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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan masalah 

perencanaan dan pembuatan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan 

pemahaman dan pemecahan terhadap masalah yang ada 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Literasi 

Secara etimologis, literasi berasal dari bahasa latinlitera yang memiliki 

pengertian sistem tulisan yang menyertainya. Literasi adalah hak asasi manusia 

yang fundamental dan pondasi untuk belajar sepanjang hayat. Berdasarakan 

pengertian tersebut, literasi merupakan keahlian yang dimiliki oleh invidu untuk 

membaca, menulis, menghitung, selain itu kemampuan invidu yang lain yaitu 

memeliki keterampilan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

dengan kemampuan yang dimiliki seumur hidup. Kegiatan literasi adalah kegiatan 

membaca dan menulis, yang berkaitan dengan bahasa,pengetahuan serta budaya 

(Rahayu, 2016:179). Dalam kehidupan masyarakat pembelajar yang hidup di 

jaman pengetahuan saat ini literasi mempunyai posisi yang penting 

(Nurchaili,2016:197).  

Kapasitas literasi bisa menambah kualitas masyarakat, keluarga, dan 

bahkan individu.Kapasitas literasi membuat seseorang menjadi dapat membaca-

menulis, dan dapat memahami segala bentuk komunikasi lainnya.Sebab secara 

umum literasi telah mencangkup kegiatan membaca dan menulis, dan juga 

berbicara.Kapasitas berliterasi siswa erat kaitannya dengan kemampuan membaca
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yang berakhir pada keterampilan mengolah informasi.Dari informasi 

tersebut dapat disimpulkan literasi adalah kemampuan membaca, menulis, 

melihat, menyimak dan berbicara.Kemampuan literasi bisa berpengaruh pada 

pengetahuan seseorang dan dapat membuat individu tersebut melek huruf (dapat 

membaca dan menulis).Seluruh sekolah sangat perlu memotivasi siswa dan 

memberikan pendidikan literasi kepada siswa agar kemampuan siswa dalam 

pengetahuan tentang literasi bertambah. 

a. Macam-macam Literasi 

Menurut Clay (2001) dan Ferguson memaparkan bahwa ada 6 bagian literasi 

informasi, terdiri dari literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi 

media, literasi teknologi, dan literasi visual. Komponen literasi tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 

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

memahami bahasa lisan, menyimak dan berkomunikasi melalui 

lisan dan gambar yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi 

dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman siswa 

dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi 

perkembangan literasi dasar. 

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

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) 

berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), 

mempersepsikan informasi (perceiving), mengomunikasikan, serta 

menggambarkan informasi (drawing) berdasarkan pemahaman dan 

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

pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, 

memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey 

Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan 

dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog 

dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami 

informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, 

pekerjaan, atau mengatasi masalah. 

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

mempelajari berbagai bentuk media yang ada dan berbeda-beda. Media yang 

dimaksud adalah media elektronik (media radio, media televisi), media cetak, 

media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. 

5. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan 

memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti lunak 

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

memanfaatkan teknologi. Dalam praktiknya, ada pemahaman menggunakan 

computer (Computer Literacy) yang di dalamnya mencakup menghidupkan 

dan mematikan komputer, mengoperasikan program perangkat lunak, serta 

menyimpan dan mengelola data. Perlu adanya pemahaman yang baik untuk 

mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

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

antara dua komponen literasi sebelumya, yaitu literasi media dan literasi 

teknologi. Perlu pengelolaan yang baik dalam mengembangkan kemampuan 

dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual 

secara kritis dan bermartabat. 
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Ada enam jenis komponen literasi menurut Clay (2001) dan Ferguson yaitu 

literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, 

dan literasi visual.Dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah (GLS), tentunya 6 

komponen tersebut sangat penting untuk menunjang siswa dalam melakukan 

kegiatan berliterasi.Terlebih pada ketiga komponen awal, yaitu literasi dini, 

literasi dasar, dan literasi perpustakaan yang pastinya dibutuhkan siswa dalam 

pelaksanaan gerakan literasi di sekolahnya. Siswa perlu menguasai semua 

komponen tersebut untuk mempermudah dirinya memahami setiap bentuk 

kegiatan berliterasi yang akan dipelajari atau dilakukan. 

2. Gerakan Literasi Sekolah 

Menurut Kemendikbud (2016:2) Literasi merupakan kemampuan mengakses, 

memahami, dan memanfaatkan sesuatu secara cerdas, melalui berbagai kegiatan, antara 

lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Gerakan literasi sekolah 

(GLS) merupakan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif 

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

lainnya, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid), akademisi, 

media masa, penerbit, masyarakat, serta pemangku kepentingan di bawah koordinasi 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan 

membaca siswa.Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca buku 

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

dengan konteks atau target sekolah). 

Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke 

tahap pengembangan, dan pembelajaran (disertai tagihan berdasarkan Kurikulum 

2013). Gerakan literasi sekolah dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 diatur 
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untuk kegiatan pelaksanaan literasi 15 menit sebelum proses pembelajaran 

dimulai. Program literasi tersebut bertujuan menumbuhkan budi pekerti atau 

menumbuhkan individu yang literat.Kegiatan literasi ini bertujuan untuk 

menumbuhkan minat, keterampilan dan budaya membaca siswa. 

Materi baca hendaknya berisikan nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, 

nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan siswa.Inovasi 

dalam gerakan literasi sekolah (GLS harusnya melibatkan semua bidang 

pendidikan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga satuan pendidikan 

pusat, termasuk pelibatan wali siswa, dan masyarakat.Ada beberapa strategi untuk 

menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah dalam buku panduan Gerakan 

Literasi Sekolah, (Mulyo Teguh, 2017: 24). 

a. Pengkondisian lingkungan fisik yang ramah literasi. Lingkungan fisik tiap 

sekolah harusnya terkesan ramah dan kondusifm untuk  kegiatan 

pembelajaran. Dalam mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya 

pihak sekolah memajang karya peserta didik di 

seluruh area sekolah, contohnya di majalah dinding yang tersedia di 

lingkungan sekolah. 

b. Membuat lingkungan sosial sekolah sebagai model 

komunikasi dan interaksi yang literat. Hal ini dapat dibangun melalui model 

komunikasi dan interaksi seluruh warga sekolah. Yang dapat dikembangkan 

melalui pengakuan atas capaian siswa sepanjang tahun. Dapat dilakukan 

dengan pemberian penghargaan atas prestasi atau hasil capaian tertentu siswa. 

c. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. 

harus ada alokasi waktu yang cukup dari sekolah untuk pelaksanaan kegiatan 

gerakan literasi sekolah. Bias diwujudkan dengan contoh menjalankan 

kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran berlangsung, siswa membaca 
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dalam hati dan guru membacakan buku dengan nyaring. Untuk menunjang 

kemampuan guru, dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan untuk mengikuti 

program pelatihan tenaga kependidikan untuk peningkatan pemahaman 

tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya. 

Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gerakan literasi di sekolah 

dasar harus bias mengkondisikan lingkungan sekolah tersebut ramah literasi. 

Tujuannya adalah untuk menarik minat siswa semangat berliterasi dan 

mempermudah berjalannya kegiatan dan pelaksanaan literasi sekolah. Jika 

lingkungan sekolah suasana dan keadaan lingkungannya ramah literasi bukan 

tidak mungkin akan menjadikan warga sekolah tersebut menjadi individu-individu 

yang unggul dan literat. Dampak positif pun akan segera terasa berkat kesuksesan 

sekolah tersebut menjalankan gerakan literasi bagi seluruh warganya, tidak hanya 

siswa yang dituntut melakukan gerakan literasi, tapi pihak sekolah baik kepala 

sekolah, guru dan staff kependidikan juga bertugas mendampingi siswa dalam 

melaksanakan gerakan literasi sekolah. 

a. Tahapan-tahapan Gerakan literasi Sekolah 

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah (2016:28) 

tahapan dalam plaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai berikut : 

 

 

1) Tahap Pembiasaan 

Penumbuhan minat baca bagi pengembangan kemampuan literasi siswa 

melalui pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan 

2) Tahap Pengembangan 
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Pengembangan minat baca yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam hal memahami bacaan dan mengaitkannya dengan 

pengalaman pribadi, mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif, dan 

berpikir kritis melalui kegiatan menanggapi bacaan. 

3) Tahap Pembelajaran 

Pembelajaran berbasis literasi Kegiatan literasi pada tahappembelajaran 

bertujuan mengembangkan kemampuan memahamiteks dan mengaitkannya 

dengan pengalaman pribadi, berpikirkritis, dan mengolah kemampuan 

komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan 

pengayaan danbuku pelajaran.Dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya 

akademis (terkait dengan mata pelajaran). 

b. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah ( GLS ) 

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

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya  yaitu untuk menumbuhkan 

budi pekerti peserta didik melaluipembudayaan ekosistem literasi sekolah yang 

diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) agar mereka menjadi 

pembelajar sepanjang hayat, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk 

meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, 

menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah, menjadikan sekolah sebagai 

teman belajar yang menyenangkan, dan ramah anak. Bertujuan agar warga 

sekolah dapat mengelola pengetahuan, menjaga kualitas pembelajaran dengan 

ditunjang beragam buku bacaan, dan mewadahi berbagai strategi membaca. 

Dilihat dari segi tujuan khusus dan tujuan umumnya, dapat disimpulkan 

bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) bertujuan untuk menumbuh kembangkan 

budi pekerti siswa melalui pengembangan lingkungan literasi sekolah dengan 
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menghadirkan beragam buku bacaan dan mengembangkan strategi membaca. 

Harapannya agar warga sekolah lebih rajin membaca, mampu menuangkan ide 

dari hasil bacaan melalui tulisan, dan mempresentasikan hasil produk yang dibuat 

(Patrisia, dkk: 2017:5). Hal ini di tujukan agar siswa meningkatkan minat 

membaca buku dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

c. Ruang lingkup Gerakan Literasi Sekolah 

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

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

2) Lingkungan sosial dan afektif (dukungan dan partisipasi aktif 

seluruh warga sekolah). 

3) Lingkungan akademik (program literasi yang menumbuhkan minat 

baca dan menunjang kegiatan pembelajaran di SD) 

d. Prinsip-prinsip Gerakan Literasi Sekolah 

Menurut Beers (2009), praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi 

sekolahmenekankan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1) Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat 

diprediksi. Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis 

saling beririsan antar tahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan 

literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk memilih strategi 

pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan 

perkembangan mereka. 

2) Program literasi yang baik bersifat berimbang. 

Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa 

tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, 

strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan 
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disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks, 

seperti karya sastra untuk anak dan remaja. 

3) Program literasi terintegrasi dengan kurikulum  

Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab 

semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran 

apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis.Dengan 

demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan 

kepada guru semua mata pelajaran. 

4) Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun 

Misalnya menulis surat  untuk ibu dan pengalaman pribadi atau membaca 

biografi merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna. 

5) Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan 

Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai 

kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. 

Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk perbedaan 

pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah.Peserta didik perlu 

belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling 

mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan. 

6) Kegiatan literasi harus mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman 

Ekosistem sekolah harus menghargai perbedaan melalui kegiatan 

literasi.Bahan bacaan untuk siswa perlu menggambarkan kekayaan budaya 

Indonesia agar mereka dapat terpaku pada pengalaman kehidupan sehari-hari. 

7) Strategi Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah 
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Ada beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang 

positif di sekolah, diantaranya: 

a. Mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi. Lingkungan fisik 

menjadi hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. 

Oleh sebab itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif 

untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan 

budaya literasi sebaiknya memajang karya siswa dipajang di 

seluruh area sekolah. Karya siswa perlu diganti secara rutin bertujuan 

memberikan kesempatan yang sama terhadap semua siswa. Buku dan bahan 

bacaan lain diaharapkan mudah untuk dijangkau siswa di sudut baca di semua 

kelas, area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya siswa akan 

memberikan kesan positif tentang komitmen sekolah terhadap pengembangan 

budaya literasi. 

b. Mengusahakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model 

komunikasi dan interaksi yang literat. Lingkungan sosial dan afektif 

dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh 

warga sekolah. Sebagaimana dapat dikembangkan dengan pengakuan atas 

capaian siswa sepanjang tahun, seperti halnya pemberian penghargaan. 

Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga sikap danupaya 

peserta didik. Dengan demikian, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk 

memperoleh penghargaan sekolah. Selain itu, literasi diharapkan dapat 

mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa 

direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, 

karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya 

berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun 
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budaya kolaboratif antarguru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, 

setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran orang tua 

sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah 

dalam pengembangan budaya literasi. 

a. Literasi Baca Tulis 

Literasi baca-tulis bisa disebut sebagai moyang segala jenis literasi karena 

memiliki sejarah amat panjang. Literasi ini bahkan dapat dikatakan sebagai 

makna awal literasi, meskipun kemudian dari waktu ke waktu makna tersebut 

mengalami perubahan. Tidak mengherankan jika pengertian literasi baca-tulis 

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada mulanya literasi baca 

tulis sering dipahami sebagai melek aksara, dalam arti tidak buta huruf. 

Kemudian melek aksara dipahami sebagai pemahaman atas informasi yang 

tertuang dalam media tulis. Tidak mengherankan jika kegiatan literasi baca-

tulis selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Lebih lanjut, 

literasi baca-tulis dipahami sebagai kemampuan berkomunikasi sosial di 

dalam masyarakat. Di sinilah literasi baca-tulis sering dianggap sebagai 

kemahiran berwacana. Dalam konteks inilah Deklarasi Praha pada 2003 

mengartikan literasi baca-tulis juga mencakup bagaimana seseorang 

berkomunikasi dalam masyarakat.  

Literasi baca-tulis juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang 

terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (UNESCO,2003). Deklarasi 

UNESCO tersebut juga menyebutkan bahwa literasi baca-tulis terkait pula 

dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, 

mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan 

dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi bermacam-macam 
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persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut perlu dimiliki tiap individu 

sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan hal 

tersebut merupakan bagian dari hak dasar manusia yang menyangkut 

pembelajaran sepanjang hayat. Sejalan dengan itu, Forum Ekonomi Dunia 

2015 dan 2016 mengartikan literasi baca-tulis sebagai pengetahuan baca-tulis, 

kemampuan memahami baca-tulis, dan kemampuan menggunakan bahasa 

tulis. Senada dengan itu, dalam Peta Jalan GLN, literasi baca-tulis diartikan 

sebagai pengetahuan dan kemampuan membaca dan menulis, mengolah dan 

memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis, serta 

kemampuan menganalisis, menanggapi, dan menggunakan bahasa. Jadi, 

literasi baca-tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, 

menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk 

menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai 

tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi 

di lingkungan sosial. Di tengah banjir bandang informasi melalui pelbagai 

media, baik media massa cetak, audiovisual, maupun media sosial, 

kemampuan literasi baca-tulis tersebut sangat penting.  

Dengan kemampuan literasi baca-tulis yang memadai dan mantap, kita 

sebagai individu, masyarakat, dan bangsa tidak mudah terombang-ambing 

oleh berbagai informasi yang beraneka ragam yang datang secara bertubi-tubi 

kepada kita. Di samping itu, dengan kemampuan literasi baca-tulis yang baik, 

kita bisa meraih kemajuan dan keberhasilan. Tidak mengherankan, UNESCO 

menyatakan bahwa kemampuan literasi baca-tulis merupakan titik pusat 

kemajuan. Vision Paper UNESCO (2004) menegaskan bahwa kemampuan 

literasi baca-tulis telah menjadi prasyarat partisipasi bagi pelbagai kegiatan 
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sosial, kultural, politis, dan ekonomis pada zaman modern. Kemudian Global 

Monitoring Report Education for All (EFA) 2007: Literacy for All 

menyimpulkan bahwa kemampuan literasi baca-tulis berfungsi sangat 

mendasar bagi kehidupan modern karena–seperti diungkapkan oleh Koichiro 

Matsuura, Direktur Umum UNESCO kemampuan literasi bacatulis adalah 

langkah pertama yang sangat berarti untuk membangun kehidupan yang lebih 

baik (2006). 
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan 

No Judul Hasil Persamaan Perbedaan 
Penelitian 
terdahulu 

Yang akan 
diteliti 

1 (Jurnal) Ranti 
Wulandari tahun 
2017 berjudul 
“Implementasi 
Kebijakan Gerakan 
Literasi Sekolah Di 
Sekolah 
Dasar Islam 
Terpadu Lukman 
Al Hakim 
Internasional” 

Mendapatkan informasi 
tentang macam-macam 
pogram yang menunjang 
kebijakan 
gerakan literasi di SDIT 
LHI secara detail. 
Diantaranya adalah 
Reading 
Group, Morning 
Motivation, Mini library, 
Pengadaan perpustakaan, 
Best Reader of The 
Month, Books Lover, 
Oktober bulan bahasa, 
World book day, Wakaf 
buku, Story Telling, 
Mading, Library class. 

1. Membahas 
tentang 
Pelaksanaan 
gerakan literasi 
sekolah pada 
sekolah dasar 

2. Jenis penelitian 
yang 
digunakan 
kualitatif 
deskriptif 

3. Teknik 
pengumpulan 
data 
observasi,waw
ancara dan 
dokumentasi 

 

Lebih 
terfokusus pada 
implementasi 
terhadap 
kebijakan 
gerakan literasi 
sekolah di suatu 
sekolah dasar 

Lebih terfokus 
pada 
bagaimana 
pelaksanaan 
gerakan 
literasi 
sekolah dan 
upaya 
mengatasi 
permasalahan 
yang muncul 
pada GLS di 
sekolah dasar 

2 (Jurnal) Layli 
Hidayah tahun 
2017 “ 
Implementasi 
Budaya Literasi Di 
Sekolah Dasar  
Melalui 
Optimalisasi 
Perpustakaan:  
Studi Kasus Di 
Sekolah Dasar 
Negeri Di 
Surabaya” 

1. Implementasi KWB 
15 menit yang telah 
ditentukan oleh 
Pemkot Surabaya 
dilaksanakan oleh 
sekolah dasar.  

2. Dalam aspek 
penyediaan 
bangunan fisik 
penunjang gerakan 
literasi sekolah, 
perpustakaan telah 
dikondisikan 
nyaman dilengkapi 
dengan poster 
kampanye literasi. 
Namun, keberadaan 
perpustakan masih 
menjadi ruang kelas 
alternatif 

1. Membahas 
tentang 
Pelaksanaan 
gerakan literasi 
sekolah pada 
sekolah dasar 

2. Jenis penelitian 
yang 
digunakan 
kualitatif 

3. Teknik 
pengumpulan 
data 
observasi,waw
ancara dan 
dokumentasi 

 

Pengoptimalan 
perpustakaan 
untuk 
menumbuhkan 
budaya literasi 
di sekolah dasar 
 

Lebih terfokus 
pada 
bagaimana 
pelaksanaan 
gerakan 
literasi 
sekolah dan 
upaya 
mengatasi 
permasalahan 
yang muncul 
pada GLS di 
sekolah dasar 

3 (Jurnal) Yulisa 
Wandasari tahun 
2017 berjudul “ 
Implementasi 
Gerakan Literasi 
Sekolah (GLS) 
Sebagai 
Pembentuk 
Pendidikan 
Berkarakter” 

Gerakan Literasi Sekolah 
memperkuat gerakan 
penumbuhan budi pekerti 
dan menumbuhkan minat 
baca peserta didik serta 
meningkatkan 
keterampilan membaca 
agar pengetahuan dapat 
dikuasai secara lebih 
baik 

1. Membahas 
tentang 
Pelaksanaan 
gerakan literasi 
sekolah pada 
sekolah dasar 

2. Jenis penelitian 
yang 
digunakan 
adalah 
kualitatif 
 

Pengaruh 
Gerakan literasi 
terhadap 
pendidikan 
karakter 

Pelaksanaan 
gerakan 
literasi 
sekolah dan 
upaya 
mengatasi 
permasalahan 
yang muncul 
pada GLS di 
sekolah dasar 

4 (Jurnal) Nindya 
Faradina tahun 
2017 berjudul 

1. Terdapat pengaruh 
yang signifikan pada 
Pengaruh Program 

Meneliti tentang 
gerakan literasi 
sekolah 

1. Pengaruh 
gerakan 
literasi 

A. Pelaksana
an 
gerakan 
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No Judul Hasil Persamaan Perbedaan 
Penelitian 
terdahulu 

Yang akan 
diteliti 

“Pengaruh 
Program Gerakan 
Literasi Sekolah 
Terhadap Minat 
Baca Siswa Di Sd 
Islam Terpadu 
Muhammadiyah 
An-Najah 
Jatinom Klaten” 

Gerakan Literasi 
terhadap Minat Baca 
Siswa di SD Islam 
Terpadu 
Muhammadiyah An-
najah Jatinom 
Klaten 
sebesar 0,302 atau 
30,2% sisanya 
69,8% di pengaruhi 
oleh faktor lain yang 
tidak di teliti 
dalam penelitian ini. 

2. hambatan 
pelaksanaan 
program 
gerakan literasi 
sekolah melalui hasil 
wawancara dengan 
kepala sekolah dan 
petugas 
perpustakaan yaitu 
sumber daya 
manusia 
(SDM) yang rendah, 
letak perpustakaan 
yang 
kurang strategis 
pengelolaan 
perpustakaan, 
dan waktu 
berkunjung ke 
perpustakaan yang 

terbatas. 

sekolah 
terhadap 
minat baca 
siswa 

2. Penelitian 
kuantitatif 
dengan  
metode 
asosiatif 

literasi 
sekolah 
dan upaya 
mengatasi 
permasala
han yang 
muncul 
pada GLS 
di sekolah 
dasar 

B. Penelitian 
kualitatif 
dengan  
metode 
deskriptif 

5 (Jurnal) 
Muhammad Hilal 
Hidayat, Imam 
Agus Basuki, 
Sa’dun Akbar 
tahun 2018 
berjudul “Gerakan 
Literasi Sekolah di 
Sekolah Dasar” 

pelaksanaan GLS di dua 
sekolah tersebut belum 
terlaksana secara optimal 
karena masih memiliki 
beberapa faktor penghambat 
yang masih kurang teratasi 
sehingga belum memiliki 
dampak yang positif 
terhadap gairah membaca 
siswa, hal tersebut 
terindikasi dari kurang 
terlihatnya aktivitas 
membaca buku bacaan oleh 
siswa selama berada di 
lingkungan sekolah. 
 
 

Meneliti gerakan 
literasi sekolah di 
sekolah dasar 

Desain 
penelitian 
menggunakan 
studi kasus 

Menggunakan 
metode 
deskriptif 

Sumber : olahan peneliti 
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C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan obeservasi awal dan wawancara dengan guru pada tanggal 29-30 

April 2019 di SDN 1 Watulimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

1. Bagaimana pelaksanaan gerakan literasi sekolah (GLS) di SDN 1 Watulimo 
Trenggalek? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan gerakan literasi sekolah 
(GLS) di SDN 1 Watulimo Trenggalek? 

3. Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi permasalahan pada pelaksanaan gerakan 
literasi sekolah (GLS)  di SDN 1 Watulimo Trenggalek? 

 

Metode : 
Kualitatif deskriptif 

Analisis Data : 

Reduksi data dan 

Triangulasi Data 

Kondisi Ideal 

1. Pelaksanaan program gerakan 
literasi sekolah dengan terjadwal 

2. Keterampilan guru literasi dan guru 
pustakawan dalam melaksanakan 
serta mensukseskan program literasi 

3. Sarana pendukung dari program 
literasi yang memadai 

4. Pemanfaatan perpustakaan sebagai 
penunjang program literasi 

5. Tersedianya sudut baca untuk siswa 

 

Kondisi Lapangan 
1. Waktu pelaksanaan gerakan 

literasi sekolah yang terbatas 
2. Kurangnya tenaga ahli guru lterasi 
3. Buku referensi yang cukup 

lengkap namun ada keterbatasan 
untuk referensi mata pelajaran 
bahasa jawa 

4. Ketersediaan dan pemanfaatan 
sudut baca yang belum maksimal 

5. perbendaharaan buku perpustakaan 
yang cukup lengkap namun belum 
maksimal dalam menarik minat 
baca siswa 

Teknik Pengumpulan Data : 
wawancara, observasi, 

dokumentasi 
 

Sumber Data : 
Kepala sekolah, guru literasi, 

guru pustakawan 

Analisis Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SDN Watulimo Trenggalek 
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