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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1.1 Kajian Teori 

1.1.1 Literasi  

a. Pengertian Literasi  

Istilah literasi terus berkembang sejalan dengan berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi. Literisi menurut Abidin, dkk (2017: 3) 

diartikan sebagai konsep yang akan berkembang dan terus berpengaruh pada 

penggunaan berbagai media digital dalam proses pembelajaran di kelas, sekolah, 

dan lingkungan masyarakat. Sedangkan, menurut Indarto (2017: 12) literasi 

adalah kegiatan memahami dan mengakses melalui berbagai aktivitas yang 

dilakukan seperti membaca, menulis, dan melakukan kegiatan praktik yang 

disesuaikan dengan pengetahuan dan hubungan sosial.  

Literasi meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta 

didik  untuk mengakses, memahami, menganalisis dan mengevaluasi informasi, 

membuat makna, mengekspresikan pikiran dan emosi, memunculkan ide dan 

pendapat, menjalin hubungan dengan orang lain dan berinteraksi dalam kegiatan 

di sekolah dan kegiatan di luar sekolah. Pendapat lain juga diutarakan oleh 

Faizah, dkk (2016: 2) terkait pengertian literasi dalam konteks konteks gerakan 

literasi sekolah, yaitu kemampuan dalam mengakses, menggunakan, dan 

memahami sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas yang ,meliputi 

kegiatan melihat, menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. 

Berdasarkan beberapa uraian  terkait pengertian literasi, dapat 

disimpulkan bahwa literasi adalah suatu konsep untuk mengembangkan 

kemampuan secara kompleks dalam memahami dan mengakses informasi melalui 

 

 



 

berbagai aktifitas yang mencakup pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan 

dalam literasi tidak hanya untuk peserta didik di sekolah, akan tetapi bagi 

masyarakat umum. Penerapan literasi dapat dilakukan di sekolah, di lingkungan 

keluarga, bahkan dalam lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat. 

 

b.  Aspek Literasi 

Aspek literasi adalah literasi dasar yang harus dikuasai oleh masyarakat 

Indonesia untuk menjadi manusia yang dapat bertahan dan bersaing dalam 

memajukan negara Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Adapun 

aspek literasi menurut Ibrahim, dkk (2017: 5) sebagai berikut:  

1. Literasi Baca dan Tulis  

 Menurut pendapat Ibrahim, dkk (2017: 7), literasi baca dan tulis adalah 

sebagai pengetahuan dan kecakapan dalam hal mencari, membaca, menelusuri, 

memahami, menulis, dan mengolah informasi untuk mencapai tujuan, 

berpartisispasi di lingkungan sosial serta mengembangkan potensi dan 

pemahaman.  

2. Literasi Sains 

 Definisi menurut Ibrahim, dkk (2017: 8), literasi sains yaitu pengetahuan dan 

kecakapan yang ilmiah agar memperoleh pengetahuan baru, mampu 

mengidentifikasi pertanyaan, dapat menjelaskan fenomena ilmiah, intelektual 

dan budaya, dapat memberikan kesimpulan berdasarkan fakta, memahami 

karakteristik sains, serta kemauan untuk peduli dan terlibat dalam isu yang 

berhubungan dengan sains. PISA (2000) menetapkan lima komponen oproses 

sains dalam penilaian literasi sains, yaitu : 
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a. Mengenal pertanyaan ilmiah, yaitu pertanyaan yang diselidiki secara 

ilmiah, seperti mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab dengan 

ilmu sains  

b. Mengidentifikasi bukti yang diperlukan dalam penyelidikan ilmiah. Proses 

ini melibatkan identifikasi atau pengajuan bukti yang diperlukan untuk 

menjawab pertanyaan dalam suatu penyelidikan sains, atau prosedur yang 

diperlukan untuk memperoleh bukti itu. 

c. Menerima dan mengevaluasi kesimpulan. Proses ini melibatkan 

kemampuan menghubungkan kesimpulan dengan bukti yang mendasari 

atau seharusnya mendasari kesimpulan itu. 

d. Mengomunikasikan kesimpulan yang valid, yakni mengungkapkan secara 

tepat kesimpulan yang dapat ditarik dari bukti yang ada. 

e. Mendemonstrasikan pemahaman terhadap konsep- konsep sains, yakni 

kemampuan menggunakan konsep- konsep dalam situasi yang berbeda dari 

apa yang telah dipelajarinya.  

3. Literasi Numerasi 

 Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) dapat 

memperoleh, menggunakan, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan 

angka dan symbol matematika untuk memecahkan masalah praktis yang ada 

dalam konteks kehidupan sehari- hari: (b) dapat menganalisis berbagai macam 

informasi yang ditampilkan dalam bentuk (grafis, bgan, tabel, dsb)untuk 

menentukan keputusan. Pemahaman tersebut sesuai dengan pendapat Ibrahim, 

dkk (2017: 8) 

4. Literasi Digital 
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 Literasi digital berdasarkan pengertian Ibrahim, dkk (2017: 8) yaitu 

pengetahuan serta kecakapan dalam menggunakan berbagai media digital, 

jaringan dalam menemukan informasi, menggunakan alat- alat komunikasi, 

kemampuan menggunakan, mengevaluasi membuat informasi dan 

memanfaatkan media dengan cerdas, cermat, bijak, tepat, dan patuh terhadap 

hukum yang berlaku dalam rangka membina interaksi dan komunikasi yang 

baik dalam kehidupan sehari- hari. 

5. Literasi Finansial 

 Literasi financial merupakan oengetahuan serta kecakapan dalam 

mengaplikasikan pemahaman terkait dengan resiko dan konsep, keterampilan, 

dan memotivasi serta pemahaman yang diperlukan membuat keputusan yang 

efektif sesuai dengan konteks agar dapat meningkatkan kesejahteraan financial 

bagi individu maupun sosial dan berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakat. 

Definisi tersebut sesuai dengan pendapat Ibrahim, dkk (2017: 8). 

6. Literasi Budaya 

 Literasi budaya memiliki pengertian sebagai pengetahuan serta kecakapan 

untuk memahami dan memiliki sikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai 

identitas negara. Sementara itu, literasi kewargaan merupakan pengetahuan 

dan kecakapan agar dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga 

masyarakat. Definisi ini sesuai berdasarkan pendapat Ibrahim, dkk (2017: 8). 

Berdasarkan deskripsi mengenai aspek literasi, dapat disimpulkan bahwa 

literasi adalah literasi dasar yang mencakup berbagai pengetahuan dan kecakapan 

yang terbagi menjadi 6 literasi, yaitu literasi baca dan tulis, literasi sains, literasi 

numerasi, literasi digital, literasi financial, dan literasi budaya dan kewargaan. 
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Keenam aspek literasi memiliki tujuan dan keterampilan yang berbeda dalam 

pengaplikasiannya.  

 

1.1.2 Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

a. Pengertian Gerakan Literasi Sekoalah (GLS) 

Menurut pendapat Koesoema, dkk (2017: 5), kegiatan literasi sekolah 

adalah kegiatan literasiyang terjadi di unit pendidikan paling mendasar, yakni 

tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kegiatan literasu dimulai sejak siswa 

memasuki pintu gerbang hingga siswa menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada 

di sekolah. Menurut pendapat Susilo dan Veronika (2016: 9) mengartikan bahwa 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan program yang wajib dan harus 

dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang ada terutama pada jenjang 

pendidikan dasar. 

Berdasarkan pengertian tentang gerakan literasi sekolah yang telah 

disampaikan, dapat disimpulkan bahwa gerakan literasi sekolah adalah suatu 

upaya dalam mewujudkan program literasi pada tingkat satuan pendidikan yang 

melibatkan seluruh pihak yang beraea di lingkungan sekolah untuk 

menumbuhkan kemampuan litarat dan budi pekerti peserta didik melalui berbagai 

aktivitas dan sarana prasarana yang menunjang. Gerakan literasi sekolah 

diwujudkan dengan cara yang berbeda pada masing- masing sekolah. Dalam 

pelaksanaanya, program literasi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak 

terkait dengan sekolah, mulai dari warga sekolah, orangtua peseta didik, hingga 

pemerintah.  

 

b. Ciri- Ciri Sekolah Literasi 
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Sekolah literasi memiliki perbedaan dengan seklah yang tidak 

menerapkan literasi. Oleh sebab itu, literasi memiliki beberapa ciri- ciri yang 

menjadi perbedaan dari sekolah pada umunya. Menurut Abidin, dkk (2017: 285- 

288) sekolah literasi memiliki beberapa cir- ciri sebagai berikut:  

1) Bervisi literasi. Visi dan musus menjadi pendukung dalam memenuhi 

kebijakan program literasiuntuk menciptakan sekolah literasi dengan 

menentukan tujuan, strategi pencapaian dan sasaran program literasi dengan 

jelas dan terarah. 

2) Memiliki sumber daya manusia yang peduli literasi. Sumber daya manusia 

yang ada di sekolah, yakni kepala sekolah, guru, peserta didik, dan seluruh 

pihak terkait dengan sekolah. 

3) Memiliki sarana berliterasi. Sarana literasi meliputi pajangan media, 

lingkungan belajar, sarana publikasi terhadap hasil karya peserta didik, sudut 

baca, perpustakaan sekolah,majalah didnding dan bahan bacaan serta ruang 

kelas yang memotivasi dan meningkatkan minat siswa dalam kegiatan literasi. 

4) Memiliki program literasi. Program literasi merupakan kunci untuk 

terbangunnya sekolah yang berbudaya luhur debgan berbasis moral dan 

berlandaskan etika. Program literasi sebaiknya bersifat berkelanjutan, 

fleksibel, dan komprehensif. 

5) Menerapkan pembelajaran literasi. Penerapan pembelajaran literasi ditandai 

dengan penggunaan model, metode, pengembangan bahan ajar, dan media 

pembelajaran literasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Terkait dengan penjelasan mengenai ciri sekolah literasi, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sekolah literasi memiliki ciri- ciri yang berbeda dengan 

sekolah pada umumnya. Ciri- ciri sekolah literasi dibagi menjadi lima, yaitu 
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bervisi literasi, memiliki sumberdaya manusia yang peduli literasi, memiliki 

sarana literasi, memiliki program literasi, dan menerapkan pembelajaran 

literasi. Sekolah yang menerapkan literasi akan terlihat dari berbagai aktivitas 

yang dilaksanakan di sekolah dan tersedianya saran program literasi yang 

dapat dilihat dari lingkungan fisik sekolah. 

c. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah 

Tujuan gerakan literasi sekolah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan gerakan literasi sekolah menurut 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) adalah sebagai berikut : 

1) Tujuan Umum 

Menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan 

ekosistem liteasi sekolah yang diwujuskan dalam gerakan literasi sekolah agar 

mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

2) Tujuan Khusus 

a) Menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa  

b) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat 

c) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah 

anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. 

d) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku 

bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.  

 Berdasarkan uraian tentang tujuan gerakan literasi sekolah,dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tujuan gerakan literasi sekolah berorientasi dalam 

menumbuhkan dan meningkatkan budaya budi pekerti dan literasi dengan terus 

belajar sepanjang hayat dan mengelola sekolah menjadi ladang informasi dan 

sarana pembelajaran yang menunjang kemampuan siswa. Tujuan dalam 
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pelaksanaan gerakan literasi di sekolah memiliki sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan program literasi agar program literasi menjadi lebih jelas dan terarah. 

d. Tahapan Gerakan Literasi di Sekolah Dasar 

  Gerakan literasi di sekolah dasar terdiri dari 3 tahap pelaksanaan. 

Adapun tahapan literasi di sekolah dasar menurut Faizah,dkk (2016:5) adalah 

sebagai berikut : 

1) Tahap Pembiasaan  

a. Kecakapan Literasi Pada Tahap Pembiasaan  

Tahap pembiasaan pada kecakapan literasi pada jenjang kelas tinggi 

berfokus pada kemampuan mempresentasikan cerita dengan efektif dan 

kemampuan mengetahui jenis tulisan dalam media dan tujuannya. 

b. Fokus dan Prinsip Kegiatan Pada Tahap Pembiasaan  

Fokus dan prinsip kegiatan kelas tinggi berpusat pada kemampuan 

menyimak untuk memahami isi bacaan, memahami bacaan dengan 

berbagai strategi, membaca berbagai jenis buku dengan nyaring dan 

dalam hati. 

c. Prinsip- Prinsip Kegiatan Membaca Pada Tahap Pembiasaan  

Prinsip- prinsip kegiatan membaca dalam pelaksanaan gerakan literasi di 

sekolah, yaitu : buku bacaan dapat menambah wawasan peserta didik, 

kegiatan membaca tidak disertai dengan tugas dan diikuti dengan diskusi 

tanpa adanya penilaian, serta terjalin komunikasi yang baik antara guru 

dengan peserta didik. 

d. Kegiatan Membaca dan Penataan Lingkungan Kaya Literasi 

Kegiatan membaca dan penataan lingkungan kaya literasi, yaitu: 

membaca buku selama 15 menit, memperkaya koleksi buku, 
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memanfaatkan saran dan prasarana sekolah, keterlibatan pihak luar, 

memilih buku bacaan ang baik sesuai dengan karakter dan kemampuan 

berfikir peserta didik. 

e. Langkah- Langkah kegiatan Pada Tahap Pembiasaan 

Langkah- langkah kegiatan pada tahap pembiasaan, meliputi kegiatan 

membaca 15 menitdapat dibagi menjadi kegiatan membaca nyaring dan 

kegiatan membaca dalam hati, menata sran lingkungan kaya literasi, 

menciptakan lingkungan kaya teks dan memilih buku bacaan. 

2) Tahap Pengembangan 

a. Kecakapan Literasi Pada Tahap Pengembangan 

Kemampuan yang telah ditumbuhkan pada tahap pembiasaan, dijadikan 

pengalaman yang lebih kompleks dalam meningkatkan kemampuan 

literasi. 

 

b. Fokus Kegiatan Literasi Pada Tahap Pengembangan 

Fokus kegiatan literasi  tahap pengembangan pada kelas tinggi, meliputi 

kegiatan membaca buku bacaan yang beragam secara mandiri, 

menanggapi bacaan dan menulis tanggapan/ kesan dengan kalimat 

sederhana. 

c. Prinsip- Prinsip Kegiatan Pada Tahap Pengembangan 

Prinsip- prinsip kegiatan pada tahap pengembangan sama dengan tahap 

pembiasaan, namun kegiatan membaca/ membacakan buku dapat diikuti 

dengan tugas dan tanggapan peserta didik terhadap bacaan yang bersifat 

penilaian non-akademik serta berfokuss pada penilaian sikap. 

d. Kegiatan Pada Tahap Pengembangan 
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Kegiatan pada tahap pengembangan ini, meliputi kegiatan membacakan 

nyaring interaktif, membaca terpadu, bersama dan mandiri, memilih 

buku pengayaan fiksi dan nonfiksi, kegiatan mendiskusikan cerita, 

memberikan/ menunjukkan catatan. 

e. Pemanfaatan Perpustakaan dan Sudut Baca di Sekolah 

Tujuan dari pemanfaatan perpustakaan dan sudut baca di sekolah adalah 

meningkatkan kecakapan literasi perpustakaan, kemampuan dalam 

memilih buku- buku bahan pustaka, pengetahuan terkait bahan pustaka 

dan pengetahuan tentang etika dalam meminjam buku. 

3) Tahap Pembelajaran  

a. Kecakapan Literasi Pada Tahap Pembelajaran 

Tahapan pembelajaran pada aspek literasi telah sampai pada pencapaian 

kemampuan yang kompleks sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. 

b. Fokus Kegiatan Pada Tahap Pembelajaran 

Kegiatan pada tahap pembelajaran berfokus pada metode, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, media, bahan ajar, dan strategi pembelajaran. 

c. Prinsip- Prinsip Kegiatan Pada Tahap Pembelajaran 

Prinsip- prinsip kegiatan literasi, meliputi kegiatan membaca dilakukan 

secara bervariasi disesuaikan dengan kemampuan, memanfaatkan buku- 

buu pengayaan fiksi dan nonfiksi, pembelajaran berfokus pada proses, 

bukan pada hasil, kegiatan menanggapi teks bacaan dilakukan dengan 

mempertimbangkan kecerdasan dan keberagaman gaya belajar siswa, 

guru melakukan pemodelan dan pendampingan. 

d. Langkah- Langkah Kegiatan Pada Tahap Pembelajaran 
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Langkah- langkah kegiatan pada tahap pembelajaran, meliputi kegiatan 

membaa dengan cara atau strategi, memilih buku pengayaan sesuai 

dengan jenjang, tujuan dan materi pembelajaran, serta menggunakan 

buku pengayaan untuk kegiatan menulis kreatif. 

e. Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Sudut Baca 

Pemanfaatan perpustakaan dan bahan pustaka yang ada di sekolah 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuam dan kecakapan 

peserta didik dalam literasi infotmasi yang mencakup kemampuan 

menggunakan fitur isi bacaan, kemampuan dalam menganalisis dan 

mengelompokkan informasi, kemampuan dalam membedakan fakta dan 

juga fiksi, memiliki pemahaman terhadap hak cipta dan kemampuan 

dalam mengelola serta menggunakan informasi. 

  Berddasarkan uraian terkait tahapan pelaksanaan gerakan literasi 

sekolah, dapat disimpulkan bahawa setisap tahapan memiliki tujuan dengan 

tingkat penguasaan keterampilan yang berbeda pada tahap pembiasaan berujuan 

untuk menumbuhkan kecakapan dasar yang berfokus pada pembiasaan 

kecakapan yang ingin ditumbuhkan, didukung dengan langkah- langkah 

kegiatan dan penataan lingkungan kaya literasi. Tahap pengembangan bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan dasar dengan budaya literasi. Sedangkan, 

tahap terakhir yaitu tahap pembelajaran bertujuan untuk menyediakan 

pembelajaranterpadu berbasis literasi, menata kelas berbasis literasi, 

memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana literasi, dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran literasi. 

2.1.3 Literasi Sains  

a. Pengertian Literasi Sains 
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Literasi sains (Science Literacy) berqasal dari dua kata latin, yaitu 

Literatus, artinya ditandai dengan huruf, melek huruf, atau berpendidikan; dan 

Scientia, artinya memiliki pengetahuan. OECD (2013) mendefinisikan literasi 

sains sebagai berikut : 

1) Pengetahuan ilmiah individu dan kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan tersebut untuk mengidentifikasi masalah, memperoleh 

pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, danmenarik kesimpulan 

berdasarkan bukti yang berhubungan dengan isu sains. 

2) Memahami karakteristik utama pengatahuan yang dibangun dari pengetahuan 

individu dan proses mencari tahu masalah yang ada 

3) Peka terhadap bagaimana sains dan teknologi membentuk material, 

lingkungan intelektual dan budaya 

4) Adanya kemauan untuk terlibat dalam isu dan ide yang berhubungan dengan 

sains. 

Pengertian ini disederhanakan kembali oleh Toharudin, dkk (2013) 

yang mendefinisikan literasi sainns sebagai kemampuan seseorang untuk 

memahami sains , mengomunikasikan sains (membaca dan menulis), serta 

menerapkan pengetahuan sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki 

sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam 

mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sains.  

Literasi sains menurut PISA,  literasi sains didefinisikan sebagai 

kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan 

menarik kesimpulan berdasarkan bukti- bukti dalam rangka memahami serta 

membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan 

terhadap alam dan perubahan yang dilakuakn terhadap alam melalui aktivitas 
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manusia. Pisa juga menilai pemahaman peserta didik terhadap karakteristik 

sains sebagai penyelidikan ilmiah, kesadaran akan betapa pentingnya sains 

untuk membentuk lingkungan material, intelektual dan budaya, serta keinginan 

untuk terlibat dalam isu- isu terkait sains.  

Menurut OECD (2013), ranah literasi sains terdiri atas pengetahuan, 

kompetensi, dan sikap. Asesmen PISA dibuat agar peserta didik dapat 

memahami bahwa ilmu pengetahuan memiliki nilai tertentu bagi individu dan 

masyarakat dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup dan dalam 

pengembangan kebijakan publik. Oleh karena itu, soal- soal literasi sains PISA 

berfokus pada situasi terkait pada diri individu, sosial, dan peraturan sebagai 

konteks atau situasi spesifik untuk latian penilaian. Asesmen literasi sains PISA 

tidak menilai konteks, tetapi menilai kompetensi, pengetahuan, dan sikap yang 

berhubungan dengan konteks.  

Literasi sains memiliki 3 aspek dalam melaksanakan kegiatan literasi 

sains. PISA menetapkan tiga aspek besar  dalam pengukuran literasi sains yakni 

konten sains, proses sains, dan konteks aplikasi sains. 

1. Aspek Konten 

Konten sains merujuk pada konsep- konsep kunci dari sains yang diperlukan 

untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap 

alam melali aktivitas manusia.dalam kaitanya PISA tidak membatasi cakupan 

konten sains hanya pada pengetahuan yang menjadi materi kurikulum sains 

sekolah, namun termasuk pula pengetahuan yang menjadi materi kurikulum 

sains sekolah, namun termasuk pula pengetahuan yang dapat diperoleh melalui 

sumber- sumber informasi lain yang tersedia. 
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2. Aspek Proses 

Pendidikan sains berfungsi untuk mempersiapkan warga Negara masa depan, 

yakni warga Negara yang mampu beradaptasi dalam masyarakat yang semakin 

terpengaruh oleh kemajuan sains. Peserta didik perlu memahami bagaimana 

ilmuwan sains mengambil data dan mengusulkan ide- ide terhadap fenomena 

alam yang terjadi, mengenal karakteristik utama penyelidikan ilmiah, serta tipe 

jawaban yamg dapat diharapkan dari sains. 

3. Aspek Konteks 

Dalam memilih konteks, pikiran dasar PISA bertujuan menilai pemahaman 

dan kemampuan dalam sains, serta sikap- sikap yang harus dimiliki peserta 

didik.  

b. Implementasi Literasi Sains  

 Sains merupakan ilmu pengetahuan teoriti yang di peroleh atau disusun 

dengan cara yang khusus, yaitu dengan cara melakukan pengamatan dan 

menyimpulkan. Dalam sains juga dituntut untuk menemukan sesuatu teori dan 

pembuktiannyadengan metode seorang ilmuwan atau lebih dikenal dengan metode 

ilmiah. Dalam kurikulum 2013 mata pelaharan IPA merupakan mata pelajaran 

yang didalamnya terdapat literasi sains, literasi sains dalam kurikulum dituntut 

untuk peserta didik paham terhadap sains. Konsep kurikulum 2013 yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah cukup baik dalam mengkemas suatu pembelajaran 

sains yang lebihh interaktif, inovatif, dan kreatif bagi peserta didik.  

 Penerapan literasi sains tidak terlepas dengan pendekatan saitifik. Pendekatan 

saintifik dapat melatih peserta didik untuk menjadi ilmuwan dalam menemukan 

konsep yang dipelajari. Pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan 

saintifik bersifat kontekstual sehingga langsung bersentuhan dengan kehidupan dan 
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pengalaman nyata peserta didik. dalam penerapannya literasi sains dan pendekatan 

saintifik tidak dapat berjalan sendiri, karena literasi sains berkaitan dengan 

pendekatan saintifik yang seharusnya sudah diajarkan sejak dini sehingga peserta 

didik mampu untuk melihat segala sesuatu dengan cara kerja seorang ilmuwan 

dimana hasil yang diperoleh tidak hanya sebatas hasil dan kesimpulan melainkan 

proses peserta didik mendapatkan data yang didapat sebelum menjadi hasil.  

1.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

No Identitas peneliti Judul Peneliti Persamaan Perbedaan 

1.  Skripsi Imrotul Nofia 

Farizal, Mahasiswa 

Program Studi PGSD, 

FKIP, Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

 

Implementasi Gerakan 

Literasi Sekolah 

(GLS) dalam 

Meningkatkan 

Karakter Peserta Didik 

di SDN Kauman 1 

Malang 

Pelaksanaan 

gerakan literasi 

sekolah 

Peneliti meneliti 

gerakan literasi 

sekolah untuk 

meningkatkan 

karakter peserta 

didik  

2. Skripsi Agi Dahtiar, 

FKIP, Univerversitas 

Pendidikan Indonesia.  

Pembelajaran Levels 

Of Inquiry Untuk 

Meningkatkan Literasi 

Sains Siswa SMP Pada 

Konteks Energi 

Alternatif 

Kegiatan literasi 

sains  

Peneliti meneliti 

pembelajaran 

Levels of Inquiry 

pada konteks 

Energi Alternatif 

3 Skripsi Isna Khuni 

Mu’alimah, Program 

Studi PGSD, Fakultas 

Kependidikan Sekolah 

Dasar dan Prasekolah , 

Universitas Negeri 

Malang. 

Penerapan Metode 

Membaca Terbimbing 

Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Literasi 

Siswa Kelas III SDN 

II wonorejo 

Kemampuan 

literasi untuk 

siwasekolah 

dasar 

Peneliti meneliti 

penerapan metode 

membaca 

terbimbing 

Sumber : Olahan Peneliti 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang Relevan 
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1.3 Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Program Literasi Sains 

Kegiatan Literasi Sains di SDN Pandanwangi 3 Malang 

Pelaksanaan kegiatan 
literasi sains di SDN 

Pandanwangi 3 
Malang 

Kondisi Ideal 

1. Melaksanakan program literasi Sains  

2. Menyediakan sudut baca dan 
perpustakaan 

3. Memfasilitasi belajar menggunakan 
metode dan model 

4. Meningkatkan keterampilan guru dalam 
literasi sains 

Kondisi di Lapangan 

Hasil observasi dan wawancara yang 
dilakukan pada tanggal 1 November 2018 : 

1. Peserta didik antusias terhadap kegiatan 
literasi sains 

2. Buku untuk membaca sudah tersedia  

3. Saran dan prasarana sudah tersedia  

Faktor pendukung  
pelaksanaan literasi 

sains di SDN 
Pandanwangi 3 

Malang 

Faktor penghambat 
pelaksanaan literasi 

sains di SDN 
Pandanwangi 3 

Malang 

1. Pelaksanaan program literasi sains. 

2. Faktor pendukung  dalam pelaksanaan program litersi sains. 

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program literasi sains. 

Metode : Penelitian 
Kualitatif 

Pendekatan : 
Deskriptif 

Pengumpulan Data: Observasi, 
wawancara, dan dokumentasi  

Sumber data : Kepala sekolah, 
guru kels IV, dan peserta didik 

kelas IV 

Analisis Data : 
Model Miles and 

Huberman 

Reduksi data, 
penyajian data, 

verifikasi  

Hasil  
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