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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Gerakan Literasi Sekolah 

Dalam kurikulum 2013 revisi 2017 mengintegrasikan sekolah 

kedalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS), literasi dalam konteks GLS 

adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan 

keterampilan secara cerdas melalui berbagai aktivitas seperti membaca, 

menulis, menyimak, dan berbicara. GLS adalah upaya yang dilakukan 

secara menyeluruh untuk membentuk sekolah sebagai organisasi 

pembelajaran masyarakat literat. Literasi tidak hanya mencakup membaca 

dan menulis saja, tetapi mencakup keterampilan berpikir menggunakan 

sumber yang berasal dari buku cetak, visual, digital dan auditori. Sudah 

melakukan revisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia salah satunya 

dalam pengembangan literasi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti 

memperkuat upaya pembentukan budaya literasi tersebut. Hal yang diatur 

dalam permendikbud adalah kegiatan 15 menit membaca buku bacaan 

sebelum memulai pembelajaran. Dalam pembiasaan membaca buku untuk 

peserta didik, dianggap dapat menumbuhkan minat baca peserta didik dan 

meningkatkan keterampilan membaca untuk mendapatkan informasi dan 
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pengetahuan secara luas. Literasi berasal dari kata literacy yang berarti 

melek huruf yang diintegrasikan dalam menyimak, berbicara, membaca 

dan menulis. Dalam tujuan literasi tahun 2016, meningkatkan masyarakat 

yang literat dan mampu menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang 

menyenangkan untuk mendapatkan pengetahuan serta mampu 

mengembangkan berbagai macam buku bacaan dalam pembelajaran 

sebagai wadah untuk strategi dalam membaca. 

Menurut Abidin (2017:25) memasuki abad ke-21, pembelajaran 

literasi memiliki tujuan utama yaitu : 

1) Membentuk siswa menjadi pembaca, penulis dan komunikator yang 

strategis 

2) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir siswa 

3) Meningkatkan dan memperdalam motivasi belajar siswa 

4) Mengembangkan kemandirian siswa sebagai seorang pelajar yang 

kreatif, inovatif, produktif dan berkarakter (The Ontario Ministry of 

Education, 2006) 

 

Tujuan pertama dari pembelajaran literasi diatas terdiri dari 

beberapa kompetensi mikro yaitu kompetensi yang mencakup beberapa 

kemampuan yang tertuju pada aspek yang mencakup literasi itu sendiri, 

seperti mengidentifikasi tujuan teks, kemampuan membuat beragam 

bentuk teks dengan menggunakan beragam bentuk media termasuk media 

teknologi digital, menerapkan kemampuan literasi untuk berbagai 

kepentingan dalam konteks keilmuan, dll. 

Tujuan kedua dari pembelajaran literasi adalah berkaitan erat 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembaca dan penulis 

mampu menggunakan kemampuan berpikirnya untuk mengatur proses 
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membaca dan menulis yang dilakukannya. Menurut Costa dan Kallick 

(2009) peserta didik harus mengembangkan kebiasaan berpikir sebab 

kebiasaan berpikir merupakan karakteristik kinerja tertinggi, yang 

dibutuhkan untuk menguasai berbagai bidang ilmu. 

Tujuan ketiga pembelajaran literasi adalah menanamkan apresiasi 

pada peserta didik tentang nilai dan kekuatan literasi. Karena untuk 

menumbuhkan minatnya terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan 

literasi. Tujuan keempat adalah untuk mengembangkan kemandirian 

peserta didik sebagai seorang yang aktif, kreatif, inovatif dan produktif. 

Berguna untuk mengembangkan kemandirian berfikir peserta didik untuk 

membantu kegiatan belajarnya.  Menurut Zulela (2012:2) Pembelajaran 

Bahasa Indonesia banyak dirancukan atau dimasukkan kedalam 

pembelajaran lain, misalnya pada saat pembelajaran dikelas berlangsung, 

pendidik melaksanakan pembelajaran membaca teknik dikelas, seperti 

beberapa orang membaca dengan bersuara, setelah itu pendidik menyuruh 

peserta didik untuk menjawab pertanyaan dibawahnya. 

2. Ruang lingkup dan standar pembelajaran literasi 

Menurut Yunansah (2017:30) seiring dengan berkembangnya 

tujuan pembelajaran literasi, standar pembelajaran literasi sendiri 

mengalami perkembangan.  

Menurut Mulyati (2017:31) Fokus pembelajaran literasi yang 

pertama adalah teks. Pada fokus ini menetapkan standar utama yang harus 

di capai oleh peserta didik dalam pembelajaran adalah aspek linguistic 
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dalam sebuah teks. Pembelajaran literasi ditekankan untuk mencapai 

standar literasi yaitu: 

a) Menguasai berbagai sistem bahasa yang digunakan untuk membuat 

makna dalam bahasa Indonesia meliputi, pragmatis, jenis teks, genre, 

struktur teks, semantik, sintaksis morfologi, dll. 

b) Menguasai konsep berupa perbedaan bahasa tulis dan lisan 

c) Menguasai sistem variasi bahasa (dialek) yang terdapat dalam 

berbagai lingkungan masyarakat 

 

 Menurut Mulyati (2017:32) Fokus pembelajaran literasi yang kedua 

yaitu fokus berfikir, yaitu ditujukan untuk : 

a) Menjadi pembaca dan penulis yang aktif dan selektif. 

b) Menggunakan pengetahuan awal untuk membangun sebuah makna. 

c) Menggunakan berbagai proses dan strategi untuk menghasilkan 

makna, seperti memprediksi, mengevaluasi, dll. 

d) Menggunakan berbagai proses dan strategi untuk mengatasi hambatan 

saat menulis dan membaca. 

e) Menggunakan berbagai proses dan strategi secara variatif berdasarkan 

keberagaman teks dan tujuan. 

 

 Menurut Mulyati (2017:31) Fokus pembelajaran literasi yang ketiga 

adalah fokus kepada kelompok. Pada fokus ini lebih menekankan kepada 

sejumlah standar pembelajaran literasi. Memiliki beberapa standar sebagai 

berikut : 

a) Memahami variasi tujuan dan pola praktik pembelajaran literasi 

didalam kelompok social atau kelompok masyarakat. 

b) Memahami aturan dan norma tentang berbagai teks bahasa tulis  yang 

terdapat didalam kelompok. 

c) Memahami aturan dan norma dari berbagai teks yang digunakan untuk 

berbagai keperluan dalam sebuah kelompok. 

d) Memahami dan mengaplikasikan pembelajaran literasi untuk 

menggunakan berbagai keterampilan. 

e) Memahami pengetahuan dan fungsi serta bentuk yang didukung oleh 

berbagai kelompok social. 

f) Memiliki kemampuan mengkritik berbagai teks yang berasal dari 

berbagai kelompok sosial. 
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 Menurut Mulyati (2017:32) Fokus pembelajaran literasi keempat 

adalah di fokuskan untuk pertumbuhan. Fokus ini menetapkan sejumlah 

standar pembelajaran literasi yang berbeda dari beberapa fokus 

pembelajaran yang lain, yaitu : 

a) Berperan aktif dan konstruktif dalam mengembangkan pembelajaran 

literasi 

b) Menggunakan berbagai strategi dan proses untuk mengumpulkan 

data, menghasilkan hipotesis, pengujian hipotesis dan modifikasi 

hipotesis. 

c) Mengobservasi produk yang digunakan pengguna dalam masyarakat 

atau kelompok social. 

d) Memahami dan mengaplikasikan atau memanfaatkan dukungan 

yang didapatkan dari orang-orang sekitar yang biasa digunakan oleh 

pengguna literasi. 

e) Menggunakan pengetahuan yang telah didapat dari membaca dan 

menulis. 

f) Memahami dan mengaplikasikan makna tekstual melalui 

penggunaan dan dukungan sistem komunikasi. 

 

 Standar pembelajaran literasi pada fokus diatas, menunjukkan 

bahwa standar literasi mengalami beberapa perubahan. Dari beberapa 

fokus yang sudah dikaji, pada fokus pertumbuhan lebih komprehensif 

dibandingkan dengan fokus-fokus lainnya. Karena pada fokus 

pembelajaran literasi pertumbuhan ini menjadi lebih jelas dan lengkap, 

karena fokus pembelajaran literasi ini sejalan dengan perkembangan 

paradigm literasi yang telah mencapai paradigm multiliterasi.  

 Pembelajaran literasi membaca menuntut pembelajaran yang 

hendaknya dilakukan dengan berlandaskan pada pengembangan 

kemampuan peserta didik untuk berpikir ke tingkat yang lebih tinggi.  
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Prosedur pembelajaran literasi membaca agar peserta didik mendapatkan 

pemahaman yang mendalam dan lebih di tekankan pada aktivitas peserta 

didik. Menurut Yunansah (2017:183) untuk mencapai tujuan pembelajaran 

literasi membaca dalam membina kebiasaan dan kemampuan membaca, 

ada tiga tahapan dalam pembelajaran literasi membaca, yaitu : 

a) Aktivitas prabaca 

Keegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru untuk mengarahkan 

peserta didik sebelum melakukan kegiatan membaca. Guru mengarahkan 

pandangan dan perhatian peserta didik untuk memahami hal yang 

berhubungan dengan teks bacaan. 

b) Aktivitas membaca 

Setelah aktivitas prabaca, selanjutnya peserta didik akan diarahkan pada 

aktivitas atau kegiatan membacanya. Pada tahap ini banyak inovasi yang 

bisa dilakukan oleh guru untuk memilih strategi baca kepada peserta 

didik. Aktivitas yang dilakukan hendaknya sesuai dengan strategi yang 

dipilih oleh guru. Pada kegiatan literasi ini peserta didik akan berfokus 

pada pemahaman dari teks yang telah dibacanya yang meliputi bahasa 

teks, makna teks, tujuan teks, dll. 

c) Kegiatan pascabaca 

Merupakan tahap pembelajaran literasi membaca yang bertujuan untuk 

menguji kemampuan membaca, sekaligus memantapkan kemampuan 

membaca peserta didik. Setelah melewati dua tahap tadi, peserta didik 

sampai pada tahap pascabaca yang bertujuan untuk menyimpulkan teks, 
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mengevaluasi teks dan menginformasikan kembali atas teks yang telah di 

bacanya. 

 Metode dan strategi pembelajaran literasi membaca adalah upaya 

mengimplementasikan pembelajaran literasi didalam kelas, dapat juga 

dilakukan oleh guru dengan menginovasikan sendiri metode pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Dengan kata lain 

guru dapat memilih sendiri aktivitas prabaca, aktivitas membaca dan 

aktivitas pasca baca. Penciptaan metode pembelajaran literasi oleh guru 

sebenarnya dapat dikatakan lebih baik karena guru yang lebih mengetahui 

keadaan atau kondisi dari peserta didik serta kebutuhan peserta didik 

didalam kelas. 

3. Definisi minat 

Menurut Djamarah (2008:132) minat merupakan kecenderungan 

yang menetap dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas, dengan 

adanya kecenderungan tersebut akan membuat seseorang tememahami 

aktivitasnya secara konsisten karena merasa senang.  

Menurut jurnal meningkatkan minat membaca anak usia sekolah 

(Demmu Karo-Karo) menurut Setawati dan Dermawan (2008) minat 

adalah keinginan yang muncul pada diri sesorang untuk melakukan 

serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga minat tidak 

bisa dipaksakan untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu 

tujuan yang ditujukan kepada mereka. Minat itu sendiri dapat 
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ditumbuhkan melalui kegiatan yang bermanfaat seperti membaca. 

Menumbuhkan minat juga penting bagi usia peserta didik sekolah dasar.  

Menurut pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

definisi dari minat itu sendiri adalah adanya rasa senang, adanya 

peningkatan perhatian, adanya pemusatan perhatian terhadap aktivitas 

yang disenangi. Maka peserta didik akan melakukan aktivitas yang 

dilakukan secara terus menerus dengan perasaan rasa senang. Dengan 

melakukan aktivitas tersebut, peserta didik memusatkan perhatiannya 

kepada suatu objek yang di senanginya. Karena minat sama dengan 

kecenderungan watak seseorang untuk berusaha terus menerus dalam 

mencapai suatu tujuan. Minat adalah suatu keinginan yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan bersifat demi mencapai 

tujuan yang disenanginya. Minat hampir sama dengan kecenderungan 

watak seseorang untuk berusaha terus menerus dalam mencapai suatu 

tujuan. Minat seorang peserta didik harus dikembangkan sejak usia dini 

atau usia sekolah dasar. Karena pada saat usia ini peserta didik masih bisa 

menumbuhkan minatnya, seperti masalah yang terjadi saat ini, yaitu 

menumbuhkan minat membaca peserta didik.  

Dalam hal ini peserta didik diberikan keleluasaan dalam 

menumbuhkan minatnya. Apalagi minat membaca satu peserta didik 

berbeda dengan peserta didik lainnya. Konsep dari minat bahwa minat 

merupakan motif yang dipelajari, mendorong dan mengarahkan individu 
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untuk menemukan serta aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu akan 

diidentifikasi dengan menganalisis kegiatan yang dilakukan atau objek 

yang menjadi sasaran individu. Minat merupakan motivator yang kuat 

dalam melakukan sebuah aktivitas. Minat mempunyai beberapa aspek 

yaitu aspek kognitif, aspek afektif. Aspek kognitif merupakan aspek 

positif dan pusat dari manfaat suatu objek itu sendiri, aspek afektif 

merupakan sejala yang ditimbulkan atau perasaan suka dan tidak suka 

terhadap objek tersebut. 

4. Menurut Prasetiono (2008:36) ciri-ciri minat membaca adalah sebagai 

berikut: 

a) Mempunyai keinginan untuk membaca 

b) Bersemangat pada saat membaca 

c) Mempunyai kebiasaan dalam membaca 

d) Memiliki buku bacaan 

e) Memanfaatkan waktu luang untuk membaca 

f) Mencari bahan bacaan 

g) Memiliki tujuan pada saat membaca 

h) Mencatat hal penting saat membaca 

i) Memiliki kesadaran bahwa membaca juga belajar 

j) Mendiskusikan hasil bacaan  

 

 Menurut Zulela (2012:2) Pembelajaran Bahasa Indonesia banyak 

dirancukan atau dimasukkan kedalam pembelajaran lain, misalnya pada 

saat pembelajaran dikelas berlangsung, pendidik melaksanakan 

pembelajaran membaca teknik dikelas, seperti beberapa orang membaca 

dengan bersuara, setelah itu pendidik menyuruh peserta didik untuk 

menjawab pertanyaan dibawahnya. Farida Rahim (2008:28) 

mengemukakan bahwa pengertian membaca ada 3 hal yaitu : (1) membaca 
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adalah suatu proses, (2) membaca adalah strategis, (3) membaca adalah 

suatu kegiatan interaktif.  

 Membaca merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencari 

informasi dan mendapatkan pengetahuan yang tidak kita ketahui dari 

media berupa buku, internet, surat kabar, dll. Menurut poerwadarminta 

(1984:71) membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 

untuk memahami tulisan yang terdapat dalam suatu bacaan. Dari tulisan 

tersebut dapat terkandung sebuah kata maupun kalimat yang di rangkai 

menjadi sebuah bacaan.Dengan membaca dapat mengetahui informasi-

informasi yang tidak kita ketahui atau yang tidak dipahami, menjadi lebih 

kritis dalam berfikir dan lebih tanggap dalam mengerjakan sesuatu. 

Dengan membaca selain mendapatkan informasi yang belum 

diketahui, dapat mengidentifikasi diri sendiri untuk mendapatkan 

pengalaman langsung dan tidak langsung dari membaca. Membaca dapat 

dijadikan alat sebagai proses, karena kegiatan membaca merupakan salah 

satu bagian dari pola perkembangan peserta didik. 

Peserta didik kelas 4 yang umumnya berusia sekitar 10 tahun, 

berada pada pembelajaran yang konkrit, artinya peserta didik membaca 

buku untuk belajar. Pada tahap ini peserta didik belajar dari apa yang telah 

dibacanya. Pada saat membaca, terjadi aktivitas pada diri seseorang yaitu 

(1) kegiatan fisiologis yang berhubungan dengan indra (mata dan telinga) 

beserta syarafnya, (2) kegiatan motivasional dan emosional yaitu sebuah 

keinginan atau minat untuk membaca, (3) kegiatan kognitif yang 
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berhubungan dengan ingatan dan fungsi intelegensi lain, (4) kagiatan 

akademik berhubungan dengan metode pengajaran dari pendidik dan 

kurikulum yang berlaku dan dorongan atau motivasi dari luar lainnya. 

 

5. Bahasa Indonesia  

  Pengembangan Literasi secara eksplisit diwujudkan dalam 

Kompetensi Dasar dalam KI-3 dan KI-4 dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Penuangan kegiatan pengembangan literasi dalam KD dalam 

mapel Bahasa Indonesia ini dengan harapan ada aktivitas yang dilakukan 

guru dan peserta didik yang mengarah pada peningkatan literasi. 

Demikianlah pengembangan literasi dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia berdasarkan kurikulum 2013. 

  Menurut Susanto (2013:18) belajar merupakan aktivitas yang 

dilakukan seseorang dengan sengaja untuk memperoleh suatu konsep dan 

pemahaman atau pengetahuan baru yang memungkinkan seseorang 

berubah perilaku yang relative baik. Dalam Teori Humanistik, 

menjelaskan bahwa pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada 

peserta didik untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya 

sesuai dengan minat dan kemampuannya. Menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BNSP 2006:81) standar isi Bahasa Indonesia 

sebagai berikut : Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tertulis 
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maupun lisan, serta menumbuhkan apresiasi pada hasil karya kesastraan 

manusia Indonesia.Bahasa Indonesia termasuk dalam unsur budaya 

Indonesia, yang tumbuh dan dikembangkan oleh Bangsa Indonesia. 

Hal ini dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

diharapkan anak didik dapat belajar dan mengintegrasikan dirinya dalam 

masyarakat Indonesia. Keberhasilan pembelajaran Bahasa Indonesia juga 

dipengaruhi oleh anak didik. Karena mereka jika mereka mampu 

memahami dan mendeskripsikan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 

baik, maka mata pelajaran Bahasa Indonesia akan diminati oleh anak-

anak. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat diartikan untuk membina 

dan mengembangkan percaya diri anak sebagai komunikator, pemikir 

imajinatif, dan warga Negara Indonesia yang menumbuhkan literasi dan 

informasi. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi oleh anak didik dalam 

menempuh pendidikan.Tujuan pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI 

adalah untuk memperluas wawasan dan mengembangkan karya sastra dan 

meningkatkan kemampuan berbahasa. Adapun tujuan khusus pelajaran 

Bahasa Indonesia yaitu siswa memiliki kegemaran atau keberminatan 

membaca, meningkatkan karya sastra dan memperluas wawasan 

kehidupannya. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia banyak dirancukan atau 

dimasukkan kedalam pembelajaran lain, misalnya pada saat pembelajaran 
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dikelas berlangsung, pendidik melaksanakan pembelajaran membaca 

teknik dikelas, seperti beberapa orang membaca dengan bersuara, setelah 

itu pendidik menyuruh peserta didik untuk menjawab pertanyaan 

dibawahnya. Pembelajaran Bahasa Indonesia SD/MI diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan 

baik, baik secara lisan maupun tulisan. Diharapkan dengan pembelajaran 

Bahasa Indonesia dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil 

karya sastra Indonesia. Pengembangan melalui pendidikan formal, dimulai 

dari sekolah dasar. Jenjang sekolah ini berfungsi sebagai pusat 

pembudayaan baca tulis.Peserta didik harus dibekali dengan keterampilan 

dasar yang memadai, yaitu kemampuan strategis. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

1. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Gerakan Literasi 

Sekolah Pada Kemampuan Membaca Peserta Didik Kelas III Di SDN 

Kauman 2 Malang”. Yang dilakukan oleh Siti Nurul Hidayah Universitas 

Muhammadiyah Malang di tahun 2018. Dapat ditarik kesimpulan kegiatan 

Gerakan Literasi Sekolah yang sudah berjalan di sekolah ini mempunyai 

beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Seperti 

membaca doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, membaca 15 

menit sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan peserta didik di 

bebaskan untuk memilih buku cerita sendiri seperti dongeng, cerita rakyat, 
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dll. Dan juga terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dari 

kegiatan Gerakan Literasi Sekolah itu sendiri.  

2. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul penelitian dalam jurnal 

“Minat Baca Pada Siswa Kelas VI Sekolah Dasar Negeri Delegan 2 

Prambanan Sleman Yogyakarta”. Yang dilakukan oleh Ilham Nur 

Triatma Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2016. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Indonesia berada pada tingkat / posisi terendah ditinjau 

dari segi kualitas pendidikannya. Karena rendahnya minat baca yang 

terjadi dikalangan masyarakat terutama peserta didik. Rendahnya minat 

baca disebabkan oleh sarana dan prasarana seperti buku bacaan, 

terbatasnya fasilitas yang ada di perpustakaan. Hanya beberapa peserta 

didik yang berkunjung ke perpustakaan sekolah dalam kurun waktu satu 

bulan. Peran orangtua dan pendidik menjadi motivasi penting bagi peserta 

didik dalam menumbuhkan minat bacanya.   

3. Berdasarkan dari skripsi penelitian terdahulu dengan judul “ Peningkatan 

Minat Membaca Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Metode 

Mendongeng (Story Telling) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Pabelan 02 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2010/2011”  yang 

dilakukan oleh Anisa Ratna Pertiwi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa masih banyak peserta didik yang kurang 

berminat dalam membacanya dan lebih memilih menonton acara di 

televisi dan bermain sendiri daripada belajar. pendidik juga kurang 
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memberikan inovasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan cenderung 

lebih menggunakan metode yang monoton dan membuat peserta didik 

bosan dan kurang mempunyai minat dalam membacanya. Peneliti 

menggunakan metode story telling dalam menerapkan pembelajaran 

Bahasa Indonesia kepada peserta didik. Dan diharapkan dapat 

meningkatkan minat membaca peserta didik.  

4. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul Gerakan Literasi Sekolah 

untuk Menumbuhkan Minat Membaca Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas IV MI Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu Malang. 

Dalam kesimpulan ini peneliti membahas tentang Gerakan Literasi 

Sekolah adalah sebuah program dari pemerintah untuk sekolah. Untuk 

mendorong motivasi peserta didik agar minat membacanya tumbuh dan 

peserta didik menjadi lebih semangat dalam membaca. 
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Tabel 2.1  Penelitian Relevan 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

Analisis Gerakan 

Literasi Sekolah Pada 

Kemampuan Membaca 

Peserta Didik Kelas III 

Di SDN Kauman 2 

Malang 

1. Membahas 

mengenai  

kemampuan 

membaca 

peserta didik  

1. Ditujukan 

kepada peserta 

didik  

2. Membahas 

mengenai 

Gerakan 

Literasi 

Sekolah 

Minat Baca Pada Siswa 

Kelas VI Sekolah Dasar 

Negeri Delegan 2 

Prambanan Sleman 

Yogyakarta 

1. Menumbuhkan 

minat membaca 

2. Membahas 

rendahnya 

minat membaca 

1. Ditujukan 

kepada peserta 

didik dan 

masyarakat 

2. Terbatasnya 

sarana dan 

prasarana 

(perpustakaan) 

 

Peningkatan Minat 

Membaca Dalam 

Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Melalui 

Metode Mendongeng 

(Story Telling) Pada 

Siswa Kelas IV SD 

Negeri Pabelan 02 

Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2010/2011 

 

1. Rendahnya 

minat dalam 

membaca 

2. Menggunakan 

mata pelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

1. Menggunakan 

metode story 

telling  
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C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

GERAKAN LITERASI SEKOLAH UNTUK MENUMBUHKAN MINAT 

MEMBACA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA 

KELAS IV MI HIDAYATUL MUBTADI’IN MALANG 

Berdasarkan hasil observasi pada MI 

Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu Malang. 

sekolah sudah menerapkan literasi 

Latar belakang : 

1. Siswa di kelas 4 cukup baik dalam kegiatan literasi

2. Sebagian siswa menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia dan tidak

menyukainya

3. Guru memotivasi  siswa agar semangat dalam melakukan kegiatan

literasi setiap hari

1. Bagaimana Gerakan Literasi Sekolah untuk menumbuhkan

minat membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa di

kelas 4 MI Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu Malang?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Gerakan Literasi

Sekolah untuk menumbuhkan minat membaca pada mata

pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 4 di MI Hidayatul

Mubtadi’in Tasikmadu Malang?

Penelitian ini 

menggunakan teknik 

pengumpulan data 

dengan melakukan : 

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi

Instrumen penelitian : 

1. Pedoman

observasi

2. pedoman

wawancara
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