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Abstrak:Revolusi industri 4.0 di dunia tentu membawa dampak pada 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan itu tentunya harus 
diikuti dengan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran 
dan SDM yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif 
dan inovatif, kolaboratif, dan komunikatif bagi peserta didik. Hal itu tentu saja 
bisa dilalui melalui kemampuan literasi yang baik. Kemampuan literasi yang 
baik mampu meningkatkan keterampilan abad 21 (keterampilan berpikir 
kritis, kreatif dan inovatif, kolaboratif, dan komunikatif) dalam menghadapai 
era persaingan global. Untuk itulah gerakan literasi sekolah yang dilaksanakan 
secara terstruktur mampu mengembangkan keterampilan tersebut. 
 

Kata Kunci: Gerakan Literasi Sekolah Terstruktur, Keterampilan Abad 21 
 

Gelombang revolusi industri 4.0 yang sangat pesat perkembangannya di 
dunia saat ini membawa dampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Guna menyonsong itu, diperlukan pembelajaran dan SDM yang mampu 
mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kolaboratif, dan 
komunikatif dimiliki oleh seorang peserta didik. Hal itu tentu saja bisa dilalui 
melalui kemampuan literasi yang tinggi. Untuk itu diperlukan sebuah tindakan 
yang nyata guna mengembangkan literasi peserta didik tersebut. Ditambah lagi 
sebuah bukti hasil survei tentang isu yang ditunjukkannya hasil skor PISA, 
TIMSS, dan PIRLS terkait dengan mutu pendidikan yang masih rendah tentu saja 
sangat erat kaitannya dengan rendahnya literasi peserta didik. 

Kemampuan literasi peserta didik tersebut, erat dengan tuntutan 
keterampilan membaca yang berujung pada kemampuan memahami informasi 
secara analitis, kritis, dan reflektif. Akan tetapi, pembelajaran di sekolah saat ini 
belum mampu mewujudkan hal tersebut. Pada tingkat sekolah menengah (usia 15 
tahun) pemahaman membaca peserta didik Indonesia (selain matematika dan 
sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi 
(OECD—Organization for Economic Cooperation and Development) oleh PISA 
(Kemdikbud, 2016).  

Hasil studi TIMSS maupun PISA dari ketiga bidang (matematika, sains, 
dan membaca) yang masih berada pada posisi ranking bawah dari negara peserta 
studi, memperlihatkan perlunya dilakukan pembenahan secara sistemik dalam 
hubungannya dengan permasalahan pendidikan, baik dalam hubungannya dengan 
aspek penciptaan lingkungan sekolah, guru, kurikulum, kegiatan PBM maupun 
dalam hubungannya dengan aspek pendukung lainnya (Tjalla, 2010).  

Akhirnya sebuah kebijakan pendidikan pun dikeluarkan pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi bagi peserta didik dengan adanya 
Gerakan Literasi Sekolah (GLS) tersebut. GLS ini melibatkan semua pemangku 
kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, 
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kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Selain itu, pelibatan unsur eksternal 
dan unsur publik, yakni orang tua peserta didik, alumni, masyarakat, dunia usaha 
dan industri juga menjadi komponen penting dalam GLS.  

Di samping itu, GLS dikembangkan berdasarkan sembilan agenda 
prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, 
khususnya Nawacita nomor 5, 6, 8, dan 9. Butir Nawacita yang dimaksudkan 
adalah (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) 
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga 
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (8) 
melakukan revolusi bangsa; (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat 
restorasi sosial Indonesia (Kemendikbud, 2016) 

Empat butir Nawacita tersebut terkait erat dengan komponen literasi 
sebagai modal pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan 
berdaya saing, berkarakter, serta nasionalis. Untuk melaksanakan kegiatan GLS, 
diperlukan sebuah upaya yang terstruktur dari masing-masing komponen 
pendidikan khususnya sekolah untuk melaksanakannya agar tujuan tersebut bisa 
tercapai secara optimal. Bagaimanakah penerapan program GLS secara terstruktur 
tersebut mampu meningkatkan keterampilan abad 21 pada peserta didik yang 
sangat dibutuhkan di masa depan. 
 
PEMBAHASAN 
Keterampilan Abad 21 

Keterampilan abad ke-21 menuntut berbagai keterampilan yang harus 
dikuasai oleh peserta didik adalah keterampilan yang mencakup keterampilan 
berpikir kritis, berpikiran kreatif dan inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. 
Ditunjang juga dengan kemampuan literasi yang sangat tinggi, baik literasi 
informasi maupun literasi digital yang sangat pesat perkembangannya. Dengan 
keterampilan tersebut diharapkan pendidikan mampu mempersiapkan peserta 
didiknya mampu sukses hidup pada zamannya.  

Zubaidah (2010) menyatakan bahwa keterampilan abad 21 tersebut 
sebenarnya sangat relevan dengan  empat  pilar pendidikan yang dicanangkan oleh 
UNESCO  yang mencakup  learning  to know,  learning  to do, learning to  be dan  
learning to live  together. Empat  prinsip pendidikan tersebut memiliki  sebuah 
keterampilan khusus yang perlu dikembangkan pendidik dalam kegiatan 
pembelajaran di sekolah.  

Pencapaian  keterampilan abad 21 tersebut tentu saja perlu dilakukan 
dengan  memperbarui kualitas  pembelajaran, membantu  siswa  mengembangkan 
partisipasi,  menyesuaikan  personalisasi  belajar,  menekankan  pada  
pembelajaran  berbasis proyek/masalah,  mendorong  kerjasama  dan  komunikasi,  
meningkatkan  keterlibatan  dan  motivasi siswa, membudayakan kreativitas dan 
inovasi dalam belajar, menggunakan sarana belajar yang tepat, mendesain  
aktivitas belajar  yang  relevan dengan  dunia  nyata,  memberdayakan  
metakognisi, dan mengembangkan  pembelajaran  student-centered.  Di samping 
itu juga perlu sebuah kolaborasi dan konseptual yang tepat dalam satuan 
pendidikan yang terwujud dalam sebuah gerakan literasi sekolah. Mengingat 
pentingnya literasi guna menunjang keterampilan abad 21 baik dalam hal 
pengembangan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi dan 
komunikasi yang dilakukan tentu saja erat hubungannya dengan kemampuan 
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literasi tersebut. Keterampilan abad 21 inilah yang nantinya mampu 
menghantarkan peserta didik dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. 

 
Gerakan Literasi Sekolah Terstruktur 

Gerakan Literasi Sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan 
menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain 
membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara.  Meskipun dijelaskan 
ada berbagai jenis literasi yang bisa dikembangkan kepada peserta didik, di 
antaranya literasi dasar berupa baca, tulis, dan hitung. Kemudian ada juga literasi 
financial, kesehatan, data, visual, kritikal, teknologi, statistik, informasi, dan 
lainnya. 

Gerakan Literasi Sekolah Terstruktur merupakan sebuah upaya yang 
dilakukan secara menyeluruh, terencana, sistematis, evaluasi, dan refleksi dalam 
penyelenggaraannya secara intensif melalui koordinasi sekolah untuk menjadikan 
sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat.  

GLS bukan hanya sebuah program yang berjalan begitu saja. Namun, 
pelaksanaannya perlu dikondisikan secara terencana mulai dari waktu 
pelaksanaan, kegiatan dalam pembelajaran, sarana dan prasarana yang memadai, 
kebijakan sekolah,  warga sekolah, serta masyarakat. GLS  menjadi sebuah 
program yang asyik dan menarik bagi seluruh warga sekolah jika memang 
dilaksanakan secara terstuktur.   

Program GLS menjadi suatu gerakan nasional yang bersifat partisipatif 
yang melibatkan seluruh kalangan di sekolah. Semua direncanakan sebagai suatu 
upaya pembiasaan membaca dan menulis pada peserta didik juga bagi pendidik. 
Bagi peserta didik pembiasaan ini berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu 
tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran (Kemendikbud, 2106).  

Kegiatan membaca lima belas menit sebelum pembelajaran tetap 
dilaksanakan dengan membaca buku selain buku pelajaran. Kemudian setiap akhir 
membaca tentu saja akan diarahkan pada kegiatan menulis melalui jurnal 
membaca siswa baik saat membaca di sekolah maupun di rumah. 

Sejalan dengan kegiatan Literasi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar 
semua bidang studi juga dianjurkan untuk melakukan kegiatan membaca pada saat 
pembelajaran berlangsung sesuai dengan ragam teks yang dibutuhkannya. 
Pentingnya kegiatan membaca guna menunjang pembelajaran di kelas, pendidik 
bisa mengontrol kegiatan literasi siswa pada jurnal peserta didik yang bisa dilihat 
pada lajur tahap pembelajaran.  

Gerakan Literasi Sekolah  tidak hanya diperuntukan kepada siswa tapi 
juga kepada pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua sampai ke komite sekolah. 
Gerakan Literasi Sekolah diluncurkan sebagai sebuah solusi untuk meningkatkan 
kualitas membaca siswa yang rendah  juga untuk menginternalisasikan nilai 
karakter yang luhur. 

Gerakan Literasi Sekolah diharapkan mampu menggerakkan semua warga 
yang berada di sekolah tanpa terkecuali mulai dari pemangku jabatan sampai 
kepada masyarakat sekeliling. Bersama merasa memiliki melaksanakan dan 
menjadikan kegiatan ini sebagai bagian terpenting untuk diwujudkan dalam 
kehidupan. 

Sebuah program yang dilaksanakan secara terstruktur tentu saja 
melibatkan semua komponen sekolah tak terkecuali oleh pimpinan sekolah guna 
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evaluasi dan refleksi setiap pelaksanaannya dan dilakukan tindakan perbaikan 
program dan inovasi setiap program. Salah satunya pengadaan bahan bacaan dari 
tulisan atau karya buku peserta didik sendiri. Pada awalnya mungkin dilakukan 
melalui antologi karya bisa berupa cerpen, puisi, cerita fantasi, pantun, dll. 
Kemudian bisa diarahkan dengan program satu buku satu peserta didik. Di 
samping itu akan muncul rasa percaya diri dalam diri peserta didik yang karyanya 
telah dibukukan dan diapresiasi oleh sekolah. 
 Program yang terstruktur dilaksanakan melalui tiga tahap pelaksanaan. 
Tahap pertama dimulai adanya perencanaan, yang meliputi: (a) penugasan khusus 
untuk koordinator literasi, (b) penyusunan program literasi, dan (c) sosialisasi 
program kepada peserta didik dan warga sekolah, (d) penyusunan SOP (standar 
operasional prosedur) pelaksanaannya, (e) penyusunanan indikator keberhasilan 
kegiatan dan rubrik penilaiannya, (f) penyusunan jurnal membaca, dan (g) 
penyusunan surat pemberitahuan kepada orang tua untuk terlibat dalam gerakan 
literasi sekolah melalui penyediaan bahan bacaan bagi peserta didik. 
 Tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan kegiatan literasi yang meliputi: 
(a) kegiatan membaca lima belas menit sebelum pelajaran setiap hari, (b) waktu 
khusus lain membaca selain jam pelajaran bisa satu jam bahkan lebih (tergantung 
kebijakan sekolah) yang dilakukan di sekolah, (c) kegiatan membaca yang 
dilakukan siswa yang terintegrasi dengan mata pelajaran, (d) pengisian jurnal 
membaca, dan (e) presentasi peserta didik atas bacaan yang telah dibacanya di 
depan kelas, (f) pemajangan karya siswa terkait dengan kegiatan literasi sekolah, 
dan (g) kegiatan bedah buku, gebyar literasi dengan berbagai lomba baca puisi, 
lomba menulis cerpen, artikel, poster, dll, 
 Pelaksanaan tahap evaluasi dan refleksi dilakukan oleh koordinator 
literasi, pendidik dan kepala sekolah yang meliputi kegiatan: (a) penyusunan 
ketercapaian indikator dalam pengisian jurnal literasi, (b) pengumpulan 
synopsis/karya literasi yang dilaksanakan setiap bulannya, (c) laporan hasil 
kunjungan dan peminjaman buku perpustakaan oleh perpustakawan, (d) laporan 
pengisian jurnal literasi, (e)  pemberian reward atas prestasi literasi siswa, dan (f) 
rencana tindak lanjut untuk perbaikan setiap program yang telah dilaksanakan. 
 
Gerakan Literasi Sekolah Terstruktur untuk Mengembangkan 
Keterampilan Abad 21 

 
Suyono (2011) menyatakan bahwa literasi merupakan basis 

pengembangan pembelajaran yang efektif dan produktif, memungkinkan siswa 
terampil mencari dan mengolah informasi yang sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan berbasis ilmu pengetahuan abad ke-21. Salah satu program pemerintah 
untuk memaksimalkan kemampuan literasi peserta didik adalah mengintegrasikan 
literasi dengan kurikulum pembelajaran melalui program Gerakan Literasi 
Sekolah (GLS). Perlunya sebuah kegiatan literasi yang mampu mengarahkan 
peserta didik dibimbing untuk mampu mengambil, memahami serta menggunakan 
informasi di sekelilingnya untuk mengatasi permasalahan dalam hidupnya tentu 
tidak terlepas pada sebuah gerakan literasi sekolah yang terstruktur dalam 
pelaksanaannya sehingga mampu mengembangkan keterampilan abad 21. 

Wagner  (2010) mengemukakan kompetensi  dan  keterampilan peserta 
didik untuk bertahan  hidup  dalam menghadapi kehidupan,   dunia   kerja,   dan   
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kewarganegaraan   di   abad   ke-21   ditekankan   pada tujuh   (7) keterampilan 
yang meliputi:  (1)  kemampuan  berpikir  kritis  dan  pemecahan  masalah,  (2)  
kolaborasi  dan kepemimpinan,  (3)  ketangkasan  dan  kemampuan  
beradaptasi,(4)  inisiatif  dan  berjiwa  entrepeneur, (5)  mampu  berkomunikasi  
efektif  baik  secara  oral  maupun  tertulis, (6)  mampu  mengakses  dan 
menganalisis informasi, dan (7) memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Barry 
(2012) mengidentifikasi sepuluh  (10)  keterampilan yang diperlukan  oleh  siswa  
untuk  bekerja  di  abad  ke-21,  yaitu  keterampilan  berpikir  kritis,  komunikasi, 
kepemimpinan,   kolaborasi,   kemampuan   beradaptasi,   produktifitas   dan   
akuntabilitas,   inovasi, kewarganegaraanglobal,   kemampuan   dan   jiwa   
entrepreneurship, sertakemampuan   untuk mengakses,  menganalisis,  dan  
mensintesis  informasi.   

Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  OECD  didapatkan  
deskripsi tiga  dimensi     abad  ke-21  yaitu informasi,  komunikasi,  dan  etika  
dan  pengaruh  sosial.  Kreativitas  juga merupakan salah satu komponen penting 
agar dapat sukses menghadapi dunia yang kompleks (Zubaidah, 2010). 

Literasi informasi, media, dan teknologi yang  mencakup  kemampuan  
mengakses,  mengevaluasi  dan  menggunakan informasi sangat  penting  dikuasai  
pada  saat  ini.  Literasi  informasi memiliki  pengaruh  yang  besar dalam  
perolehan  keterampilan  lain  yang  diperlukan  pada  kehidupan  abad  ke-21.  
Seseorang  yang berkemampuan  literasi  media  adalah  seseorang  yang mampu 
menggunakan  keterampilan  proses seperti kesadaran, analisis, refleksi dan aksi 
untuk memahami pesan alami yang terdapat pada media. Kerangka literasi media 
terdiri atas kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan 
menciptakan  pesan  dalam  berbagai  bentuk  media,  menciptakan  suatu  
pemahaman  dari  peranan media pada masyarakat, dan membangun keterampilan 
penting dari informasi hasil penyelidikan dan ekspresi  diri.  Literasi  media  juga  
mencakup  kemampuan  untuk  menyampaikan  pesan  dari  diri  dan untuk 
memberikan pengaruh dan informasi kepada orang lain. 

Literasi informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) mencakup 
kemampuan   mengakses,   mengatur,   mengintegrasi, mengevaluasi, dan 
menciptakan informasi melalui penggunaan teknologi komunikasi digital. Literasi 
ICT berpusat pada keterampilan berpikir tingkat tinggidalam mempertimbangkan 
informasi, media, dan   teknologi   di   lingkungan   sekitar.   Setiap   negara   
hendaknya   menumbuhkan   secara   luas keterampilan  ICT  pada  
masyarakatnya karena  jika  tidak,  negara  tersebut  dapat tertinggal  dari 
perkembangan dan   kemajuan   pengetahuan   ekonomi berbasis   teknologi.   
Terdapat   beberapa keterkaitan  antara  tiga  bentuk  literasi  yang  meliputi  
literasi komunikasi  informasi,  media  dan teknologi. Penguasaan   terhadap 
keterampilan   tersebut memungkinkan penguasaan   terhadap keterampilan  dan  
kompetensi  lain  yang  diperlukan  untuk  keberhasilan  kehidupan  di  abad  ke-
21 (Trilling & Fadel, 2009). 

Oleh karena itu, literasi juga mencakup kemampuan dan pengetahuan 
peserta didik dalam mengembangkan keterampilannya berpikir kritis, kreatif dan 
inovasi, kolaborasi, dan  berkomunikasi di dalam masyarakat, sehingga literasi ini 
begitu penting di dalam kehidupannya. Apalagi peserta didik yang hidup di zaman 
yang diwarnai kecanggihan teknologi saat ini. Literasi ini sangat diperlukan dalam 
sebagai starting point penting kehidupan peserta didik karena kemampuan literasi 
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ini bisa menjadi kunci hidupnya untuk berproses menjadi manusia yang 
berpengetahuan dan berperadaban. 
 
PENUTUP 
Simpulan  

Revolusi indusri 4.0 telah membawa dampak multidimensional yang 
diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 
pembelajaran dan SDM guna menyonsong kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Tingkat perkembangan literasi baik literasi informasi dan digital 
mampu meningkatkan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan 
berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam 
menghadapai era persaingan global. Untuk itulah gerakan literasi sekolah yang 
dilaksanakan secara terstruktur mampu mengembangkan keterampilan tersebut. 
 
Saran 

Perlunya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penyelenggaraan 
program Gerakan Literasi Sekolah secara terstruktur. Pendidik dan pustakawan 
sebagai tokoh yang berperan penting dalam menjalankan program GLS tersebut 
tentunya harus memiliki komitmen yang kuat guna pelaksanaannya. Kepala 
sekolah juga sangat memegang peranan penting dalam memonitoring dan 
mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah tersebut sebagai sarana 
mencetak generasi cerdas yang siap menghadapi tantangan di masa depannya. 
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