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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Implementasi 

Penggunaan kata implementasi sering sekali digunakan dalam 

kalangan akademisi hingga masuk dalam kehidupan masyarakat, namun 

beberapa diantara kita belum mengetahui dengan benar mengenai makna 

dari implementasi. Implementasi merupakan suatu gerakan lanjutan dari 

sebuah gagasan yang telah dibahas, dirapatkan, diundang-undangkan, dan 

disepakati hasilnya. Mulyana (2008: 178) implementasi merupakan proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan 

praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 

implementasi merupakan langkah lanjutan setelah menemukan gagasan, 

konsep, dan jalan pikiran. Pendapat lain menurut Nurdin dalam Rini 

Hadiyanti (2013) menjelaskan bahwa implementasi atau pelaksanaan 

adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme 

suatu sistem.  

Implementasi bukan berarti hanya berpusat pada cara pelaksanaan, 

namun melaksanakan dengan sebuah konsep atau gagasan yang sudah 

ditentukan. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan 
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konsep dan jalan yang sudah ditentukan dengan harapan dapat 

memberikan suatu hasil yang bermakna. 

 

2. Literasi 

a. Pengertian Literasi 

Literasi pada awalnya dipandang sebagai kemampuan membaca 

dan menulis. Perkembangan zaman yang pesat membuat literasi juga 

mengalami perkembangan, menurut Abidin (2018: 1) menjelaskan 

bahwa literasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan 

pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman 

untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih 

dalam. Literasi juga berfungsi untuk menghubungkan individu dan 

masyarakat, serta merupakan alat penting bagi individu untuk tumbuh 

dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis. Literasi 

harus diajarkan dan dilaksanakan sedini mungkin dengan melibatkan 

seluruh aspek kehidupan.  

Literasi merupakan kemampuan. Kemendikbud (2016: 2) 

menjelasan literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara 

lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. 

Bersikap cerdas dalam menggunakan sesuatu tidak hanya berorientasi 

pada konteks kognitif saja, melainkan juga dalam konteks afektif dan 

psikomotor.  
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Literasi merupakan keterampilan. Endaryanta (2017) 

Menjelaskan bahwa literasi merupakan keterampilan berpikir 

menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada, baik dalam 

bentuk cetak, visual, digital maupun auditori. Kemampuan literasi 

diperoleh melalui berbagai aktivitas seperti membaca, melihat, 

menulis, menyimak, dan atau berbicara. Pemahaman literasi tidak 

hanya sebatas berpatok pada keterampilan membaca, namun aspek-

aspek lain yang mendukung bertambahnya ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan 

bahwa literasi adalah kemampuan untuk menggunakan kecerdasan 

dalam menyelesaikan sebuah masalah yang komplek dan dapat 

diperoleh dari beberapa kegiatan yang menunjang bertambahnya ilmu 

pengetahuan. Literasi menjadi sebuah kemampuan yang harus dimiliki 

sebagai modal pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, 

produktif dan berdaya saing, berkarakter, serta nasionalis. 

b. Landasan Hukum 

Literasi memiliki landasan hukum yang kuat, Kemendikbud 

(2016: 4) menjelaskan landasan hukum literasi, sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 3: “Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan. 
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4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu 

Kebangsaan. 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan. 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan 

Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. 

8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 

2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 

9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi 

Pekerti. 

10) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 2015-2019. 

 

c. Komponen Literasi 

Literasi terdiri dari beberapa komponen, menurut Clay dan 

Ferguson dalam Kemendikbud (2016: 8) menjabarkan bahwa 

komponen literasi terdiri dari literasi dini,  literasi dasar, literasi 

perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. 

Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar 

pemerolehan berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 

Literasi Dini yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami 

bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang 

dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan 
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sosialnya di rumah. Kegiatan literasi tidak hanya berpusat di sekolah, 

orang tua di rumah juga bisa memfasilitasi kegiatan anak sebagai 

modal awal untuk pengenalannya terhadap literasi.  

Literasi Dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan 

kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan 

informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi 

berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. 

Kemampuan yang telah dijelaskan dapat diperoleh melalui kegiatan 

yang terdapat di sekolah. Sekolah menjadi pusat kegiatan anak untuk 

mengasah kemampuan literasi dasar dan memberikan pengalaman 

serta wawasan anak terhadap ilmu pengetahuan baru. 

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. Kemampuan ini memudahkan 

peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya berkaitan dengan 

pembelajaran di sekolah. 
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Literasi Media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai 

bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik 

(media radio, media televisi), media digital (media internet), dan 

memahami tujuan penggunaannya. Kemampuan siswa dalam mencari 

informasi semakin berkembang dan semakin komplek dengan 

memanfaatkan media yang ada saat ini. Sehingga anak akan lebih 

bertambah wawasan dan pengalamannya. 

Literasi Teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan 

yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, peranti lunak, serta 

etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, 

kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, 

mempresentasikan, dan mengakses internet. Sebagai contoh, 

pemahaman menggunakan komputer yang di dalamnya mencakup 

menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola 

data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan dengan 

membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, 

diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang 

dibutuhkan masyarakat.  

Literasi Visual, adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi 

media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan 

kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan 

audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi 

visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori,  
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maupun digital (perpaduan ketiganya disebut teks multimodal), perlu 

dikelola dengan baik. Banyakmya manipulasi dan hiburan yang benar-

benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka diperlukannya sebuah pendampingan 

pembelajaran agar dapat tertata dan tidak disalahgunakan. 

Komponen-komponen yang telah dijelaskan memperkuat 

keberadaan literasi sebagai sebuah pemahaman yang kompleks dalam 

seluruh aspek kehidupan. Literasi dijadikan sebuah pemahaman 

fundamental untuk mempersiapkan generasi pembelajar sepanjang 

hayat. 

d. Dimensi Literasi 

Literasi memiliki beberapa dimensi, menurut Kemendikbud 

(2016: 6-7) menjelaskan bahwa dimensi literasi terdiri dari literasi 

baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi 

finansial, dan literasi budaya. Dimensi literasi akan dijelaskan sebagai 

berikut:  

Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk 

membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami 

informasi. Kecakapan tersebut digunakan untuk menganalisis, 

menanggapi, dan menggunakan teks tertulis. Berkenaan dengan 

kegiatan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan 

pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan 

sosial.  
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Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa 

memperolah, menginterpretasikan, menggunakan, dan 

mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika. 

Kecakapan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah praktis 

dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari serta bisa 

menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk 

(grafik, tabel, bagan, dsb.) dalam pengambilan keputusan. 

Kemampuan tersebut juga berguna untuk menentukan langkah 

selanjutnya dengan memperhitungkan tingkat keberhasilan yang akan 

dicapai. 

Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk 

mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, 

menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan 

fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran 

bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, 

intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat 

dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Kemampuan ini 

merupakan tingkat lanjut untuk menghadapi masalah yang lebih 

komplek dan ilmiah. 

Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk 

menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam 

menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan 

memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh 
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hukum. Tujuan dari pemanfaatan media digital yaitu dalam rangka 

membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari 

dengan baik. 

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk 

mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, 

keterampilan, motivasi, serta pemahaman agar dapat membuat 

keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Tujuan dari 

kemampuan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, 

baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam 

lingkungan masyarakat. 

Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam 

memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai 

wujud cinta tanah air. Kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa 

harus disikapi dengan rasa hormat tanpa merusaknya dengan budaya 

asing. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan 

kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga 

masyarakat. Literasi budaya dan literasi kewargaan menjadi satu-

kesatuan pengetahuan dan kecakapan yang harus dimiliki guna 

mempersiapkan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. 

Berdasarkan dimensi literasi yang telah dijelaskan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa literasi tidak hanya berpusat pada kegiatan 

membaca, menulis, dan berbicara saja melainkan suatu kemampuan 

untuk menghadapi permasalahan dengan cara bijak dan sesuai dengan 
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penempatannya. Kemampuan berliterasi ditentukan dengan kesiapan 

pada masing-masing kecakapan yang dimiliki. Kecakapan tersebut 

nantinya akan membawa pada sebuah tatanan kesejahteraan. 

  

3. Gerakan Literasi Sekolah 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah sebuah gagasan dari 

Pemerintah melalui Kemendikbud sebagai salah satu ranah dari Gerakan 

Literasi Nasional (GLN). GLS didasari dari berbagai masalah yang 

dialami oleh Indonesia tentang minat baca yang rendah dan persoalan 

literasi. Gerakan ini merupakan upaya untuk menyinergikan semua 

potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan, 

mengembangkan, dan membudayakan literasi di sekolah dan di Indonesia. 

Gerakan Literasi Sekolah menurut Kemendikbud (2016: 19) merupakan 

gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan 

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

kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid 

siswa), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat 

yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll), dan 

pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Gerakan Literasi Sekolah diharapkan dapat menyadarkan 

para warga sekolah agar menjadikan kegiatan ini sebagai sesuatu yang 

penting untuk selalu dikembangkan. 
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Gerakan Literasi Sekolah memiliki beberapa prinsip yang 

digunakan dalam praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi 

sekolah. Beers dalam Kemendikbud (2016: 11-12) menjelaskan prinsip-

prinsip tersebut sebagai berikut: 

a. 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 siswa dapat membantu 

sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran 

literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka.  

b. Program literasi yang baik bersifat berimbang. Sekolah yang 

menerapkan  program literasi berimbang menyadari bahwa tiap 

siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi 

membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang 

bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan 

kaya ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja. 

c. 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. 

d. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun. 

Misalnya, „menulis surat kepada presiden‟ atau „membaca untuk 

ibu‟ merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna 

e. 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. 

Siswa perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan 

pendapatnya, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan 

pandangan. 

f. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap 

keberagaman. Warga sekolah perlu menghargai perbedaan 

melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk siswa 

perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat 

pengalaman multikultural. 
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Prinsip-prinsip tersebut dijadikan dasar dalam pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan 

secara bertahap sesuai kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan 

ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan 

bacaan, sarana prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan 

sistem pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, 

dan perangkat kebijakan yang relevan). Pelaksanaan GLS memperkuat 

Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, 

yang di dalamnya terdapat kegiatan membiasakan membaca buku non 

pelajaran selama 15 menit sebelum pembelajaran.  

Pelaksanaan GLS pastinya memiliki tujuan, Kemendikbud (2016: 

2) menjelaskan tujuan pelaksanaan GLS terdiri dari dua tujuan yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama, tujuan umum pelaksanaan GLS 

yaitu menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui 

pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam GLS 

agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tujuan tersebut 

diharapkan dapat mendongkrak budi pekerti peserta didik ke arah yang 

benar sesuai dengan budaya Indonesia. Kedua, tujuan khusus pelaksanaan 

GLS yaitu menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah, 

meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, 

menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan 

ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, dan 

menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku 
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bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Tujuan khusus tersebut 

bermaksud untuk menjaga semangat dan minat peserta didik dalam 

kegiatan belajar.  

Gerakan Literasi Sekolah tidak bisa langsung diterima dengan baik 

oleh siswa, gerakan tersebut membutuhkan waktu dan tahapan-tahapan. 

Kemendikbud (2016: 6) menyebutkan bahwa Gerakan Literasi Sekolah di 

sekolah dasar dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap pembiasaan, 

tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Ketiga tahap tersebut 

diupayakan agar siswa dapat menerima dengan baik dan membudayakan 

literasi di sekolah.  

Berdasarkan buku panduan GLS di SD menurut Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pelaksanaan program GLS pada tahap pertama yaitu tahap 

pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat peserta didik terhadap 

bacaan dan terhadap kegiatan membaca. Pada tahap pembiasaan ini 

dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan yaitu SD kelas rendah dan SD 

kelas tinggi, dengan kegiatan seperti menyimak dan membaca buku 

bacaan. Pelaksanaan tahap pembiasaan lebih banyak mempersiapkan 

segala sesuatu untuk membuat siswa tertarik dan mengenal bacaan. 

Kedua, tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan 

minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta 

meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca peserta didik. 

Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan menyimak, membaca, 
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berbicara, menulis dan memilah informasi. Pelaksanaan tahap 

pengembangan ini lebih condong terhadap mempertahankan minat siswa 

terhadap bacaan dan kegiatan membaca dengan memfasilitasi kegiatan 

yang bervriasi. 

Ketiga, tahap pembelajaran bertujuan untuk mempertahankan 

minat peserta didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca serta 

meningkatkan kacakapan literasi peserta didik melalui buku-buku 

pengayaan dan buku teks pelajaran. Kegiatan literasi pada tahap 

pembelajaran meningkatkan kemampuan berbahasa reseptif (membaca 

dan menyimak) dan aktif (berbicara dan menulis). 

Berdasarkan ketiga tahapan pelaksanaan GLS tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tahapan pelaksanaan GLS dilaksanakan agar terjadi 

peningkatan terhadap kemampuan siswa. Namun pelaksanaan GLS 

disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sekolah yang menjadikan 

banyak sekolah belum sepenuhnya melaksanakan ketiga tahapan GLS 

tersebut. 

 

4. Pojok Baca 

a. Pengertian Pojok Baca 

Pojok baca merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

perpustakan. Kemendikbud (2016: 6) menjelaskan bahwa salah satu 

upaya meningkatkan minat dan memperluas akses layanan 

perpustakaan adalah dengan mengembangkan sudut baca/pojok baca 
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kelas dan area baca sekolah agar dapat lebih mudah dan lebih dekat 

dengan perserta didik dan warga sekolah lainnya. Upaya tersebut 

masih jarang dilakukan oleh sekolah lain karena berbagai hal, padahal 

upaya tersebut dapat meningkatkan minat baca siswa karena akses 

untuk menggunakan buku bacaan lebih mudah dijangkau dan dapat 

digunakan kapanpun waktunya. 

Pojok baca diterapkan di dalam kelas atau ruangan lain sebagai 

sarana membaca, berkarya, dan membudayakan literasi sekolah. 

Kemendikbud (2016: 17) menjelaskan pojok baca adalah sebuah sudut 

di kelas yang dilengkapi dengan koleksi buku yang ditata secara 

menarik untuk memajang koleksi bacaan, karya siswa dan merupakan 

perpanjangan fungsi dari perpustakaan yaitu mendekatkan buku pada 

siswa serta berfungsi untuk menumbuhkan minat baca siswa. Pojok 

baca menjadi sarana bagi siswa, dan guru yang dapat dimanfaatkan 

dengan maksimal. 

Pojok baca merupakan sarana dan prasarana yang digunakan 

dalam rangka meningkatkan minat baca. Kemendikbud (2016: 9) 

menjelaskan bahwa pojok baca merupakan sebuah tempat di dalam 

kelas yang dilengkapi dengan koleksi buku dan ditata secara menarik 

untuk meningkatkan minat baca siswa. Pojok baca dapat diibaratkan 

perpustakaan kecil yang berada di dalam kelas dan mempunyai tata 

kelola yang terstruktur. 
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Berdasarkan penjelasan dari pengertian pojok baca, dapat 

disimpulkan bahwa pojok baca merupakan sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk menumbuhkan minat baca siswa. Pojok baca 

merupakan usaha dalam membudayakan Gerakan Literasi Sekolah 

yang digagas Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Pojok baca diharapkan dapat memaksimalkan Gerakan 

Literasi Sekolah. 

b. Tahapan membuat Pojok Baca. 

Pojok baca dibuat untuk mendukung kegiatan GLS, tujuannya 

adalah agar pemanfaatan sarana pojok baca lebih maksimal. Berkaitan 

dengan hal itu maka perlu adanya tahapan-tahapan dalam pembuatan 

sarana pojok baca. Kemendikbud (2016: 12) menjelaskan tahapan 

dalam pembuatan sarana pojok baca, sebagai berikut: 

Pertama, menyediakan sebagian area di kelas untuk menyimpan 

koleksi bahan pustaka. Area yang dimaksud yaitu sudut kelas ataupun 

sudut lorong kelas yang mampu menampung rak buku. 

Kedua, merancang denah penempatan dengan memperhatikan 

pencahayaan, sirkulasi udara, keamanan dan kenyamanan peserta 

didik. Suasana yang terkondisi akan berdampak pada hasil belajar 

yang baik, seperti halnya pojok baca yang disusun dengan baik 

nantinya akan berdampak juga pada pembelajaran. 

Ketiga, merancang model penataan koleksi bahan pustaka. 

Koleksi yang disusun dan ditata rapi sesuai dengan jenis buku akan 
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membuat siswa lebih mudah dalam pengambilan buku. Pada saat 

mengembalikan koleksi bahan pustaka, buku tidak tercecer karena 

siswa mengembalikannya sesuai model penataan. 

Keempat, menyediakan tempat/rak koleksi yang cukup, kuat, 

dan aman. Koleksi bahan pustaka yang disesuaikan dengan jumlah 

siswa memang membutuhkan rak yang kuat untuk menata koleksi 

tersebut. Tempat/rak koleksi tidak hanya untuk menata bahan pustaka 

saja tapi juga karya-karya siswa, sehingga memang harus 

dikondisikan sedemikian rupa agar semua bisa masuk ke dalamnya. 

Kelima, menentukan, memilah, dan menyediakan jenis koleksi 

bahan pustaka yang akan ditempatkan di sudut baca kelas, sesuai 

dengan minat dan jenjang/kemampuan baca peserta didik. Bahan 

pustaka disesuaikan dengan jenjang kelas. Kelas rendah diisi dengan 

jenis buku cerita bergambar, buku bergambar tanpa teks, buku dengan 

teks sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi. Sedangkan untuk jenis 

buku di kelas tinggi yaitu buku cerita bergambar, buku bergambar 

kaya teks, buku novel pemula, baik dalam bentuk cetak/ digital/ 

visual. 

Keenam, Menyiapkan koleksi bahan pustaka dari perpustakaan  

minimal sejumlah peserta didik di kelas tersebut. Koleksi bahan 

pustaka bisa juga didapatkan dari keterlibatan publik, seperti bantuan 

dari masyarakat sekitar, bantuan dari orang tua siswa, dan relawan 

yang peduli dengan buku. 
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Ketujuh, menyiapkan buku rekap baca (berisi nama peserta 

didik dan judul buku). Buku rekap baca yang tersedia di pojok baca 

bisa digunakan sebagai jejak aktifitas siswa yang berkunjung di pojok 

baca dan memudahkan guru untuk melakukan evaluasi. 

Kedelapan, koleksi sudut baca kelas sebaiknya selalu diperbarui 

untuk mempertahankan minat baca peserta didikminimal 1 bulan 

sekali. Pembaruan koleksi yang dilakukan juga mempengaruhi 

bertambahnya wawasan siswa.  

Kesembilan, tanggung jawab pengelolaan sudut baca kelas 

melibatkan guru kelas dan peserta didik. Pengelolaan sudut baca 

merupakan tanggung jawab guru bersama siswa karena jika tidak 

terkelola maka akan berdampak pada kenyamanan dalam proses 

pembelajaran. 

Tahapan-tahapan pembuatan pojok baca yang telah dijelaskan 

tersebut dijadikan pedoman bagi sekolah yang akan membuat sarana 

pojok baca. Pembuatan sarana pojok baca tidak serta merta 

menyediakan bahan pustaka di sudut kelas, namun juga diposisikan 

dengan tata letak yang mampu mempengaruhi proses pembelajaran 

peserta didik. Pojok baca juga diharapkan bisa digunakan secara 

efektif, maka dalam penataan modelnya disesuaikan dengan kondisi 

kelas.  
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c. Cara merawat sarana pojok baca 

Pembuatan pojok baca yang sedemikian rupa memerlukan 

adanya pengelolaan yang baik agar tercipta sarana pojok baca yang 

terawat. Kemendikbud (2016: 15) menjelaskan cara merawat sarana 

pojok baca yang baik yaitu: membersihkan rak buku dan koleksi 

bahan pustaka secara berkala, menyampul buku koleksi sudut baca 

kelas dengan sampul plastic transparan, memeriksa kondisi koleksi 

bahan pustaka secara berkala, dan memperbaiki buku koleksi yang 

rusak. Cara tersebut menjadikan sarana pojok baca bisa digunakan 

jangka panjang. Pojok baca yang terawat berdampak pula pada 

kenyamanan kelas. Bahan pustaka yang rapih juga akan 

menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap bacaan.  

Bahan pustaka juga harus dijaga keberadaannya. Bafadal (2005: 

46) menjelaskan bahwa bahan pustaka yang dimiliki oleh 

perpustakaan sekolah, baik yang diperoleh dengan cara membeli, 

hadiah atau sumbangan, tukar menukar, meminjam, maupun dengan 

cara lainnya harus dicatat di dalam buku induk. Pencatatan bahan 

pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah disebut inventarisasi 

bahan pustaka. Inventarisasi bahan pustaka tersebut berguna agar 

bahan pustaka yang ada di pojok baca tidak mudah hilang dan berguna 

sebagai penanda bahwa bahan pustaka tersebut dimiliki oleh 

perpustakaan sekolah. 
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d. Memilih Bahan Bacaan 

Bacaan yang baik akan memunculkan daya tarik siswa untuk 

membaca. Harris & Smith dalam Rahim (2008: 85) menjelaskan 

bahwa materi bacaan yang memiliki daya tarik bagi siswa akan 

memotivasi siswa membaca teks tersebut dengan sungguh-sungguh, 

yang selanjutnya akan menunjang pemahaman membaca siswa. 

Materi pelajaran yang mudah dipahami akan menjadi bahan bacaan 

yang menarik untuk dibacanya lebih lanjut. Berkaitan dengan hal 

tersebut bahwa koleksi bahan pustaka yang berada di pojok baca harus 

disesuaikan baik dari jenis bukunya maupun dari jenjang kelasnya. 

Tujuannya yaitu untuk memunculkan daya tarik siswa terhadap 

bacaan dan siswa mudah dalam pemahamannya terhadap bacaan yang 

dibaca. 

Jenis bahan pustaka sangat beragam. Yusuf (2010: 9) 

menjelaskan bahwa buku dibagi menjadi 2 yaitu buku bermateri fiksi 

dan buku bermateri non fiksi. Kedua buku tersebut memiliki banyak 

variasi dan jenis buku dilihat dari segi isi maupun bentuk 

penyajiannya. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pihak sekolah 

harus bisa memilah buku yang sesuai dengan jenjang peserta didiknya 

agar terciptanya kegiatan membaca yang efektif. 

Selanjutnya Yusuf menjelaskan yang dimaksud buku-buku 

nonfiksi yaitu buku yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan 

Implementasi Gerakan Literasi..., Ikhyaul Azmi, FKIP UMP, 2019



 

28 

alam dan budaya sekitar kita. Berikut adalah contoh-contoh yang 

tergolong ke dalam kelompok buku-buku nonfiksi. 

1) Buku Teks, adalah suatu buku tentang satu bidang ilmu 

tertentu yang ditulis berdasarkan sistematika dan organisasi 

tertentu sehingga memudahkan proses pembelajarannya 

baik oleh guru maupun murid. Buku teks di lingkungan 

sekolah dikenal dengan nama buku pelajaran. Contoh buku 

teks untuk sekolah yaitu IPS, PPKn, dan lain sebagainya. 

2) Buku Teks Pelengkap, yaitu buku teks yang berfungsi 

sebagai penunjang pelajaran atau penunjang buku-buku teks 

yang tadi telah disebutkan. Buku teks dalam kelompok ini 

biasanya diterbitkan oleh penerbit swasta yang mendapat 

rekomendasi dari pemerintah, terutama Depdikbud.  

3) Buku Penunjang, yaitu buku-buku yang berasal dari 

kelompok buku-buku fiksi maupun nonfiksi selain buku 

teks pelengkap. Contoh buku yang termasuk ke dalam 

kategori ini yaitu pustaka alam, mamalia darat, dan teknik 

berternak ayam. 

4) Buku Referensi atau Rujukan, yaitu buku-buku yang 

memuat informasi secara khusus sehingga dapat menjawab 

atau menunjukan secara langsung bagi pembacanya. Contoh 

buku-buku referensi yaitu kamus, ensiklopedia, buku 

tahunan, buku pedoman, direktori, almanak, bibliografi, 

indeks, abstrak, atlas, dan dokumen pemerintah.  

 

Berdasarkan penjelasan mengenai macam-macam buku-buku 

nonfiksi dapat ditarik kesimpulan bahwa buku nonfiksi merupakan 

buku pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan baik 

pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Buku nonfiksi 

juga berisikan tentang materi-materi penambah ilmu pengetahuan dan 

tujuannya memang untuk membuka wawasan pembaca terhadap 

pengetahuan baru yang belum didapatkan. 

Jenis buku yang selanjutnya yaitu buku fiksi. Yusuf (2010: 18) 

menjelaskan bahwa buku-buku fiksi yaitu buku-buku yang ditulis 
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bukan berdasarkan fakta atau kenyataan. Buku-buku model fiksi ini 

biasanya dalam bentuk cerita, baik pendek maupun lengkap. Contoh 

buku-buku fiksi yaitu malin kundang, sangkuriang dayang sumbi, 

kabut sutra ungu, komik, dan karya lainnya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

buku-buku fiksi banyak mengandung cerita yang tidak terjadi secara 

fakta, melainkan hanya sebatas hiburan saja. Tujuan adanya buku fiksi 

tersebut memang ditujukan untuk menghibur pembacanya. 

Harapannya akan ada contoh-contoh tindakan yang dapat diserap 

setelah membaca buku fiksi tersebut. 

Teori yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa buku 

bermateri fiksi dan buku bermateri nonfiksi harus tersedia sebagai 

bahan pustaka koleksi perpustakaan sekolah. Koleksi perpustakaan 

nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran terutama dalam 

pemenuhan koleksi bahan pustaka di sarana pojok baca yang 

notabennya berada dekat dengan siswa di kelas. 

e. Indikator Ketercapaian Pemanfaatan dan Pengembangan Pojok Baca. 

Pelaksanaan pojok baca diharapkan berjalan dengan baik. 

Kemendikbud (2016: 13-14) menjelaskan bahwa pojok baca memiliki 

indikator ketercapaian pemanfaatan dan pengembangan pojok baca 

kelas, yaitu: 

1) Terdapat sudut baca di setiap kelas dengan koleksi bahan 

pustaka sesuai jumlah siswa.  

2) Meningkatnya frekuensi membaca siswa. 

3) Adanya pemanfaatan sudut baca dalam proses pembelajaran  
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4) Sudut baca kelas tertata dan terkelola setiap akhir 

pembelajaran. 

5) Koleksi bahan pustaka di sudut baca kelas diperbarui secara 

berkala. 

6) Ada kegiatan guru membacakan buku dengan nyaring atau 

siswa membaca mandiri dengan memanfaatkan koleksi 

sudut baca kelas.  

7) Terdapat daftar koleksi dan daftar rekap baca  sudut baca 

kelas. 

8) Meningkatnya kemampuan membaca dan berkomunikasi 

siswa dan guru.  

 

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan, indikator-indikator 

tersebut dapat digunakan sebagai pedoman ketercapaian pemanfaatan 

dan pengembangan pojok baca di sekolah sehingga dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Indikator 

pemanfaatan dan pengembangan pojok baca penting untuk 

diperhatikan karena sarana pojok baca termasuk sarana pendukung 

GLS. 

 

B. Penelitian Relevan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti anggap relevan dengan penelitian 

Implementasi Gerakan Literasi Sekolah melalui Pojok Baca dalam 

Menumbuhkan Minat Baca diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nindya Faradina dengan judul Pengaruh 

Program Literasi Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa di SD Islam 

Terpadu Muhammadiyah An-Najah Jatinom Klaten yang dimuat pada 

Jurnal Hanata Widya Volume 6 Nomor 8 Tahun 2017. Keterampilan yang 

harus dimiliki siswa dalam penelitian ini adalah keterampilan membaca. 
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Hasil dari penelitian ini adalah gerakan literasi sekolah berpengaruh 

terhadap minat baca siswa SD Islam Terpadu Muhammadiyah An-Najah 

Jatinom Klaten, dari hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukan 

angka tertinggi yaitu 55,56% dengan frekuensi 70 siswa. Hal ini 

menunjukan bahwa program gerakan literasi sekolah yang telah di 

laksanakan di SD Islam Terpadu Muhammadiyah An-najah Jatinom ini 

dapat dikatakan berhasil. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Asih. ST dan I Putu Mas Dewantara 

dengan judul Keefektifan Budaya Literasi di SD N 3 Banjar Jawa  untuk 

Meningkatkan Minat Baca yang dimuat pada Journal of Education 

Research and Evaluation. Budaya literasi yang dilakukan di SD N 3 Banjar 

Jawa pada penelitian ini sangat penting untuk meningkatkan minat baca 

siswa. Hasil penelitian ini adalah banyak kegiatan literasi yang dilakukan, 

yaitu: kegiatan 15 menit membaca sebelum jam pelajaran, menata 

perpustakaan sekolah dan perpustakaan mini di kelas, menata lingkungan 

yang kaya teks, pojok baca di beberapa area sekolah, dan kegiatan Sabtu 

Literasi. Budaya literasi yang dilakukan di SD N 3 Banjar Jawa  membawa 

dampak yang baik, terutama meningkatnya keinginan siswa untuk 

membaca, dan siswa menjadi rajin membaca. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lukertina Sihombing dengan judul The 

Implementation Strategy of Reading Interest Through the Creation of 

“Pojok Baca” yang diterbitkan oleh  ICCD (International Conference on 

Community Development), 1 (1), 2018. Pojok baca dalam penelitian ini 
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termasuk salah satu strategi yang dilakukan penulis dalam penelitiannnya 

di desa Meruya Urban Selatan. Hasil penelitian ini adalah meningkatnya 

minat membaca masyarakat desa Meruya Urban Selatan termasuk 

mempengaruhi anak-anak desa tersebut. Masyarakat desa Meruya Urban 

Selatan mendapatkan lebih banyak lagi wawasan keilmuan melalui buku 

yang dibaca.    

 

C. Kerangka Pemikiran 

Literasi memiliki enam dimensi, salah satunya adalah literasi baca tulis. 

Kemendikbud (2017: 6) menjelaskan bahwa literasi baca dan 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. 

Penerapan literasi baca tulis paling tepat dilakukan oleh sekolah, baik sekolah 

dasar maupun sekolah pada jenjang berikutnya. Pemerintah melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Gerakan Literasi 

Sekolah yang merupakan salah satu ranah dari Gerakan Literasi Nasional.  

Kemampuan membaca harus dilatih sejak dini guna menumbuhkan 

minat baca. Salah satunya memfasilitasi siswa dengan membuatkan area 

sekolah yang kaya literasi. Pojok baca menjadi pilihan dari SD Negeri 3 

Kebonmanis. Pojok baca menjadi sarana yang disiapkan untuk siswa agar 
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lebih dekat dengan buku. Pojok baca yang diterapkan sangat membantu 

pembelajaran terutama dalam menumbuhkan minat baca siswa. 

Kerangka penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan berikut 
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