

MEMBANGUN BUDAYA LITERASI
DI SEKOLAH LUAR BIASA

Disampaikan pada:
BIMBINGAN TEKNIS GERAKAN LITERASI SEKOLAH
DI SEKOLAH LUAR BIASA
Angkatan 1, 22 Maret 2018
Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pangesti Wiedarti
Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah
Kemendikbud
dikdasmen.kemdikbud.go.id
pangesti.gls@gmail.com
Dosen Jurusan Bahasa & Sastra Indonesia FBS UNY
Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, PPs UNY
pangesti@uny.ac.id

CV
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud (sejak
Oktober 2015)
Dosen Fakultas Bahasa dan Seni (sejak 1986) & Program
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (sejak 2015)
Tim Pengembang *SAME BIPA Kemenristekdikti (mid 2013
– sekarang)
Ketua Satgas Program Darmasiswa RI BPKLN
Kemendikbud (2012-2015)
Anggota Dewan Peneliti Pusat Studi Transportasi & Logistik
UGM (sejak 2003)
Reviewer Beasiswa Indonesia LPDP Kemenkeu
(lpdp.kemenkeu.go.id) (2015-2016)

*SAME: Scheme for Academic Mobility and Exchange

PENDIDIKAN
• Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia FKKS IKIP Malang
• Graduate Diploma in Applied Linguistics RELC SEAMEO Singapore
• Master of Applied Linguistics (Macquarie University, NSW,
Australia)
• Ph.D in Linguistics (the University of Sydney)







KETERAMPILAN ABAD 21

	
  

Kualitas	
  Karakter
Kemampuan	
  
beradaptasi
dengan	
  	
  lingkungan	
  

	
  

1
Religius	
  
Nasionalis	
  
Mandiri	
  
Gotong	
  
Royong	
  	
  
• Integritas	
  
•
•
•
•

Literasi
Dasar*
Kecakapan hidup

2

	
  

Kompetensi*

	
  

Kemampuan	
  memecahkan
masalah	
  yang	
  kompleks	
  

3
Berpikir kritis
Kreatif
Komunikatif
Kolaboratif

*World	
  Economic	
  Forum,	
  2015	
  

Penguatan Pendidikan Karakter
paradigma
pembangunan
Indonesia

Perpres Nomor 87 Tahun 2017
Penguatan Pendidikan Karakter

Nilai Karakter
sebagai Ruh Pendidikan
Olah Hati

Olah
Raga

Olah
Pikir

Olah Karsa

Religius
Jujur
Toleransi
Disiplin
Kerja Keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis
Rasa Ingin Tahu
Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Gemar Membaca
Peduli Lingkungan
Peduli Sosial
Tanggung Jawab
(dan lain-lain)

Nilai-nilai
Karakter

Religius

Integritas

Nasionalis

Nilai Utama

Gotong
Royong

Mandiri

Kristalisasi
Nilai-Nilai


PETA JALAN GLN (2017, Kemdikbud)
q Sebagai

poros pendidikan sepanjang hayat, literasi
harus terus ditingkatkan karena tingkat literasi suatu
bangsa berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan
kemajuan bangsa.

q Pendidikan

menjadi prioritas utama dalam
membangun dan meningkatkan kualitas manusia.
Literasi sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan
kualitas hidup harus diperkenalkan kepada peserta
didik sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga,
sekolah, dan masyarakat.

GERAKAN LITERASI NASIONAL
Membaca 15 menit
Literasi terintegrasi
Seniman Masuk Sekolah
Belajar Bersama Maestro
Belajar Bersama Mentor
Pengadaan buku bermutu
Peningkatan kompetensi guru
Pengembangan perpustakaan
sekolah
• Guru Membaca, Guru Menulis,
Guru Meningkatkan Kompetensi
•
•
•
•
•
•
•
•

Kampanye literasi
Penyediaan bahan bacaan bermutu
Regulasi
Perpustakaan keliling
Bimbingan teknis fasilitator literasi
Pegiat, praktisi, seniman, dosen,
dan profesional masuk sekolah
Gerakan Indonesia Membaca

Gerakan Literasi Keluarga
Fasilitasi literasi keluarga
Bahan bacaan untuk keluarga
Pelibatan masyarakat dalam penulisan
Artikel pendidikan keluarga

Kerja sama dengan BUMN
Kampung Literasi
Festival Literasi
Apresiasi pegiat literasi
Penghargaan Adiliterasi
Taman Bacaan Masyarakat
Pendampingan Komunitas Literasi
Donasi Buku Daring
Sastrawan Masuk Sekolah

SINERGI KEMENDIKBUD DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN
LITERASI
BAHASA

LITERASI
FINANSIAL

Tabel Kecakapan Abad XXI
"Framework for 21st Century Learning." NEXT: Washington DC, 2001



Tabel Nilai Pancasila
dalam Pendidikan Karakter

Sumber: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Seten Kemdikbud, 2017

Mengkondisikan lingkungan
fisik ramah literasi.

STRATEGI MEMBANGUN
BUDAYA LITERASI

Mengupayakan lingkungan
sosial dan afektif.

Mengupayakan sekolah sebagai
lingkungan akademik yang
literat.

Ekosistem Sekolah yang Literat

(cf. Beers dkk., 2009).

a.

Lingkungan Fisik

1

Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk
koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan
konseling).

2

Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesem- patan
yang seimbang kepada semua peserta didik.

3

Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang
kelas.
Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang
tua/pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas.

4
5

Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan
untuk anak.

6

Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah.

b. Lingkungan Sosial dan Afektif
1

Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademik dan
nonakademik) diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari
Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian
penghargaan mingguan.

2

Kepala sekolah mengenali peserta didik bila masuk ruang kelas (bukan
hanya peserta didik yang berprestasi atau dianggap bermasalah).

3

Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi.

4

Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya
merayakan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya.

5

Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui
kepakaran masing-masing.

6

Terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi dalam
menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan
pelaksanaannya.

7

Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama
dalam menjalankan program literasi.

c.

Lingkungan Akademik

1

Terdapat Tim Literasi Sekolah yang bertugas melakukan asesmen dan
perencanaan. Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak eksternal.

2

Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan
pembiasaan literasi: membaca dalam hati (sustained silent reading),
membacakan buku dengan nyaring (reading aloud), membaca bersama (shared
reading), membaca terpandu (guided reading), diskusi buku, bedah buku,
presentasi (show-and-tell presentation).

3

Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain
yang dianggap tidak perlu.

4

Disepakati waktu berkala untuk Tim Literasi Sekolah membahas pelaksanaan
gerakan literasi sekolah.

5

Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku
cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan.

6

Ada kesempatan pengembangan profesional tentang literasi yang diberikan
untuk staf, melalui kerja sama dengan institusi terkait (perguruan tinggi, dinas
pendidikan, dinas perpustakaan, atau berbagi pengalaman dengan sekolah
lain).

7

Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi, dengan tujuan
membangun organisasi sekolah yang suka belajar.

PETA KOMPETENSI LITERASI SEKOLAH
(Warsnop, 2000)
Jenjang	
  

Komunikasi	
  

SD/SDLB
Mengartikulasikan
kelas rendah	
   empati terhadap tokoh
cerita	
  
SD/SDLB
kelas tinggi	
  

Mempresentasikan
cerita dengan efektif	
  

SMP/ SMPLB	
   Bekerja dalam tim,
mendiskusikan
informasi dalam media	
  
SMA/ SMK/
SMALB	
  

Mempresentasikan
analisis dan
mendiskusikannya	
  

Berpikir Kritis	
  

Keamanan Media (Media
Safety)	
  
Memisahkan fakta Mampu menggunakan
dan fiksi	
  
teknologi dengan bantuan/
pendampingan orang
dewasa	
  
Mengetahui jenis
Mengetahui batasan unsur
tulisan dalam media dan aturan kegiatan sesuai
dan tujuannya	
  
konten	
  
Menganalisis dan
Memahami etika dalam
mengelola informasi menggunakan teknologi
dan memahami
dan media sosial	
  
relevansinya	
  
Menganalisis
Memahami landasan etika
stereotip/ideo-logi
dan hukum/aturan
dalam media	
  
teknologi	
  

KETERAMPILAN RESEPTIF, KEGIATAN, JENIS BACAAAN, DAN
SARANA PRASARANA PENDUKUNGNYA
Jenjang	
  

Menyimak	
  

Membaca	
  

SD kelas
rendah	
  

Menyimak cerita
untuk
menumbuhkan
empati	
  

Mengenali dan membuat
inferensi, prediksi,
terhadap gambar	
  

SD kelas
tinggi	
  

Menyimak (lebih
lama) untuk
memahami isi
bacaan	
  

Memahami isi bacaan
dengan berbagai strategi
(mengenali jenis teks,
membuat inferensi,
koneksi dengan
pengalaman/teks lain, dll) 	
  

Menyimak untuk
memahami makna
implisit dari cerita/
pendapat penulis	
  

Memahami isi bacaan
dengan berbagai strategi
(menge-nali jenis teks,
membuat inferensi,
koneksi dengan
pengalaman/teks lain,
dll.) 	
  
Mengembangkan
pemahaman terhadap
bacaan menurut tujuan
penulisan, konteks, dan
ide-ologi dalam
penulisannya	
  

SMP	
  

SMA/SMK	
   Menyimak cerita
dan melakukan
analisis kritis
terhadap tujuan/
pendapat penulis 	
  

Kegiatan	
  

Jenis Bacaan	
  

Sarana &
Prasarana	
  

Membacakan
buku dengan
nyaring,
membaca dalam
hati	
  
Membacakan
buku dengan
nyaring,
membaca dalam
hati	
  

Buku cerita bergambar,
• Sudut Baca
buku tanpa teks, buku
Kelas,
dengan teks sederhana,
Perpustakaan,
baik fiksi maupun nonfiksi	
   Area Baca	
  

Membacakan
buku dengan
nyaring,
memba-ca
senyap	
  

Semua jenis teks cetak/
• Sudut Baca
visual/digi-tal yang sesuai Kelas,
dengan peruntukan usia
Perpustakaan,
SMP	
  
Area Baca	
  

Membacakan
buku dengan
nyaring,
membaca
senyap	
  

Semua jenis teks cetak/
visual/digital yang sesuai
dengan peruntukan usia
SMA/SMK	
  

Buku cerita bergambar,
buku bergambar kaya teks,
buku novel pemula, baik
dalam bentuk cetak/
digital/visual	
  

• Sudut Baca
Kelas,
Perpustakaan, Area Baca	
  

• Sudut Baca
Kelas,
Perpustakaan,
Area Baca	
  


MANAJEMEN IMPLEMENTASI
GERAKAN LITERASI SEKOLAH

3 Tahapan Pelaksanaan Literasi Sekolah

Penumbuhan minat
baca melalui
kegiatan 15 menit
membaca
(Permendikbud
23/2015)

Meningkatkan
kemampuan
literasi melalui
kegiatan
menanggapi
buku
pengayaan

Meningkatkan kemampuan literasi di
semua mata pelajaran: menggunakan
buku pengayaan dan strategi
membaca di semua mata pelajaran
III
Pembelajaran

II
Pengembangan
I
Pembiasaan

IMPLEMENTASI GLS
Permendikbud No. 23
Tahun 2015
tentang Penumbuhan
Budi Pekerti
Perpres No. 87 Th 2017
tentang PPK (gemar
membaca)

15 menit membaca
buku nonpelajaran
sebelum hari
pembelajaran

Program
15 Menit Membaca

Buku Panduan &
Juknis

Gerakan Literasi Sekolah

Satuan Tugas

SATGAS

Anggota
-Kemendikbud
(Dit. PSD, PSMP,
P S M A , P S M K,
PPKLK)
-Akademisi
-Praktisi
-LSM

Tugas
1. Melakukan sosialisasi dan
koordinasi dengan para
pemangku kepentingan terkait
literasi dari tingkat pusat
hingga satuan pendidikan.
2. Melakukan promosi literasi
sekolah menggunakan berbagai
media;
3. Mengimplementasikan literasi
sekolah sesuai dengan Panduan
Pelaksanaan Literasi Sekolah
yang telah disusun oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah.
4. Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap program
literasi sekolah yang telah
berjalan.

Dapat diakses dan diunduh melalui laman:
dikdasmen.kemdikbud.go.id

GLS-Badan Akreditasi Nasional
33. Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pembelajar
sejati sepanjang hayat sesuai dengan perkembangan anak, yang
diperoleh dari pengalaman pembelajaran dan pembiasaan
melalui gerakan literasi sekolah/madrasah, meliputi: (1)
perencanaan dan penilaian program literasi, (2) waktu yang
cukup untuk kegiatan literasi, (3) membaca buku, (4) lomba
terkait literasi, (5) memajang karya tulis, (6) penghargaan
berkala untuk siswa, (7) pelatihan literasi.
A.

Melaksanakan 6 kegiatan atau lebih

B.

Melaksanakan 5 kegiatan

C.

Melaksanakan 4 kegiatan

D.

Melaksanakan 3 kegiatan

E.

Melaksanakan kurang dari 3 kegiatan

BAGAIMANA INSTRUMEN BAN DI SLB?

34. Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
sehat jasmani dan rohani melalui keterlibatan dalam
kegiatan kesiswaan, berupa:
(1) olahraga, (2) seni, (3) kepramukaan, (4) UKS, (5)
keagamaan, (6) lomba yang terkait dengan kesehatan
jasmani dan rohani.
A.
B.
C.
D.
E.

Melaksanakan 6 kegiatan kesiswaan atau lebih
Melaksanakan 5 kegiatan kesiswaan
Melaksanakan 4 kegiatan kesiswaan
Melaksanakan 3 kegiatan kesiswaan
Melaksanakan kurang dari 3 kegiatan kesiswaan

LITERASI BACA-TULIS
15 MENIT MEMBACA
u KAPAN

DILAKUKAN?

TIAP HARI atau SEKIAN KALI dalam
HARI-HARI SEKOLAH?
u PEMBINANYA
u MATERI
u TIM

SIAPA?

BACANYA APA?

LITERASI SEKOLAH?


AYO KITA DISKUSIKAN
BAGAIMANA
MEMBANGUN BUDAYA LITERASI DI SLB

