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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah serangkaian usaha atau upaya untuk menghasilkan 

sebuah produk atau rancangan yang berguna untuk memberikan solusi dari 

masalah yang ada (Irfandi, 2015:63). Dari uraian diatas dapat memberi pengertian 

bahwa pengembangan merupakan pertumbuhan suatu produk yang diharapkan 

dapat memberikan inovasi baru yang berguna dan memberikan solusi-solusi 

dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Pengembangan dapat digunakan oleh 

siapa saja sesuai dengan kebutuhan. 

2. E-Book Retells (Buku Elektronik)  

Kecanggihan teknologi dan informasi pada jaman yang sudah berkemajuan 

ternyata juga memberikan dampak positif pada bidang pendidikan. Salah satu 

yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan yaitu sebuah buku elektronik 

(e-book). Menurut Gradiner & Musto dalam jurnal Khalid,Adeel (2014) 

mengatakan bahwa ebook adalah: 

ebook is (An electronic book (variations: e-book, eBook, e-Book, ebook, 

digital book, or evene-edition) is a book-length publication in digital 

form, consisting of text, images, or both, readable on computers or other 

electronic devices) 

Melalui penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa ebook adalah buku 

elektronik yang memiliki berbagai variasi nama, mulai dari e-book, eBook, e-

Book, ebook, buku digital, atau edisi terbaru merupakan buku yang dipublikasi 
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dalam bentuk digital dan terdiri dari teks, gambar, ataupun keduanya, serta dapat 

dibaca di komputer atau media elektronik lainnya.  

E-Book memiliki berbagai jenis format file, diantaranya yaitu PDF 

(Portable Digital Format) yang diciptakan oleh Adobe, EPUB (Electronic 

Publication” yaitu format yang dibentuk oleh Forum Terbuka dari International 

Digital Publishing Forum (IDPF), (AZW (Amazon Word), MOBI (MobiPocket) 

dan PRC (Product Representation Compact)) yang digunakan oleh Amazon untuk 

ebook yang dijualnya (Online Book: Fuad Nur, 2016:5). Adapun format lainnya 

yaitu JPEG (Joint Photographic Expert Group) dan HTML (Hypertext Markup 

Language). (Hadi A,dkk :  2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa format dari 

ebook tidak hanya memiliki satu format saja dalam penggunaan namun terdapat 

lebih dari satu format untuk bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang di 

perlukan. 

Era modern pada saat ini memberikan peluang kepada manusia untuk 

hidup serba instan. Tidak terkecuali pelayanan dalam pendidikan yang 

memberikan kemudahan untuk dapat menyimpan buku secara praktis tanpa harus 

membawa dengan beban berat dan menghabiskan tempat yaitu dengan adanya 

buku elektronik (e-book) semua dapat menggunakannya kapanpun dan dimanapun 

pengguna berada. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan, (Putera, 2011) yang 

mengatakan bahwa e-book adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan 

komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk ringkas dan 

dinamis. E-Book lebih kaya dibandingkan denga buku konvensional karena e-

book mampu menyajikan tayangan gambar, grafik, animasi, suara, maupun video 

atau sebuah movie. (Khalid,Adeel.2014) Juga menyatakan bahwa: 
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Advantages of e-textbooks are the digital enhancement and interactive 

weblinks provided by publishers within the e-textbook 

Melalui penjelasan diatas maka memiliki pengertian bahwa keuntungan 

yang didapatkan dari buku teks elektronik adalah peningkatan digital dan tautan 

web interaktif yang sudah disediakan oleh penerbit dalam buku teks elektronik 

sehingga buku elektronik dapat diakses lebih banyak untuk bahan bacaan. 

(Woodburn, 2008 dalam Warren, John W) menyatakan bahwa: 

eBook allow a user to find information much more quickly-you could 

spend years looking for a single name in a physical library, but secinds 

searching across that same library in electronic form”  

Serta dapat diartikan sebagai E-Book yang memberikan kesempatan 

kepada pengguna untuk bisa menemukan informasi lebih cepat seperti, seseorang 

dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk mencari satu nama di 

pustaka fisik namun berbeda dengan E-Book yang hanya membutuhkan satu detik 

untuk menemukan buku tersebut namun dengan pustaka yang sama. E-Book juga 

memiliki kelemahan yang mengharuskan pengguna memiliki ruang yang cukup 

pada sebuah media elektronik untuk dapat menyimpan file buku. Tidak semua 

media elektronik dapat menyimpan e-book tetapi hanya media elektronik yang 

sudah berkemajuan dan layak untuk bisa menyimpan dan digunakan e-book. 

Kelemahan lainnya juga disebutkan oleh (Khalid,Adeel.2014) bahwa: 

There are always the disadvantages of textbooks: expiring codes that 

disallow students to access the e-textbook in the future whereas once a 

printed version is purchased, one perpetually owns it; and the 

tecnological issues that arise with navigating the e-text.”  

Pada pernyataan tersebut bahwa selalu ada kerugian dari buku elektronik 

yaitu kadaluarsa kode yang melarang siswa untuk mengakses buku elektronik di 

masa depan, padahal buku versi cetak apabila sudah dibeli, akan selalu 
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dimilikinya serta masalah teknologi yang muncul dengan menavigasi buku 

elektronik. (Hadi A,dkk : 2015) juga berpendapat bahwa secanggih apapun format 

security ebook, karena digital, ia tetap bisa dibongkar, terutama oleh para hacker. 

Sehingga dapat ditarik dalam suatu kesimpulan bahwa e-book memiliki kelebihan 

dan kekurangan yang harus diketahui. Salah satu kelebihan ebook dapat berupa 

waktu yang efisien ditujukan kepada pengguna dalam pencarian buku yang dituju. 

Serta salah satu kelemahan yang sudah dijelaskan yaitu e-book harus berada pada 

elektroik yang memiliki penyimpanan ruang yang cukup. 

Retells (Reading and Telling Story) merupakan suatu cerita gambar yang 

terdapat tulisan baca dan dikemas manis menjadi suatu bacaan menarik sehingga 

dapat menyuguhkan cerita yang begitu epik dalam kalangan anak-anak. Reading 

and telling story memiliki tujuan dalam hal pemahaman dan peningkatan minat 

baca. Tidak hanya sekedar membaca namun juga nantinya dapat menceritakan 

kembali apa yang sudah dibaca karena pemahamannya terhadap bacaan yang 

sudah dibaca.  

Many research studies have shown that children make significant gains 

in various areas of development through shared storybook experiences 

(Rubin & Wilson. 1995; Snow, 2001; Kaderavek & Justice, 2002 in 

Isbell,dkk) 

Melalui pernyataan diatas dapat diartikan bahwa, banyak penelitian yang 

telah berhasil dalam meneliti belajar melalui bercerita dan menunjukkan bahwa 

anak-anak memperoleh hasil yang sangat signifikan di bidangnya masing-masing. 

Perpaduan yang ingin peneliti lakukan yaitu penggabungan antara e-book (buku 

elektronik) dengan reading and telling story (membaca dan bercerita) untuk  
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menumbuhkan motivasi siswa dalam literasi dan juga dapat membiasakan siswa 

untuk membaca. 

3. Literasi Numerasi 

Kata “literasi” berasal dari bahasa Latin litteratus (littera), yang setara 

dengan kata letter dalam bahas Inggris yang merujuk pada makna „kemampuan 

membaca dan menulis‟ (Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud 2018:7). 

Sedangkan, menurut (Indarto, (2017:12) dalam Dyah,dkk 2017) 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. Sedangkan pendapat dari Firanto 

(2018:6) menyatakan bahwa literasi merupakan instrumen yang sesuai untuk 

menumbuhkan dan menguatkan toleransi yang memang sudah ada di dalam 

sejarah dan keseharian hidup kita.  

Berdasarkan dari uraian yang sudah dikaitkan dengan beberapa pendapat 

maka pengertian literasi dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan 

yang dimiliki seseorang dalam kegiatan menulis dan membaca untuk dapat 

mengakses dari berbagai aktivitas.  

Terdapat beberapa jenis literasi yang ada di Indonesia dan memiliki 

keterampilan yang berbeda, (Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud, 

2018 : 8) yaitu: 

1. Literasi Baca-Tulis: Kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan 

bahasa tulisan. 

2. Numerasi  : Kemampuan untuk menggunakan angka, dan simbol lain untuk 

memahami dan mengekspresikan hubungan kuantitatif 
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3. Literasi sains : kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan prinsip 

ilmiah untuk memahami lingkungan dan menguji hipotesis. 

4. Literasi digital : kemampuan untuk menggunakan dan menciptakan konten 

berbasis teknologi, termasuk menemukan dan berbagi informasi, menjawab 

pertanyaan, berinteraksi dengan orang lain dan pemograman komputer. 

5. Literasi Finansial: Kemampuan memahami dan menerapkan aspek konseptual 

dan ihwal keuangan dalam kegiatan keseharian. 

6. Literasi Budaya dan Kewargaan: Kemampuan memahami, menghargai, 

menganalisis, dan menerapkan pengetahuan tentang kebudayaan dan 

kewargaan. 

Sesuai dengan jenis literasi yang sudah disebutkan diatas maka ada 

berbagai macam aspek yang dapat dicapai pada literasi sesuai dengan 

pemfokusannya. Literasi pada awalnya memiliki makna “keberaksaan” dan 

selanjutnya memiliki makna “melek” atau “keterpahaman”. untuk meningkatkan 

minat baca, terdapat gerakan yang berada dibawah koordinasi Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS). (Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud, 

2018:10) GLS adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai 

elemen. 

Literasi mampu menepis perilaku intoleran dan pola pikir serta dapat 

menguatkan kesatuan dan persatuan serta solidaritas demi kemajuan bangsa. 

Literasi juga dimanfaatkan untuk penguatan karakter. Kebiasaan yang sudah 

dilaksanakan akan mendapatkan nilai positif seiring dengan berjalannya waktu. 
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Buku merupakan jendela dunia sehingga dapat mengantarkan para pembaca 

melalui jendela-jendela mana saja. 

Gerakan literasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Masih terdapat 

banyak sekolah yang sudah menerapkan literasi namun kurang berjalan dengan 

lancar. Pembiasaan yang harus dilakukan oleh sekolah haruslah mendapat 

dukungan dari orang tua dan variasi buku yang diminati siswa harus tersedia 

untuk menghindari rasa bosan kepada siswa. 

Numerasi sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru dikalangan 

pendidikan. Numerasi digagas oleh World Economic Forum atau OECD 

(Organisation For Economic Co-operation and Development). Numerasi juga 

sudah ada pada tahun 1959 dalam laporan yang dibuat untuk Pemerintah Inggris. 

Pada tahun 2006 UNESCO telah menyantumkan keterampilan numerasi sebagai 

salah satu penentu kemajuan sebuah bangsa. Literasi numerasi merupakan sebuah 

kemampuan seseorang untuk dapat menggunakan angka serta simbol yang lain 

dan dapat memahami suatu hubungan kuantitatif. Pernyataan ini sesuai dengan 

Han,dkk. ( 2017) Literasi numerasi memiliki prinsip dasar, yang dimana literasi 

numerasi bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya, dan 

sebagainya, selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulum 2013 dan saling 

bergantung seta memperkaya unsur literasi lainnya.  

Literasi numerasi memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Literasi 

numerasi memiliki sifat yang praktis yaitu dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari, serta berkaitan dengan kewaganegaraan yang memahami tentang isu-

isu komunitas. Literasi numerasi juga memiliki sifat rekreasi,misalnya pada 
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literasi numerasi dapat memahami skor pada olahraga serta permainan. Literasi 

numerasi juga bersifat kultural atau kebudayaan yang meliputi sebagian dari ilmu 

pengetahuan yang mendalam serta kebudayaan manusia yang madani. Dilihat dari 

berbagai macam sifat literasi numerasi yang berbagai macam, maka literasi 

numerasi tidak hanya menyangkut dengan ranah matematika saja melainkan dapat 

bersatu padu dengan literasi lainnya. Dapat dicontohkan dengan literasi 

kebudayaan. 

Literasi numerasi memiliki tiga komponen indikator penting yang harus 

diperhatikan. Ketiga indikator literasi numerasi menurut Han,dkk (2017:6-8), 

yaitu : 

1. Basis Kelas 

Indikator literasi numerasi berbasis kelas melibatkan pembelajaran non 

matematika yang berhubungan dengan unsur numerasi untuk dapat dipelajari. 

Nilai-nilai matematika yang didapatkan peserta didik juga berpengaruh dalam 

literasi numerasi di sekolah serta data nilai matematika yang sudah diperoleh 

dalam PISA/ TIMMS/ INAP. 

2. Basis Budaya Sekolah 

Literasi numerasi pada basis budaya sekolah dapat meliputi jumlahnya 

buku literasi numerasi maupun varian buku yang harus dibaca siswa. Bentuk 

besarnya jumlah peminjaman buku literasi numerasi yang dipinjam oleh siswa 

serta banyaknya penyajian informasi mengenai literasi numerasi. Kegiatan yang 

diadakan oleh sekolah mengenai kegiatan yang berhubungan dengan literasi juga 

berpengaruh pada literasi numerasi. Dukungan dari tim literasi sekolah merupakan 
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bentuk usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuan dari literasi 

numerasi. Sekolah juga harus memberikan kebijakan untuk program literasi 

numerasi sehingga siswa dapat memahami dan melaksanakan literasi numerasi. 

3. Basis Masyarakat 

Jumlah ruang publik yang ada di sekolah juga dapat mendukung adanya 

kegiatan literasi numerasi. Pendukung dari segi orang tua juga sangat berpengaruh 

serta kegiatan bertukar pikiran mengenai literasi numerasi dengan berbagai 

publik. 

Literasi numerasi dapat memberikan penilaian yang lebih untuk para 

siswa, mengingat bahwa literasi numerasi juga berhubungan pada kegiatan sehari-

hari dan tidak akan lepas dengan suatu angka atau perhitungan sederhana. Dapat 

dicontohkan dengan seorang siswa menghitung uang yang sudah diberikan oleh 

kedua orang tuanya dan menghitung kembali dengan jumlah yang berbeda ketika 

sudah dipakai. Literasi numerasi berbeda dengan literasi lainnya namun tetap ada 

hubungan dengan literasi yang lain karena tetap mengedepankan pengetahuan 

melalui pembiasaan membaca. 

4. Karakteristik Anak di Sekolah Dasar 

Karakteristik anak di sekolah dasar harus sangat diketahui oleh guru, 

karena untuk dapat mengenal dekat dengan siswa guru harus mengenal 

karakteristiknya terlebih dahulu. Menurut pendapat dari Trianto dalam 

(Maulana,dkk.2015:225), karakteristik anak dibagi menjadi dua. Karakteristik 

yang pertama yaitu karakteristik anak usia 6-7 tahun, dan yang kedua karakteristik 

anak 8-10 tahun. Karakter anak pada usia 6-7 tahun terbagi lagi menjadi ciri khas 
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secara jasmani dan khas secara mental. Sedangkan karakter anak pada usia 8-10 

tahun terbagi lagi menjadi ciri khas secara fisik/jasmani dan ciri khas secara 

mental/kognitif serta ciri khas secara sosial/emosional. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sekarang 

dilakukan. Perbedaan dan persamaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah 

berikut ini : 

Tabel 2.1 Perbedaan penelitian yang sudah diteliti dan belum di teliti 

 

No Judul, Tahun, Penulis Persamaan Perbedaan yang 

sudah diteliti 

Perbedaan yang 

belum diteliti 

1. Muhammad Rapi Tang Jufri 

Sultan. 2017. 

Pengembangan Bahan Ajar 

Cerita Fiksi Berbasis 

Wacana Budaya di Sekolah 

Dasar 

Sama-sama 

menggunakan 

cerita dalam 

hal materi 

bacaan 

1. Dilakukan untuk 

memperoleh respon 

peserta didik terhadap 

penggunaan bahan 

ajar 

2. Mengukur tingkat 

keefektifan bahan 

yang dihasilkan 

3. Uji coba lapangan 

dilaksanakan di 

empat Sekolah Dasar 

pada empat 

Kota/Kabupaten di 

Sulawesi Selatan 

1. Dilakukam untuk 

memperoleh respon 

peserta didik terhadap 

penggunaan media 

baca Retells 

2. Mengetahui minat 

baca peserta didik 

menggunakan media 

baca Retells 

3. Uji coba lapangan 

dilaksanakan pada 

satu Sekolah Dasar di 

Kabupaten Pasuruan 

2. Dhimas Ardhiansyah 

Pratama. Lusi Rakhmawati. 

2013. Pengembangan Media 

Pembelajaran E-Book 

Interaktif pada Mata Kuliah 

Elektronika Digital di 

Jurusan Teknik Elektro 

UNESA 

Sama-sama 

mengembang

kan media 

interaktif e-

book 

1. Media 

dikembangkan 

berdasarkan kriteria 

isi, tampilan, dan 

Bahasa 

2. Mengetahui respon 

peserta didik terhadap 

media 

1. Media baca 

dikembangkan 

berdasarkan isi, 

tampilan, Bahasa dan 

keunikan. 

2. Dilakukam untuk 

memperoleh respon 

peserta didik terhadap 

penggunaan media 

baca Retells 

 

No Judul, Tahun, Penulis Persamaan Perbedaan yang 

sudah diteliti 

Perbedaan yang 

belum diteliti 
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3. Fitria Widi Prihartini pada 

tahun, 2017, Analisis 

Pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) 

Pada Kelas Rendah di SDN 

Punten 01 Batu. 

Sama-sama 

meneliti 

mengenai 

GLS 

(Gerakan 

Literasi 

Sekolah) 

Variabel yang 

digunakan 

menggunakan tiga 

tahapan  

1.Tahapan 

pembiasaan 

2.Tahap 

pengembangan 

1. Tahap 

pembelajaran 

Variabel yang 

digunakan melalui 

tiga tahapan : 

1. Tahapan 

pengenalan 

2. Tahapan 

pembiasaan 

3. Tahapan 

pengembangan 

4. Dyah Worowirasti. 2017. 

Program Literasi Numerasi 

di SD Muhammadiyah 1 

Kota Malang. 

1. Sasaran 

penelitian 

sama-sama 

siswa sekolah 

dasar 

2. Membahas 

mengenai 

literasi 

numerasi 

3. Sarana dan 

prasarana 

sebagai faktor 

untuk 

mendukung 

program 

literasi 

disekolah.  

1. Membahas lebih 

lanjut mengenai 

literasi numerasi yang 

masih berhubungan 

dengan kehidupan 

sehari-hari melalui 

pengaplikasian 

konsep matematika  

2. Tempat yang 

dilaksanakan untuk 

penelitian yaitu 

peneliti terdahulu 

melaksanakan di SD 

Muhammadiyah 1 

Kota Malang  

3. Peneliti terdahulu 

lebih fokus pada 

literasi dikelas 

1. Membahas lebih 

lanjut mengenai 

literasi numerasi yang 

berhubungan dengan 

sejarah angka 

2. penelitian yang 

akan diteliti sekarang 

adalah berada di SDN 

Sumberejo I Pasuruan 

3. Penelitian yang 

sekarang lebih luas 

dan lebih umum. 

  Sumber : Olahan Peneliti 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Pengembangan E-Book Retells dalam Literasi Numerasi di Sekolah 

Dasar 

 

 
Kondisi Ideal  

1. Tersedianya tempat baca atau 

perpustakaan  

2. Sudah melaksanakan program 

Literasi Numerasi  

3. Meningkatkan kemampuan guru 

terhadap keterampilan Literasi 

Numerasi  

4. Mampu memberikan fasilitas 

belajar 

Analisis kebutuhan media 

Dibutuhkan pengembangan e-book retells di Sekolah Dasar 

Kondisi di Lapangan  

Hasil observasi yang sudah di laksanakan 

pada tanggal 19 Nopember 2018, terdapat 

hambatan:  

1. Kurangnya inovasi media yang 

mendukung 

2. Kurangnya motivasi mengenai literasi 

terhadap siswa  

3. Minimnya guru yang sudah terlatih 

mengenaia literasi 

4. Memiliki guru yang bergelar Sarjana  

5. Terdapat buku bacaan di Perpustakaan   

Model 

Pengembangan 

menggunakan 

modifikasi model 

ADDIE 

Hasil 

Pengembangan E-Book Retells dalam Literasi Numerasi di Sekolah Dasar yang layak 

Pengumpulan data: 

Observasi, Wawancara, 

Studi Dokumentasi, 

Angket 

Analisis dari  

Kualitatif dan 

Kuantitatif 


