
WIEN MULDIAN
# Wakil Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah

# Pelaksana Harian Gerakan Literasi Nasional

# Ketua Dewan Perpustakaan Jakarta 

Materi Paparan Umum Literasi

BIMTEK K13 - SMA 

TAHUN 2018

Strategi dan Implementasi

Literasi sebagai Kecakapan Abad 21

dalam Pembelajaran







Pelaksanaan Kegiatan Literasi di Sekolah
Penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah,
salah satunya melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran

Pengembangan kecakapan literasi melalui
kegiatan nonakademik, misalnya kegiatan ekstrakurikuler
dan kunjungan wajib ke perpustakaan

Kegiatan intrakurikuler/pembelajaran
Menggunakan strategi literasi

LATAR BELAKANG (1)





LATAR BELAKANG (2)



LITERASI

KEBER-
AKSARAAN

Melek
(keterpah

aman)

MELEK 
BACA-
TULIS

MELEK 
MULTILITERASI



MULTILITERASI

• Keterampilan multiliterasi: keterampilan menggunakan 

beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan 

informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks 

konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan 

multimedia. 

• Beragam teks yang digunakan dalam satu konteks disebut teks 

multimoda (multimodal text). 



Literasi Multimoda





KETERAMPILAN ABAD 21*



KETERAMPILAN ABAD 21*
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* Forum Ekonomi Dunia, 2015







Literasi dan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

• Menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman sebelumnya.

• Melakukan preview dan prediksi untuk meningkatkan pemahaman
teks.

• Mengelola informasi dan menerapkan kerangka dan kategori yang 
bermaka.

• Mampu menggunakan pancaindra (melihat, mendengar, merasakan, 
membaui, atau mengecap) gambaran yang disampaikan dalam teks
tulis.

• Memantau pemahaman secara mandiri.

• Mengevaluasi teks secara kritis.

• Memberikan penilaian terhadap bentuk dan/atau isi teks.

• Menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari teks untuk situasi
baru.

(Moore dkk. 2003)



Strategi Membangun Budaya Literasi

mengondisikan
lingkungan fisik ramah 

literasi

mengupayakan
lingkungan sosial dan 

afektif

mengupayakan sekolah 
sebagai lingkungan 

akademik yang literat



Sudut Baca

cf. Depdikbud, 2016. PPK Berbasis Budaya Sekolah. Jakarta

https://doingliteracy.files.wordpress.com/2015/01/reading-corner.jpg




• Apakah karya siswa 
memenuhi dinding 
kelas/sekolah?



• Apakah 
karangan siswa 
menjadi 
pemandangan 
biasa di 
sekolah?



Apa yang dilakukan siswa?

Literasi
informasi

Membaca

Menulis

Menyimak

BerbicaraMemirsa

Menampilkan
sesuatu

Melakukan
presentasi



INSTRUMEN BUDAYA LITERASI SEKOLAH
(Pemantauan dan Evaluasi)





















15 menit membaca di SMP 1 Tuban



15 menit membaca di SD Regent Denpasar



Membacakan

Buku



Membacakan buku di SD Ketintang Sby (KKN 

Literasi)



Sudut Baca

Sebelum Mendongeng di SDN Kebraon II Surabaya (KKN Literasi)

https://doingliteracy.files.wordpress.com/2015/01/reading-corner.jpg


Mari Bertanya tentang Buku





Perpustakaan mini





STRATEGI LITERASI DALAM 

PEMBELAJARAN





Dimensi kognitif,  
kuasa bahasa untuk
mengeksploras, 
menemukan, 
menciptakan, dan
berbagi makna

Literasi

sebagai

tindak sosial

KONTEKS

+KONTEN

Multimodal Literasi

Perangkat Literasi



Four discrete understandings of literacy:

• literacy as an autonomous set of skills; 

• literacy as applied, practiced and 

situated;

• literacy as a learning process;

• literacy as text.

(Education for All Global Monitoring Report, 

Understandings of Literacy, Chapter 6. 

UNESCO, 2006)



Literacy is defined as the 

ability to use language and 

images in rich and varied forms 

to read, write, listen, speak, 

view, represent, and think 

critically about ideas. It 

enables us to share 

information, to interact with 

others, and to make meaning. 

Literacy is a complex process 

that involves building on prior 

knowledge, culture, and 

experiences in order to develop 

new knowledge and deeper 

understanding. It connects 

individuals and communities, 

and is an essential tool for 

personal growth and active 

participation in a democratic 

society.

Sumber: Expert Panel on Literacy in Grades 4 to 6. (2004). Literacy for 
Learning: The Report of the Expert Panel on Literacy in Grades 4 to 6. 
Ontario: Ontario Ministry of Education



DIMENSI LITERASI

dalam KURIKULUM





LITERASI LINTAS

KURIKULUM

Bahasa Indonesia

Lintas Mata 

Pelajaran



Rationale for integrating literacy learning

with other curriculum areas:

1. Learning in any subject area requires the use 

of language, primarily reading and writing.

2. Schools and society are demanding increased 

levels of literacy learning, and learning across 

the curriculum provides more instruction in 

literacy at a critical time.

3. Children will be more motivated to learn when 

they are presented with material in an actual 

subject matter that is meaningful to them.

4. Connecting literacy with other content areas 

reinforces learning in all areas.

Sumber: Moore, D. W., Moore, S. A., Cunningham, P. M., & 
Cunningham, J. (2003). Developing readers and writers in 
the content areas k-12. Boston: Allyn & Bacon



LITERASI DALAM KURIKULUM –untuk

meningkatkan kemampuan literasi untuk

belajar di semua bidang kajian kurikulum

Agar semua siswa belajar efektif, mereka harus menjadi literat
untuk belajar di semua bidang kajian kurikulum. Tuntutan literasi
dalam kurikulum berinteraksi dengan ilmu pengetahuan semacam
bidang kajian atau mata pelajaran. Misalnya, dalam Sains (IPA), 
siswa perlu memahami teks prosedur eksperimen atau informasi
sains lainnya; siswa juga perlu menulis laporan sains setelah
melakukan investigasi atau eksperimen. Hal ini memerlukan
penggunaan sistem bahasa termasuk tipe teks dan struktur bahasa
yang khas, kosa kata dan grafis yang spesifik untuk mengkonstruksi
pengetahuan dalam Sains dan mungkin tidak dipelajari di bidang
kajian lainnya.  Jika tuntutan literasi semacam ini dibiarkan implisit
dan tidak diajarkan secara eksplisit maka hal ini akan memberikan
hambatan dalam belajar di semua bidang.

Literasi dalam mata pelajaran

(Sains/IPA) 

Literasi

Sains





Indikator Literasi dalam Pembelajaran (1)

Mata Pelajaran/SMA :
Kelas/Semester :
Materi Pokok :
Nama Guru/email/HP :

Alokasi Waktu :



Indikator Literasi dalam Pembelajaran (2)



Indikator Literasi dalam Pembelajaran (3)



Indikator Literasi dalam Pembelajaran (4)



KARAKTER LINTAS

KURIKULUM

MASYARAKAT

BERPERADABAN 

PANCASILA



CONTOH STRATEGI LITERASI DALAM 

LANGKAH PEMBELAJARAN



Mengidentifikasi Tujuan Membaca

• “Guru menyajikan foto atau video tentang undian yang 

dilakukan wasit sebelum pertandingan sepakbola dimulai dan 

menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu 

menentukan ruang sampel, titik sampel, kejadian, dan peluang 

empirik.”



Membuat Prediksi (1)

• “Siswa mengamati gambar suatu kawasan dan diminta 

mengungkapkan apa yang mereka lihat secara tertulis (dalam 

pengatur grafis) atau dalam tabel ceklis.”



Membuat Prediksi (2)



Mengidentifaksi Kata Sulit dan/atau Bagian Teks yang Sulit

• “Peserta didik membaca buku siswa pada bab … dan 
mencatat kalimat penting.

• Guru mengonfirmasi hasil bacaan siswa dan 
mendiskusikan kata-kata sulit yang ditemui siswa 
ketika membaca.”

• Contoh yang tidak mengekspilistkan hal ini

• “Tiap kelompok membaca teks dan membuat garis besar isi 
teks.

• Tiap kelompok berlatih menceritakan kembali isi teks narasi 
yang dibaca dengan bahasa sendiri dengan cara mengelaborasi 
garis besar isi teks.”



Contoh mengidentifikasi kata sulit/bagian teks yang sulit



Memvisualisasi dan/atau Think Aloud

• “Secara berkelompok peserta didik mendiskusikan … 

dan menuliskannya dalam bentuk grafik.”



Membuat Inferensi

• “Siswa mengidentifikasi keteladanan nabi

berdasarkan video kisah hidup nabi yang ditonton. 

“(dalam cerita video tidak disebutkan karakter teladan

tersebut). 



Membuat Pertanyaan dengan 

Menggunakan Sumber di Luar Teks 

serta Membuat Keterkaitan Antarteks

• “Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait

dengan akibat negatif kondisi geologi Indonesia 

dengan memperhatikan tayangan video dan sumber

lain yang terkait.”



Membuat Ringkasan

• “Guru … dan membimbing siswa membuat

rangkuman ciri-ciri makhluk hidup.”  



Mengevaluasi Teks

• “Siswa menyusun laporan kerja kelompok mengenai

pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari

berupa paparan/bahan tayang, display, atau dalam

bentuk lembaran.”



I.  Mengubah Moda serta Memilih, Mengombinasikan, 

dan/atau Menghasilkan Teks Multimoda untuk 

Mengomunikasikan Konsep Tertentu

• “Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil

diskusinya tentang … dalam bentuk bagan atau

diagram.”



Mengonfirmasi Prediksi

• “Guru memfasilitasi siswa untuk mengonfirmasi hasil

pengamatan mereka terhadap gambar di awal

kegiatan dengan kesimpulan yang telah diperoleh.”



Alat Bantu

• “Siswa mengamati gambar suatu kawasan dan 

diminta mengungkapkan apa yang mereka lihat

secara tertulis (dalam pengatur grafis) atau dalam

tabel ceklis.”



HASIL PENELITIAN SEDERHANA 

TERHADAP LANGKAH PEMBELAJARAN 

DALAM RPP SMA

• Strategi literasi dalam pembelajaran telah digunakan dalam

menyusun langkah-langkah pembelajaran dan/atau

melaksanakan pembelajaran. 

• Strategi literasi “mengidentifikasi informasi yang relevan” ada 

100% 

• Secara garis besar,  indikator yang belum dieksplistikan

dengan persentase di atas 50% adalah sebagai berikut.





Impian



CONTOH SOAL (MENGUBAH MODA)

 

Ruang  
Makan Dapur 

Ruang  
Tamu 

Kamar  
Mandi 

Kamar 
Tidur 

Kamar 
Tidur 

4 cm 

3,5 cm 

3,5 cm 

3 cm 

1,5 cm 

3,5 cm 

3,5 cm 

2 cm 

Skala 1 : 100 

1. Perhatikan gambar denah rumah di  
samping! Buatlah tulisan deskriptif minimal 
tiga paragraf berdasarkan gambar lengkap
dengan arah mata angin!  (Catatan: 
Penalaran > Menulis Terbatas > Menulis
dengan ilustrasi tertentu dan mengubah teks
ke bentuk lain)

2. Seluruh lantai rumah akan dipasang
ubin keramik. Jika harga ubin keramik
Rp30.000,00 per meter persegi, maka biaya
untuk membeli keramik adalah ....
Rp 890.000,00
Rp1.815.000,00
Rp1.890.000,00
Rp3.705.000,00
(Catatan: soal matematika> penalaran> 
perbandingan, menyimpulkan kejadian sehari-
hari dengan konsep perbandingan)



Contoh Pengatur Grafis (1)



Contoh Pengatur Grafis (3)





Contoh Pengatur Grafis (4)



Contoh :

Mata Pelajaran :

Kelas/Semester :

Materi Pokok :

Nama Guru/email :

Alokasi Waktu :

INDIKATOR STRATEGI LITERASI DALAM PEMBELAJARAN

Dalam setiap indikator, karakter (religius, nasionalis,  mandiri , gotong royong, integritas)  
berkelindan dengan kompetensi (berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif) sesuai 
dengan materi yang disajikan.



NO INDIKATOR ADA BELUM ADA CATATAN

A Strategi Literasi dalam Pembelajaran

1. Sebelum membaca

a. mengidentifikasi tujuan membaca 

a. membuat prediksi

2. Ketika membaca

a. mengidentifikasi informasi yang relevan

a. mengidentifikasi kosakata baru,  kata kunci, dan/atau kata sulit 

dalam teks

a. Mengidentifikasi bagian teks yang sulit (jika ada) dan/atau membaca 

kembali bagian itu

a. memvisualisasi dan/atau think aloud (strategi membunyikan secara 

lisan apa yang ada di dalam pikiran pada saat berusaha memahami 

bacaan, memecahkan masalah, atau mencoba menjawab 

pertanyaan)

a. membuat inferensi (simpulan sementara berdasarkan informasi 

yang tersirat dalam teks)

a. membuat pertanyaan tentang isi teks dan hal-hal yang terkait 

dengan topik tersebut (dapat menggunakan sumber di luar teks atau 

buku pengayaan)

a. membuat keterkaitan antarteks

3. Setelah membaca

a. membuat “ringkasan” (meringkas isi, mengidentifikasi gagasan 

utama, menceritakan kembali, membuat sintesis, membuat 

pertanyaan tentang isi, dsb.)

a. mengevaluasi teks

a. mengubah dari satu moda ke moda yang lain (moda: bagaimana 

atau dengan cara apa pesan disampaikan)

a. memilih, mengombinasikan, dan/atau menghasilkan teks multimoda 

untuk mengomunikasikan konsep tertentu

a. mengonfirmasi, merevisi, atau menolak prediksi

B Penggunaan alat bantu

1. Pengatur grafis atau graphic organizer (berbagai bentuk tabel atau 

grafik untuk membantu pemahaman dengan cara 

mengorganisasikan ide/pikiran/gagasan)

1. Daftar cek atau check list dsb.



Skenario mata pelajaran Matematika berikut disajikan dengan model discovery learning. 

Kompetensi Dasar : 3.1 Memilih dan menerapkan aturan eksponen dan logaritma sesuai 

dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan dan 

memeriksa kebenaran langkah-langkahnya

4.1  Menyajikan masalah nyata menggunakan operasi aljabar berupa 

eksponen dan logaritma serta menyelesaikannya menggunakan sifat-

sifat dan aturan yang telah terbukti kebenarannya

Materi Pokok : Bilangan berpangkat

Tujuan : Menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan konsep eksponen 

Alokasi Waktu : 1 x pertemua (4 x 45 menit)



Tahap Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Awal (Pre Reading)

1. Stimulasi/pemberian 

rangsangan

 Guru meminta peserta didik untuk mengamati bahan tayangan tentang beberapa permasalahan yang

berkaitan dengan aritmatika sosial, peluruhan kimia, perkembangan bakteri, dan lain-lain.

 Peserta didik diminta memperhatikan permasalahan-permasalahan yang diberikan, dan mencermati objek-

objek yang diberikan dalam permasalahan tersebut.

 Guru mengajak peserta didik untuk memberikan beberapa alternatif penyelesaian dengan melakukan kegiatan

tanya jawab

 Guru mengajak peserta didik untuk menebak materi apa yang akan dipelajari

Kegiatan Inti (While Reading)

1. Identifikasi masalah

1. Guru memberikan selembar kertas dan lembar aktivitas kepada masing-masing peserta didik.

2. Peserta didik diminta mengamati banyaknya jumlah lipatan kertas dan menghubungkannya dengan banyaknya

bidang kertas yang terbentuk. Dan menuliskan hasilnya pada tabel keterkaitan

3. Peserta didik diminta untuk merumuskan masalah, antara lain :

a. Bagaimana menemukan pola yang menyatakan hubungan banyaknya lipatan dengan banyaknya

bidang kertas yang terbentuk

b. Jika kertas dilipat 2 (dua) secara berulang maka berapakah bilangan pokok yang terbentuk

c. Jika kertas dilipat 3 (tiga), 4 (empat) dan seterusnya secara berulang maka bagaimana pola yang

terbentuk.

4. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan untuk menemukan bentuk umum an menggunakan pola 

perkalian

5. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait dengan permasalahan yang diberikan



1. Pengumpulan data 1. Peserta didik mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan an dan menggunakannya untuk menemukan sifat-sifat pangkat 

bilangan bulat

1. Pengolahan data dan pembuktian 1. Guru memberikan soal/masalah baru tentang pembuktian pangkat bulat positif, pangkat nol dan pangkat bulat negatif yang akan

diselesaikan secara berkelompok

2. Peserta didik menuliskan kembali fakta-fakta yang diperoleh tentang eksponen bilangan bulat dan menyusun pembuktian untuk

menemukan sifat-sifat eksponen bilangan bulat.

3. Secara berkelompok menuliskannya pada lembar aktifitas peserta didik.

4. Guru mengingatkan peserta didik untuk menyelesaikan soal/permasalah yang diberikan di kegiatan awal dengan menggunakan

sifat-sifat eksponen. Masing-masing kelompok mendiskusikannya dan guru berkeliling untuk memberikan penguatan.

5. Kemudian guru meminta masing-masing kelompok membuat 1 (satu) buah soal/masalah kontekstual bersumber dari internet

yang berkaitan dengan konsep eksponen. Setelah selesai, masalah yang disusun ditukar antar kelompok untuk diselesaikan oleh

masing-masing kelompok

Kegiatan Penutup (Post Reading)

5. Menarik kesimpulan/ generalisasi

1. Setelah kegiatan diskusi selesai, setiap kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ditunjuk satu

orang perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil pembahasan dari masalah yang didapat. Disampaikan juga

temuan/masukan dari soal/masalah yang dibahas.

2. Kelompok lain menanggapi sajian dari kelompok yang sedang tampil, dan menuliskan kesimpulan dari setiap presentasi kelompok

dengan bahasa sendiri.

3. Guru memberikan penguatan/koreksi terhadap masalah/soal yang disusun dan jawaban/kesimpulan yang disampaikan

4. Soal beserta jawaban yang sudah diperbaiki dipajang di dinding kelas dengan tampilan yang rapi dan bagus dipandang mata.

5. Guru memberikan tugas mandiri membuat 5 buah soal berbasis masalah kontekstual bersumber internet dan buku-buku

matematika di perpustakaan, tentang operasi bilangan berpangkat (pangkat nol, pangkat bulat positif dan negatif) dan

menyelesaikannya sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat.



BUKU-BUKU PENDUKUNG



http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/index.php/gerakan-literasi-sekolah/



http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/index.php/gerakan-literasi-sekolah/



http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/index.php/gerakan-literasi-sekolah/



Silakan mengonfirmasi hal ini (apa yang sudah Saudara pelajari) 
dengan apa yang Saudara prediksikan pada bagian awal pertemuan.



TERIMA KASIH


