beragam buku bacaan dan dapat mewadahi berbagai strategi 

membaca (Faizah dkk, 2016 : 2). 
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Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan 

gerakan literasi sekolah adalah menumbuhkembangkan kemampuan membaca 

dan menulis siswa untuk menciptakan siswa yang memiliki pengetahuan, 

bermental pembelajar (literat), menjadi pembelajar sepanjang hayat dan juga 

dapat mengelola informasi atau pengetahuan yang di dapat dengan baik dan 

benar.   

3. Sasaran Gerakan Literasi Sekolah 

 Sasaran gerakan literasi sekolah yaitu semua warga sekolah pada jenjang 

pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah antara lain guru, kepala 

sekolah, tenaga kependidikan dan juga siswa. Berdasarkan uraian tersebut 

peneliti menyimpulkan bahwa sasaran gerakan literasi sekolah yaitu seluruh 

warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite 

sekolah, pengawas sekolah dan juga seluruh siswa. 

4. Tahapan Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah 

a. Tahap Pertama (Pembiasaan) 

  Pembiasaan ini memiliki tujuan untuk menumbukan minta seluruh 

warga sekolah terutama seluruh siswa untuk membaca. Penumbuhan minat 

baca ini merupakan suatu hal sangat penting yang mendasari 

pengembangan literasi siswa. Salah satu caranya dengan membiasakan 

warga sekolah untuk membaca buku selama 15 menit setiap harinya. 

Kegiatan ini dapat dilaksanakan sebelum dimulainya pembelajaran atau 

pada waktu yang lain. Dilaksanakannya kegiatan ini memiliki tujuan untuk 

menumbuhkan minat terhadap bacaan tanpa adanya paksaan atau tagihan 

sampai mereka sadar bahwasannya membaca adalah suatu kebutuhan hidup 
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dan dapat menimbulkan suatu kegemaran/ cinta membaca. Penerapan 

gerakan literasi sekolah ini diimbangi dengan menciptakan budaya literasi 

di lingkungan sekolah melalui adanya sudut baca di setiap ruang kelas, 

perpustakaan sekolah, serta alat atau media penunjang kegiatan literasi 

sekolah.  

b. Tahap Kedua (Pengembangan) 

  Tahap pengembangan, pada fase ini memiliki tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan memahami teks bacaan yang dikaitkan 

dengan pengalaman, pemikiran yang kritis serta kreatif melalui kegiatan 

menanggapi buku pengayaan. Pengembangan minat baca sesuai dengan 

kegiatan 15 menit setiap hari ini untuk mengembangkan kemampuan 

berliterasi melalui kegiatan non akademis. Contohnya, mendiskusikan isi 

buku yang telah dibaca, kunjungan wajib ke perpustakaan, mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sekolah, dan lain sebagainya. 

c. Tahap Ketiga (Pembelajaran) 

  Tahap pembelajaran, pada fase ini memiliki tujuan mengembangkan 

kemampuan dalam memahami isi teks dan mengaitkannya dengan 

pengalaman yang telah di dapat, berpikir kritis dan mengolah kemampuan 

berkomunikasi secara kreatif dengan memberikan tanggapan pada teks 

buku pelajaran dan buku pengayaan. Guru menggunakan strategi literasi 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang digunakan pada seluruh 

mata pelajaran yang ada. Selain itu, semua mata pelajaran diharapkan 

menggunakan ragam teks cetak, visual, maupun digital. Dalam hal ini guru 

diharapkan dapat bersikap lebih kreatif, inovatif dan juga dituntut untuk 
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proaktif dalam mencari referensi pembelajaran relevan. Pada tahap ini buku 

laporan kegiatan membaca di sediakan oleh wali kelas (Aderson dkk, 

2018:29) 

Berdasarkan penjelasan diatas tahapan gerakan literasi sekolah dibagi ke 

dalam tiga tahapan yaitu pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Dari 

ketiga tahapan tersebut adalah tahapan gerakan literasi sekolah. 

5. Tahapan dalam Literasi 

 Gerakan literasi ini lebih dari sekedar membaca dan menulis, melainkan 

mencakup keterampilan seseorang dalam berpikir menggunakan berbagai 

sumber pengetahuan antara lain dalam bentuk visual, cetak, audiotori, dan 

digital. Clay (2018:10) menguraikan bahwa komponen literasi terbagi menjadi 

enam yaitu : 

a. Literasi Dini  

  Literasi dini, yaitu kemampuan dalam menyimak, memahami 

perkataan melalui bahasa lisan, dan juga mampu berkomunikasi 

menggunakan gambar. Orang tua dan keluarga merupakan pihak yang 

diharapkan dapat berperan aktif dalam palaksanaan literasi dini. 

b. Literasi Dasar 

  Literasi dasar mempunyai lima tujuan yaitu mengoptimalkan 

kemampuan untuk mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan 

menghitung. Kelima tujuan tersebut saling berkaitan satu sama lain, 

kemampuan menganalisis dan menghitung untuk mengolah suatu informasi, 

mengkomunikasikan dan menggambarkan informasi berdasarkan 
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pemahaman selanjutnya pengambilan kesimpulan. Pada literasi dasar pihak 

yang berperan aktif yaitu pendidikan formal. 

c. Literasi Perpustakaan 

  Literasi perpustakaan ini memberikan pemahaman bagi siswa untuk 

membedakan bacaan fiksi maupun non fiksi dan juga merupakan sarana 

bagi siswa untuk memperoleh banyak referensi pengetahuan serta dapat 

memahami berbagai informasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. 

d. Literasi Media  

  Literasi media, yaitu kemampuan dalam mengetahui bentuk – 

bentuk media yang berbeda. Contohnya media cetak, media elektronik 

(radio dan televisi), media digital (internet), dan memahami tujuan dari 

penggunaan media tersebut. Pada literasi media ini pihak yang berperan 

aktif yaitu pendidikan formal, keluarga dan juga lingkungan sosial atau 

masyarakat di lingkungan sekitar siswa. 

e. Literasi Teknologi 

  Literasi teknologi memberikan pemahaman tentang teknologi 

seperti perangkat keras dan perangkat lunak dalam pemanfaatan teknologi. 

Dalam hal ini, untuk mengetahui dan memahami penggunaan komputer, 

seperti menghidupkan komputer, menyimpan data, mengelola data, 

mematikan komputer, dan lain – lain. Pada literasi teknologi ini pihak yang 

berperan aktif yaitu pendidikan formal dan keluarga. 
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f. Literasi Visual 

  Literasi visual ini dapat digunakan untuk mengembangkan 

kebutuhan dan kemampuan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan 

audio visual secara cermat. Pada literasi visual ini pihak yang berperan aktif 

yaitu pendidikan formal, keluarga dan lingkungan (masyarakat sekitar). 

Keeman komponen literasi yang telah dijabarkan diatas saling berkaitan 

satu sama lain. Oleh karena itu, peran aktif pendidikan formal dalam hal ini 

sekolah dasar diharapkan dapat memberikan fasilitas bagi siswanya untuk 

menunjang kegiatan literasi sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara 

optimal. Fasilitas yang disediakan oleh sekolah akan berguna untuk mencapai 

keberhasilan pelaksanaan gerakan literasi sekolah. 

6. Prinsip – Prinsip Literasi 

 Menurut Beers (2009: 13), keberhasilan gerakan literasi sekolah dapat 

tercipta apabila sekolah dapat menerapkan prinsip – prinsip sebagai berikut. 

a. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat 

diprediksi. Pada prinsip ini pelaksanaan kegiatan literasi harus 

memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Oleh karena itu, dapat 

membantu sekolah dalam melakukan pemilihan strategi pada proses 

pembiasaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing siswa. 

b. Literasi berimbang, yaitu menyadari bahwa kebutuhan dari masing – 

masing siswa yang berbeda sehingga perlu adanya variasi teks bacaan yang 

disesuaikan dengan jenjang usia dan pendidikan mereka.  

c. Kegiatan literasi membaca dan menulis ini dapat dilakukan kapanpun dan 

dimanapun.  
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d. Dari adanya gerakan literasi ini berkembang budaya lisan. Kegiatan lisan 

yang berkembang yaitu diskusi, diskusi dalam hal ini membicarakan 

tentang isi buku yang telah dibaca. Dari hasil diskusi ini diharapkan siswa 

dapat menyampaikan pendapat atau argumentasi mereka, dan juga 

mendengarkan sekaligus menerima perbedaan pendapat. 

B. Penguatan Pendidikan Karakter 

1. Definisi Penguatan Pendidikan Karakter 

 Penerapan pendidikan karakter pada siswa harus dilakukan sejak dini. 

Menurut Hengkang Bara & Soeharto (2015:62) banyaknya pengaruh yang 

datang ketika seseorang dewasa tidak akan mudah mengubah karakter orang 

tersebut, apabila karakter tersebut telah terbentuk sejak dini. Dikarenakan pada 

usia tersebut merupakan usia yang strategis untuk menanamkan nilai – nilai 

karakter dengan harapan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang 

memiliki karakter yang kuat dan berkualitas.  

2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

 Peraturan Presiden Repulik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter Pasal 1, menyebutkan bahwa penguatan 

pendidikan karakter yang disingkat PPK yaitu gerakan pendidikan untuk 

memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etika dan spritual), 

olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan olah raga (kinestetik). 

Penguatan Pendidikan Karakter ini melibatkan kerjasama dengan berbagai 

antara lain satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Menurut kementrian 

pendidikan dan kebudayaan ada lima nilai dalam pendidikan karakter yang 
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utama antara lain religius, nasionalis, gotong royong, integritas dan mandiri. 

Kelima nilai karakter tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Religius  

Karakter religius ini merupakan cerminan dari keimanan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa yang di buktikan dengan perilaku melaksanakan kewajiban 

yang di perintahkan oleh agama yang dianut dan menjauhi apa saja yang 

menjadi larangannya, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi sikap 

toleransi, hidup rukun ditengah perbedaan dan lain sebagainya. 

b. Nasionalis 

Seseorang dapat dikatakan memiliki sikap nasionalis apabila menempatkan 

kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. 

Karakter nasionalis ini perlu ditanamkan pada diri siswa dengan harapan 

akan tumbuh kecintaan dan kebanggaan dalam diri mereka sehingga 

mereka dapat menjaga kelestarian yang menjadi warisan dari nenek 

moyang mereka, tidak hanya itu masih banyak harapan yang lain salah 

satunya mereka akan rela berkorban demi keutuhan negaranya, dan lain – 

lain. 

c. Gotong Royong  

Karakter gotong royong yaitu suatu tindakan kerjasama untuk 

menyelesaikan sebuah persoalan. Gotong royong ini dilakukan untuk 

meringankan beban sehingga terasa ringan. Nilai karakter ini perlu 

ditanamkan pada diri siswa untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, 

solidaritas, kerja sama, tolong menolong, anti diskriminasi, empati, dan lain 

– lain. 
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d. Integritas 

Nilai sikap ini di dasarkan pada perilaku untuk menjadikan dirinya sebagai 

seorang yang dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. 

Dan memiliki kesetiaan pada nilai – nilai kemanusiaan.  

e. Mandiri 

Sikap mandiri ini identik dengan tidak bergantung pada orang lain, dan 

menggunakan seluruh tenaga, pikiran, waktu yang dimiliki untuk 

merealisasikan mimpi dan cita – citanya. Sehingga menjadikan seorang 

yang tangguh, memiliki keberanian, tahan banting, pekerja keras, dan lain 

sebagainya. 

 Kelima nilai utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter antara lain: religius, nasionalis, gotong royong, integritas dan mandiri. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2017:18) strategi 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dapat 

dilakukan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan Intrakurikuler  

Kegiatan pembelajaran yang bersifat wajib diikuti oleh seluruh siswa, dan 

dilaksanakan secara teratur dan terjadwal. Kegiatan ini berisi tentang 

berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa untuk memenuhi Standar 

kompetensi lulusan. 
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b. Kegiatan Kokurikuler 

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar jadwal kegiatan 

intrakurikuler yang bersifat untuk penunjang kegiatan intrakurikuler. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa lebih memahami dan mengerti materi pada 

kegiatan intrakurikuler. Bentuk kegiatan ini seperti, proyek, penugasan, dan 

lain – lain. 

c. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan pengembangan karakter yang dilakukan di luar jam pembelajaran. 

Fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler yaitu menumbuhkan potensi yang ada 

dalam diri siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, namun juga harus tetap 

memperhatikan karakteristik siswa dan daya dukungnya. 

3. PPK Berbasis Budaya Sekolah 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2017:35) menjelaskan bahwa 

langkah – langkah pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berbasis budaya 

sekolah, dapat dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Menentukan Nilai Utama PPK 

Assesment awal yang dilakukan oleh sekolah sebelum memulai merancang 

program penguatan pendidikan karakter ialah sekolah harus terlebih dahulu 

menentukan nilai utama yang menjadi fokus pengembangan penguatan 

pendidikan karakter pada siswa. Untuk menentukan nilai utama tersebut 

harus melalui diskusi dan musyawarah dengan seluruh pemangku 

kepentingan sekolah. Setelah semua pemangku kepentingan sepakat dengan 

hasil keputusan tersebut, dari nilai utama dan nilai pendukung yang telah di 

sepakati. Nilai – nilai tersebut akan tertuang pada visi dan misi sekolah dan 
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juga sekolah dapat membuat tagline atau yang dikenal dengan motto 

sekolah yang akan menjadi keunikan serta keunggulan dari sekolah tersebut. 

Contonya: “Berakhlak mulia, mencerdaskan, berkualitas dan 

menyenangkan”. Selain motto sekolah, sekolah juga dapat membuat himne, 

logo sekolah sesuai dengan branding-nya.  

b. Mendesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan ini disusun dan dilaksanakan oleh 

masing – masing sekolah yang memuat dan mengintegrasikan nilai – nilai 

utama dalam penguatan pendidikan karakter serta nilai pendukungnya.  

c. Evaluasi Peraturan Sekolah 

Evaluasi peraturan sekolah ini diperlukan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh peraturan sekolah yang telah ada, dalam pembentukan karakter 

siswa. Atau bisa juga melakukan koreksi terhadap peraturan sekolah yang 

ada untuk menyelaraskan dengan nilai – nilai karakter yang telah di sepakati 

bersama. 

d. Pengembangan Tradisi Sekolah 

Sekolah dapat mengembangkan penguatan pendidikan karakter dengan 

menerapkan dan memperkuat tradisi yang telah dimiliki sekolah.  

e. Pengembangan Kegiatan Kokurikuler 

Kegiatan kokurikuler sendiri dilakukan dengan serangkaian kegiatan 

penugasan yang tetap berpedoman dengan kompetensi yang yang dicapai 

oleh seluruh siswa pada setiap mata pelajaran dan tetap relevan dengan 

kegiatan intrakurikuler.  

f. Ekstrakurikuler (Wajib dan Pilihan) 
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Nilai – nilai utama dalam penguatan pendidikan karakter sangat 

dimungkinkan apabila dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler (ekskul). 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan 

bakat dan minatnya. Ada dua jenis ekskul, yaitu ekskul wajib dan ekskul 

pilihan. Contohnya: ekskul wajib (pendidikan kepramukaan) dan  ekskul 

pilihan (kegiatan ekskul dikembangkan oleh masing – masing sekolah). 

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

berbasis budaya dapat dilaksanakan melalui berbagai cara. Cara yang 

digunakan antara lain dengan mengembangkan visi dan misi sekolah sesuai 

dengan nilai – nilai utama yang telah disepakati. 

Penguatan pendidikan karakter ini dapat dilakukan dengan melalui 

beberapa kegiatan rutin, spontan, terprogram dan teladan. Diantara kegiatan 

tersebut ada kegiatan literasi (membaca 15 menit sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai), kegiatan ekstrakurikuler, tata tertib sekolah yang adil, 

edukatif dan demokratis. Strategi dalam pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter berbasis budaya ini dilakukan dengan kegiatan yang diberikan kepada 

siswa untuk memperkuat nilai karakter mereka dan juga membuat aturan dalam 

kegiatan tersebut. 
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C. Media Pembelajaran 

1. Definisi Media Pembelajaran 

 Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Sehingga secara harfiah adalah “perantara” atau “pengantar” 

(Haryono, 2014 : 47). Oleh karena itu dalam dunia pendidikan, media diartikan 

sebagai perantara yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan 

atau pembelajaran kepada siswa untuk mempermudah siswa dalam memahami 

materi tersebut. Meskipun demikian, media dalam hal ini bukan hanya berupa 

bahan dan alat seperti radio, komputer, TV, akan tetapi masih banyak hal – hal 

lain yang mendatangkan pengetahuan bagi siswa.  

 Media pembelajaran yang ada dapat digunakan sebagai altenatif sumber 

belajar oleh guru apabila pengalaman belajar secara langsung memang sulit 

untuk dilakukan. Azhar (2013:10) menyatakan bahwa media pembelajaran 

digunakan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Sejalan dengan 

pernyataan tersebut kemenarikan media pembelajaran tidak ditentukan dari 

murah atau mahalnya sebuah media maupun frekuensi penggunaan media 

tersebut. Namun, media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan 

karakteristik dan tahap perkembangan siswa.  

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan media dalah alat atau 

perantara yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan kepada siswa yang 

sifatnnya memudahkan siswa dalam menerima serta memahami materi yang 

disampaikan. Dengan adanya media tersebut dapat meningkatkan proses 

pembelajaran dan juga hasil belajar siswa yang meningkat. 
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2. Fungsi Media Pembelajaran 

 Menurut (Azhar,2013) ada beberapa fungsi media dalam proses 

pembelajaran, antara lain : 

a. Membantu mempercepat siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

b. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. 

c. Mengatasi keterbatasan ruang.    

d. Pembelajaran lebih produktif dan komunikatif. 

e. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan. 

f. Menghilangkan rasa kebosanan siswa. 

g. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar atau mempelajari sesuatu. 

h. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. 

i. Meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Sembilan fungsi media yang telah disebutkan akan secara nyata di peroleh 

siswa pada saat menerima pembelajaran. Penggunaan media ini bukan 

merupakan fungsi tambahan namun dengan adanya media tersebut memiliki 

fungsi tersendiri yaitu membantu guru dalam menciptakan kondisi dan situasi 

yang menarik pada saat proses pembelajaran dibandikan dengan pembelajaran 

tanpa menggunakan media.  

3. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

 Menurut (Haryono, 2014 : 58), media informasi, teknologi dan komunikasi 

dikategorikan menjadi tiga yaitu : 
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a. Media Auditif 

Jenis media yang hanya mengandalkan suara saja, yang termasuk media 

dalam jenis ini radio, piringan audio, media rekam, dan lain – lain. 

b. Media Visual 

Jenis media ini mengandalkan indera penglihatan, jenis media ini 

menampilkan gambar diam contohnya foto, gambar, lukisan, dan lain – 

lain. Jenis media visual yang telah dijelaskan diatas dapat dibuat dalam 

bentuk media cetak berupa buku, koran, majalah, atlas, komik, komik 

poster, dan lain sebagainya. Unsur – unsur yang ada pada media visual ini 

terdiri dari warna, bentuk, garis dan tekstur. 

c. Media Audio Visual 

Jenis media ini memiliki dua unsur yaitu suara dan gambar. Contohnya, 

film dokumenter, film drama, dan lain sebagainya.  

4. Komik 

 Media visual yang telah dijelaskan diatas dapat dibuat dalam bentuk media 

cetak salah satunya berupa komik. Menurut Hengkan Bara & Soeharto 

(2015:64), peran dari media komik secara pokok yaitu menciptakan dan 

meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut 

Indiria Maharsi (2011: 7) komik memiliki arti lebih pada cerita bergambar yang 

sifatnya menghibur. Namun terlepas dari kedua pengertian tersebut komik 

merupakan jenis media visual yang diakui mempunyai kekuatan yang besar 

dalam menyampaikan suatu informasi dan mudah dimengerti. Pendapat 

Arsyad (2013:89) yang menyatakan siswa sekolah dasar memiliki daya tarik 

yang tinggi terhadap media visual dan juga cerita yang dihadirkan melalui 
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penokohan dalam komik untuk menyampaikan nilai – nilai karakter pada 

siswa.  

 Media komik ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami 

materi pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi lebih konkrit yang dekat 

dengan kehidupan sehari – hari siswa dan bermuatan nilai – nilai karakter. 

Pembelajaran menggunakan komik sendiri telah dilakukan oleh beberapa 

negara maju seperti nagara Jepang. Beberapa buku pelajarannya juga telah di  

desain dengan menggunakan format komik. Sehingga untuk menunjang 

keberadaan kartun dan komik di Jepang, telah mendirikan fakultas khusus 

dalam bidang komik dan kartun di Universitas Seika, Kyoto (Hengkang Bara 

& Soeharto, 2015:64).  

a. Jenis – jenis media komik antara lain: 

1) Kartun / Karikatur (Cartoon) 

Komik ialah suatu tampilan yang di dalamnya berisi gambar – gambar 

tokoh dengan tulisan. Unsur dalam komik terkadang mengandung 

sindiran, humor dan kritikan. 

2) Komik Potongan  

Komik ini berisikan potongan – potongan gambar yang kemudian 

digabungkan membentuk cerita pendek. Biasanya komik seperti ini 

ada di surat kabar maupun majalah. 

3) Buku Komik 

Buku komik ini berisi suatu cerita yang disajikan dalam bentuk gambar 

yang disertai dengan tulisan – tulisan yang dikemas kedalam bentuk 
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buku. Buku komik ini berisikan cerita lucu, pahlawan (superhero) dan 

lain sebagainya. 

4) Komik Tahunan 

Komik ini hanya dikeluar setiap satu bulan sekali atau bahkan 

dikeluarkan setiap satu tahun sekali oleh penerbit. 

5) Komik Ringan 

Komik ringan ini di dapat dari ide kreatif dan keahlian menggambar 

yang dimiliki oleh setiap individu, yang kemudian di fotocopy dan 

dijilid sehingga membentuk sebuah komik. 

b.  Unsur Grafis Komik 

 Menurut Arsyad (2011:103) ada beberapa unsur grafis dalam komik 

yaitu: 

1) Spot (noktah) dan titik 

Spot (noktah) biasa diartikan sebagai bekas tanda kuas atau pensil yang 

kita gunakan untuk menggambar pada sebidang kertas atau bidang 

kosong lain. Sedangkan titik merupakan lingkaran sederhana yang 

tidak berarah dan bersudut. 

2) Garis 

Garis adalah kumpulan banyak titik yang saling berhimpit dan tidak 

ada sela diantaranya. 

3) Bentuk 

Bentuk yaitu garis yang ditarik dari ujung hingga pangkalnya sehingga 

membentuk kurva tertutup. 
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4) Warna 

Warna di dapatkan dari sensasi yang ditimbulkan oleh otak kita karena 

adanya sentuhan atau gelombang – gelombang cahaya pada retina yang 

membentuk kesan visual. 

5) Tekstur 

Tekstur yaitu permukaan atau gambaran sifat. Sehingga dapat 

dibedakan permukaan halus, kasar, bergelombang dan lain sebagainya. 

6) Cahaya 

Cahaya diciptakan dari unsur pembentuk citra terpantul pada benda ke 

retina mata. 

7) Kesederhanaan 

Jumlah elemen yang terdapat pada suatu visual. Jumlah elemen sedikit 

akan memudahkan siswa dalam memahami pesan yang disajikan 

dalam bentuk visual. 

8) Penekanan 

Pada penekanan ini penyajian visual yang dirancang secara sederhana, 

namun seringkali konsep yang akan disajikan membutuhkan 

penekanan pada suatu unsur sehingga penekanan ini diberikan pada 

unsur terpenting. 

9) Keterpaduan  

Hubungan yang terkait dan menyatu pada elemen - elemen visual.  
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D. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang telah direncanakan oleh peneliti ini harus memiliki 

keterkaitan dengan penelitian sebelumnya untuk memperoleh sumber referensi 

yang relevan. Terdapat tiga penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aniza Nabila Nur Setya (2018) yang 

berjudul “Pengembangan Media PIPI (Pillow Picture) Untuk Gerakan Literasi 

Di Sekolah Dasar”. Penelitian ini menunjukkan hubungan yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peniliti. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kurangnya rasa ketertarikan siswa dalam membaca karena terbatasnya 

fasilitas untuk menunjang kegiatan literasi membaca buku bukan pelajaran. 

 Media PIPI atau bantal gambar ini layak digunakan dengan revisi yang 

tepat berdasarkan kritik dan saran yang telah di dapat. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil validitas dari ahli media yang awalnya 76,6% menjadi 96,6% 

setelah melalui revisi. Hasil validitas dari praktisi pembelajaran adalah 96,6%. 

Media ini juga sangat efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran ini 

dibuktikan dengan hasil implementasi pada kelompok kecil memperoleh hasil 

mencapai 88%. Sementara, hasil implementasi pada kelompok besar mencapai 

hasil 90,3%. Media PIPI ini juga mendapatkan respon yang sangat baik dari 

hasil kuesioner siswa kelompok kecil memperoleh hasil 85% dan dari siswa 

kelompok besar memperoleh 96,25%.  

 Hasil media PIPI ini terbukti diusulkan untuk digunakan sebagai fasilitator 

untuk mencapai tujuan literasi. Media PIPI ini dapat terbukti dapat mengurangi 

rasa bosan pada diri siswa dan dapat meningkatkan minat baca pada diri siswa. 

Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya 
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mengembangkan media untuk menunjang gerakan literasi sekolah. 

Perbedaannya, pada penelitian terdahulu produk media yang dikembangkan 

berupa buku bantal yang diuji cobakan untuk siswa kelas I sekolah dasar dan 

model penelitian yang digunakan adalah model ADDIE. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evi Nur Aliya (2018) yang berjudul 

“Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Berbasis Budaya Sekolah 

Di SDN Temas 01 Batu”. Menunjukkan hubungan yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan 

penguatan pendidikan karater melalui budaya sekolah merupakan salah satu 

implementasi gerakan penguatan pendidikan karakter dengan fokus 

pembiasaan – pembisaan di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini 

dijelaskan dalam bentuk kata – kata.  

 Sumber data penelitian tersebut didapat dari kepala sekolah, orang yang 

bertugas memperkuat pendidikan karakter, guru, siswa dan orang tua. Data 

diperoleh dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan implementasi melalui aktivitas sehari – hari. Kegiatan upacara 

dengan petugas upacara siswa kelas 4 sampai siswa kelas 6, nilai yang 

terbentuk yaitu nilai nasionalis. Literasi yaitu kegiatan membaca 15 menit 

sebelum pembelajaran dimulai, nilai yang terbentuk adalah nilai mandiri dan 

integritas. Kegiatan senam pagi, nilai yang terbentuk nilai mandiri. Kegiatan 

sedhinten budhaya Jawi, nilai yang terbentuk nasionalis dan integritas. Jumat 

bersih dan membaca Asmaul Husna, nilai yang terbentuk gotong royong dan 
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religius. Ekstrakurikuler wajib dan pilihan, nilai yang terbentuk mandiri dan 

integritas.   

 Kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya 

membahas topik yang sama yaitu tentang penguatan pendidikan karakter di 

sekolah melalui pembiasaan – pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah. 

Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahasa tentang 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, dan juga merupakan jenis 

penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Sehingga hasil 

penelitian diuraikan dalam bentuk kata – kata. 

 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Roziq Muzakiansyah (2017) 

dengan judul “Pengembangan Media Komik Pada SD Kelas V Tema 

Lingkungan Sahabat Kita Subtema Manusia Dan Lingkungan”. Menunjukkan 

hubungan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil 

penelitian menunjukkan produk yang dihasilkan berupa komik berwarna dalam 

bentuk cetak dan memenuhi standar kelayakan produksi ≥ 61% dilakukan 

validasi ahli media, ahli materi, ahli pembelajar uji coba produk dan angket 

respon siswa. Validasi ahli media dengan hasil 75,2% dengan kualifikasi baik, 

ahli materi 80% dengan kualifikasi baik, ahli pembelajar 93% dengan 

kualifikasi sangat baik. Selanjutnya, uji coba kelompok kecil dengan hasil 

93,2% dengan kualifikasi sangat baik dan uji coba kelompok besar dengan 

hasil 93,6% dengan kualifikasi sangat baik. 

 Kesamaan penelitian yang dilakukan adalah keduanya mengembangkan 

media komik untuk siswa sekolah dasar. Perbedannya yaitu pada penelitian 

terdahulu fokus pada pengembangan komik untuk kelas V dengan tema 
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lingkungan sahabat kita subtema manusia dan lingkungan. Sedangkan peneliti 

melakukan pengembangan media komik untuk gerakan literasi sekolah untuk 

siswa kelas III. 

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Chuks Daniel Oriogu (2015) 

yang berjudul “Developing and Improving of School Libraries and Reading 

Habit of Secondary School Students in Nigeria”. Menunjukkan hubungan yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian 

menunjukkan pemanfaatan fasilitas perpustakaan sekolah untuk kegiatan atau 

kebiasaan membaca siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini dijelaskan 

dalam bentuk kata – kata.  

 Kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya Fokus 

penelitian sama yaitu untuk meningkatkan minat siswa dan ketertarikan siswa 

untuk membaca dengan mengembangkan sarana dan prasarana yang telah ada 

atau telah disediakan oleh sekolah. Tidak hanya itu, penelitian sekarang 

memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal membentuk warga 

sekolah yang literat yang memiliki arti membentuk warga sekolah yang 

berpengetahuan dan dapat bertingkah laku dengan baik. 
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Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan Persamaan Keterangan 

1. Aniza Nabila 

(2018) 

Pengembangan 

Media PIPI (Pillow 

Picture) Untuk 

Gerakan Literasi Di 

Sekolah Dasar 

Penelitian Terdahulu: 

Produk yang 

dikembangkan berupa 

buku bantal dan 

menggunakan model 

ADDIE.  

Penelitian Sekarang: 

Produk yang 

dikembangkan buku 

komik dan menggunakan 

model penelitian 

Sugiyono. 

Mengembangkan 

media cetak  

sebagai media 

menunjang gerakan 

literasi sekolah. 

Pengembangan 

media ini, untuk 

meningkatkan 

minat baca siswa 

dengan 

menggunakan 

media dengan 

inovasi baru yang 

tentunya lebih 

mengundang rasa 

ketertarikan siswa 

terhadap buku 

bacaan. 

Keunggulan dari 

media yang peneliti 

kembangkan 

dibandingkan 

dengan 

pengembangan 

media terdahulu, 

media yang peneliti 

gunakan lebih 

mudah untuk 

dibawa dan 

disimpan. Tidak 

hanya itu media 

lebih bersifat 

kekinian dengan 

inovasi baru yang 

telah dikembangkan 

oleh peneliti.  

2. Evi Nur Aliya 

(2018) 

Pelaksanaan 

Penguatan 

Pendidikan 

Karakter (PPK) 

Berbasis Budaya 

Sekolah Di SDN 

Temas 01 Batu 

Penelitian Terdahulu: 

Jenis penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif 

Penelitian Sekarang: 

Jenis penelitian 

pengembangan. 

Membahas topik 

yang sama yaitu 

penguatan 

pendidikan karakter 

berbasis budaya 

sekolah yang sangat 

penting diterapkan 

khususnya untuk 

siswa sekolah 

dasar. Penguatan 

pendidikan karaker 

sendiri dilakukan 

dengan berbagai 

pembiasaan di 

sekolah salah 

satunya dengan 

kegiatan literasi 

atau membaca 15 

menit sebelum 

pembelajaran di 

mulai. 

Keunggulan dari 

penelitian 

pengembangan 

yang telah 

dilakukan oleh 

peneliti 

dibandingkan 

dengan penelitian 

terdahulu, dalam 

hal ini peneliti 

melakukan analisis 

terhadap 

pembiasaan gerakan 

literasi sekolah 

sebagai upaya 

penerapan 

penguatan 

pendidikan 

karakter. Namun, 

dari hasil observasi 

dan wawancara 

awal dalam 

penerapan gerakan 

literasi ini sekolah 

masih 

membutuhkan 

sarana dan 

prasarana untuk 

menunjang kegiatan 

literasi, sehingga 

peneliti 

memberikan solusi 

berupa media 

penunjang gerakan 

literasi sebagai 

penerapan 
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No. Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan Persamaan Keterangan 

penguatan 

pendidikan 

karakter. 

3. Muh. Roziq (2017) 

Pengembangan 

Media Komik Pada 

SD Kelas V Tema 

Lingkungan 

Sahabat Kita 

Subtema Manusia 

Dan Lingkungan 

Penelitian Terdahulu: 

fokus pengembangan 

komik untuk siswa kelas 

V. 

Penelitian Sekarang : 

fokus pengembangan 

komik untuk siswa kelas 

III. 

Mengembangkan 

produk berupa 

komik cetak yang 

di desain untuk 

siswa sekolah dasar 

sebagai penunjang 

kegiatan di sekolah, 

dan juga dapat 

memberikan 

motivasi pada siswa 

agar tertarik untuk 

membaca dan 

belajar. 

Keunggulan dari 

media yang peneliti 

kembangkan 

dibandingkan 

dengan 

pengembangan 

media terdahulu, 

komik yang peneliti 

kembangkan lebih 

bersifat kontekstual 

dan melibatkan 

siswa secara 

langsung untuk 

mengisi 

ilustrasinya. 

Ilustrasi pada 

komik ini diisi oleh 

foto siswa langsung 

sehingga 

diharapkan materi 

akan cepat 

tersampaikan dan 

dapat dengan 

mudah dipahami 

oleh siswa. 

 

 

 

 

4. Developing and 

Improving of 

School Libraries 

and Reading Habit 

of Secondary 

School Students in 

Nigeria (Vol. 2, 

No. 4, 60-63, 2015) 

Penelitian Terdahulu: 

pemanfaatan fasilitas 

perpustakaan sekolah 

untuk kegiatan atau 

kebiasaan membaca 

siswa. 

Penelitian Sekarang : 

fokus pengembangan 

media penunjang 

gerakan literasi sekolah 

untuk meningkatkan 

minat baca siswa. 

Fokus penelitian 

sama yaitu untuk 

meningkatkan 

minat siswa dan 

ketertarikan siswa 

untuk membaca 

dengan 

mengembangkan 

sarana dan 

prasarana yang 

telah ada atau telah 

disediakan oleh 

sekolah. Tidak 

hanya itu, 

penelitian sekarang 

memiliki 

persamaan dengan 

penelitian terdahulu 

dalam hal 

membentuk warga 

sekolah yang literat 

yang memiliki arti 

membentuk warga 

Keunggulan dari 

penelitian 

pengembangan 

yang telah 

dilakukan oleh 

peneliti 

dibandingkan 

dengan penelitian 

terdahulu, dalam 

penelitian ini fokus 

peneliti jelas pada 

media penunjang 

kegiatan literasi di 

sekolah untuk 

meningkatkan 

minat baca siswa.  
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No. Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan Persamaan Keterangan 

sekolah yang 

berpengetahuan dan 

dapat bertingkah 

laku dengan baik. 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal : Perlunya media pendukung 

dalam pelaksanaan gerakan literasi di sekolah 

dasar untuk meningkatkan minat siswa untuk 

membaca serta untuk menanamkan nilai – nilai 

karakter pada siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan di SD Negeri 

Punten 01 Batu menggunakan bahan 

cetak kertas dengan jenis buku yang 

kurang bervariasi dan fasilitas yang 

tersedia terbatas.  

Analisis Kebutuhan :  

1. Tidak menggunakan media selain buku bacaan pada umumnya, 

sehingga siswa merasa cepat bosan.  

2. Rendahnya minat siswa dalam membaca 

3. Terbatasnya fasilitas penunjang kegiatan membaca bagi siswa. 

Pengembangan Budaya Literasi Sekolah Melalui Media “Comic Life” Sebagai Strategi 

Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar untuk meningkatkan minat siswa dalam 

membaca dan juga meningatkan minat siswa untuk melaksanakan gerakan literasi sekolah 

Metode pengembangan yang digunakan yaitu Research and Development (R&D) 

dengan model penelitian dan pengembangan Borg and Gall 

 

 

Hasil: 

Media “Comic Life” (Komik Kehidupan) yang layak digunakan  untuk menunjang 

kegiatan literasi dan juga sebagai strategi penguatan pendidikan karakter pada diri 

siswa 

Bagaimana produk pengembangan media “Comic Life” untuk meningkatkan minat siswa dalam 

membaca dan juga meningkatkan minat siswa untuk melaksanakan gerakan literasi sekolah 

serta memberikan penguatan pendidikan karakter melalui buku bacaan yang mereka baca. 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

data 

Desain 
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Validasi 

Desain 

Revisi 
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Ujicoba 

Produk 

Revisi 
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Produksi 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 


