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IMPLIKASI TEORI BELAJAR  

TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI  

 

Oleh:  

Dra.Aas Saomah, M.Si 

  

Abstrak:  Penguasaan literasi mutlak diperlukan di era ini mengingat kompetisi di 
segala bidang sangat ketat sementara perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi berlangsung dengan sangat cepat. Ciri pendidikan literasi meliputi tiga 
R, yaitu: Responding, Revising, dan Reflecting. Dalam pendidikan literasi terdapat 
beberapa teori belajar yang dapat dipertimbangkan, yaitu: teori belajar kognitif, 
teori Zone of  Proximal Development, dan  teori Scaffolding Talk and Routin.  
 

Kata kunci:  literasi, pendidikan literasi, teori belajar kognitif, Zone of  Proximal 

Development, Scaffolding Talk and Routin. 

 

 

Era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan 

persaingan yang sangat ketat menuntut manusia untuk mampu terus-menerus 

belajar menguasai berbagai ilmu dan teknologi secara cepat. Jika tidak demikian 

maka seseorang akan tertinggal dan kalah dalam kompetisi di berbagai bidang. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipelajari manusia dengan penggunaan 

penguasaan literasi (keaksaraan dan kewicaraan) yang memadai. Sebaliknya, 

kemampuan literasi yang tinggi dapat pula mendorong perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi ke arah tingkatan yang lebih tinggi lagi.  

 Sementara itu perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan 

transformasi menyebabkan interaksi manusia yang berasal dari berbagai belahan 

dunia dengan latar belakang sosio-kultural yang beragam itu semakin tinggi. 

Kemampuan beradaptasi secara cepat dengan berbagai situasi budaya yang ada 

merupakan prasyarat mutlak untuk keberhasilan menjalin hubungan dengan 

orang-orang dari berbagai latar belakang sosial budaya. Kegagalan dalam 

memahami karakteristik sosial budaya dalam berbagai peristiwa komunikasi akan 
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menyebabkan terhambatnya komunikasi, kegagalan komunikasi dan bahkan 

disharmonisasi antar pelaku komunikasi.  

 Penguasaan literasi yang tinggi tentunya tidak mengabaikan aspek 

sosiokultural karena literasi tersebut merupakan bagian dari kultur/budaya 

manusia. Hubungan literasi dengan komunikasi sangatlah erat bahkan Kern 

(2000) menyatakan bahwa, ”Literacy involves communication” (Literasi 

melibatkan komunikasi). Literasi yang mencakup dua hal, yaitu: keaksaraan dan 

kewicaraan atau lisan dan tulisan tentunya merupakan bagian dari budaya manusia 

untuk berkomunikasi antara satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

hidup. Dengan penguasaan literasi yang baik atau sesuai dengan sosiokulturalnya, 

manusia dapat berkomunikasi dengan baik pula.  

 Agar literasi dapat dikuasai secara maksimal sehingga membantu manusia 

mencapai tujuan-tujuan mereka, maka pendidikan literasi perlu dilaksanakan. 

Apakah itu pendidikan literasi? Bagaimana pendidikan literasi itu dilaksanakan? 

Apa implikasi teori-teori belajar terhadap pendidikan literasi?  Beberapa 

pertanyaan tersebut  akan dibahas dalam artikel ini.  

 

Pengertian Literasi  

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya Literacy berasal dari bahasa Latin littera 

(huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan 

konvensi-konvensi yang menyertainya. Kendatipun demikian, literasi utamanya 

berhubungan dengan  bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Adapun sistem 

bahasa tulis itu sifatnya sekunder. Manakala berbicara mengenai bahasa, tentunya 

tidak lepas dari pembicaraan mengenai budaya karena bahasa itu sendiri 

merupakan bagian dari budaya. Sehingga, pendefinisian istilah literasi tentunya 

harus mencakup unsur yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni situasi sosial 

budayanya. Berkenaan dengan ini Kern (2000) mendefinisikan istilah literasi 

secara komprehensif sebagai berikut:   

 

Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturally-situated 
practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at 
least a tacit awareness of the relationships between textual conventions 
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and their context of use and, ideally, the ability to reflect critically on 
those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic – 
not static – and variable across and within discourse communities and 
cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of 
written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural 
knowledge. (Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan 
historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna 
melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak 
terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual 
dan konteks penggunaanya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi 
secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan 
maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis – tidak statis – dan dapat 
bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/ wacana. 
Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan 
bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan 
kultural).  

 

Yang dimaksud dengan teks di atas adalah mencakup teks tulis dan teks lisan. 

Adapun pengetahuan tentang genre adalah pengetahuan tentang jenis-jenis teks 

yang berlaku/digunakan dalam komunitas wacana misalnya, teks naratif, 

eksposisi, deskripsi dan lain-lain. Terdapat tujuh unsur yang membentuk definisi 

tersebut, yaitu berkenaan dengan interpretasi, kolaborasi, konvensi, pengetahuan 

kultural, pemecahan masalah, refleksi, dan penggunaan bahasa. Ketujuh hal 

tersebut merupakan prinsip-prinsip dari literasi.  

 

Prinsip Pendidikan Literasi  

Terdapat tujuh prinsip pendidikan literasi yang diambil dari definisi Kern (2000) 

di atas, yaitu:  

1. Literasi melibatkan interpretasi 

Penulis/pembicara dan pembaca/pendengar berpartisipasi dalam tindak 

interpretasi, yakni: penulis/pembicara menginterpretasikan dunia (peristiwa, 

pengalaman, gagasan, perasaan, dan lain-lain), dan pembaca/pendengar kemudian 

mengiterpretasikan interpretasi penulis/pembicara dalam bentuk konsepsinya 

sendiri tentang dunia.  
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2. Literasi melibatkan kolaborasi 

Terdapat kerjasama antara dua pihak yakni penulis/pembicara dan 

pembaca/pendengar. Kerjasama yang dimaksud itu dalam upaya mencapai suatu 

pemahaman bersama. Penulis/pembicara memutuskan apa yang harus 

ditulis/dikatakan atau yang tidak perlu ditulis/dikatakan berdasarkan pemahaman 

mereka terhadap pembaca/pendengarnya. Sementara pembaca/pendengar 

mencurahkan motivasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka agar dapat 

membuat teks penulis bermakna.  

3. Literasi melibatkan konvensi 

Orang-orang membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan 

oleh konvensi/kesepakatan kultural (tidak universal) yang berkembang melalui 

penggunaan dan dimodifikasi untuk tujuan-tujuan individual. Konvensi disini 

mencakup aturan-aturan bahasa baik lisan maupun tertulis.  

4. Literasi melibatkan pengetahuan kultural. 

 Membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara berfungsi dalam sistem-

sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai tertentu. Sehingga orang-

orang yang berada di luar suatu sistem budaya itu rentan/beresiko salah/keliru 

dipahami oleh orang-orang yang berada dalam sistem budaya tersebut.  

5. Literasi melibatkan pemecahan masalah. 

 Karena kata-kata selalu melekat pada konteks linguistik dan situasi yang 

melingkupinya, maka tindak menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu 

melibatkan upaya membayangkan hubungan-hubungan di antara kata-kata, frase-

frase, kalimat-kalimat, unit-unit makna, teks-teks, dan dunia-dunia. Upaya 

membayangkan/memikirkan/mempertimbangkan ini merupakan suatu bentuk 

pemecahan masalah.  

6. Literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri. 

Pembaca/pendengar dan penulis/pembicara memikirkan bahasa dan hubungan-

hubungannya dengan dunia dan diri mereka sendiri. Setelah mereka berada dalam 

situasi komunikasi mereka memikirkan apa yang telah mereka katakan, 

bagaimana mengatakannya, dan mengapa mengatakan hal tersebut.  
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7. Literasi melibatkan penggunaan bahasa.  

Literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa (lisan/tertulis) melaikan 

mensyaratkan pengetahuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan baik dalam 

konteks lisan maupun tertulis untuk menciptakan sebuah wacana/diskursus. 

  

Tingkatan Literasi 

Literasi tidaklah seragam karena literasi memiliki tingkatan-tingkatan yang 

menanjak. Jika seseorang sudah menguasai satu tahapan literasi maka ia memiliki 

pijakan untuk naik ke tingkatan literasi berikutnya. Wells (1987) menyebutkan 

bahwa terdapat empat tingkatan literasi, yaitu: performative, functional, 

informational, dan epistemic. Orang yang tingkat literasinya berada pada tingkat 

performatif, ia mampu membaca dan menulis, serta berbicara dengan simbol-

simbol yang digunakan (bahasa). Pada tingkat functional orang diharapkan dapat 

menggunakan bahasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti membaca 

buku manual. Pada tingkat informational orang diharapkan dapat mengakses 

pengetahuan dengan bahasa. Sementara pada tingkat epistemic orang dapat 

mentransformasikan pengetahuan dalam bahasa. 

 

Ciri Pembelajaran Literasi  

Pembelajaran literasi dicirikan dengan tiga R, yakni Responding, Revising, dan 

Reflecting (Kern, 2000). Responding disini melibatkan kedua belah pihak, baik 

guru maupun siswa. Para siswa memberi respon pada tugas-tugas yang diberikan 

guru atau pada teks-teks yang mereka baca. Demikian pula guru memberi respon 

pada jawaban-jawaban siswa agar mereka dapat mencapai tingkat ’kebenaran’ 

yang diharapkan. Pemberian respon atas hasil pekerjaan siswa juga cukup penting 

agar mereka tahu apakah mereka sudah mencapai hal yang dirahapkan atau 

belum. Revision yang dimaksud disini mencakup berbagai aktivitas berbahasa. 

Misalnya, dalam menyusun sebuah laporan kegiatan, revisi dapat dilaksanakan 

pada tataran perumusan gagasan, proses penyusunan, dan laporan yang tersusun. 

Reflecting berkenaan dengan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan, apa 

yang dilihat, dan apa yang dirasakan ketika pembelajaran dilaksanakan. Secara 
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spesifik lagi, refleksi dapat dibagi ke dalam dua, yaitu: dari sudut pandang bahasa 

reseptif (mendengarkan dan membaca) dan sudut pandang bahasa ekspresif 

(berbicara dan menulis). Dari sudut pandang bahasa reseptif beberapa pertanyaan 

dapat diajukan, yaitu: apa tujuan/maksud pembicara/penulis ini? Apakah hal-hal 

tertentu yang menyiratkan keyakinan dan sikap pembicara/penulis mengenai topik 

pembicaraan? dan lain-lain. Dari sudut pandang bahasa ekspresif, pertanyaan-

pertanyaan berikut ini cukup bermanfaat, yaitu: bagaimana orang lain 

menginterpretasikan apa yang saya katakan? Dari mana saya tahu 

pendengar/pembaca memahami atau meyakini apa yang saya kemukakan? dan 

sebagainya.  

 

Teori Belajar dan Implikasinya.  

1. Teori Belajar Perkembangan Kognitif Piaget 

Piaget berpendirian bahwa anak berinteraksi dengan keadaan sekitarnya dalam 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya di lingkungannya itu. Pembelajaran 

terjadi dalam kegiatan pemecahan masalah. Dua macam perkembangan, yakni 

asimilasi dan akomodasi, muncul dari kegiatan pemecahan masalah tersebut. 

Asimilasi terjadi ketika aktivitas tersebut tidak menghasilkan perubahan pada 

anak. Sedangkan akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan dengan hal-hal 

yang ada dalam lingkungannya.  

Senada dengan pernyataan di atas Bigge (1982:19) mencatat: 
 
“Assimilation consists of the filtering or modification of the input from the 
environment. In this process new knowledge meshes with the child’s 
existing insight. Accomodation consist of the modification or change of the 
child’s internal patterns of understanding to fit reality.” (Asimilasi terdiri 
dari filter atau modifikasi input dari lingkungannya. Dalam proses ini 
pengetahuan baru bertautan dengan pandangan-pandangan yang sudah ada 
pada benak anak. Akomodasi terdiri dari modifikasi atau perubahan pola-
pola pemahaman internal anak untuk menyesuaikan diri dengan realitas).  
 
 
Selain hal tersebut di atas, Piaget juga mengemukakan tahapan-tahapan 

perkembangan kognitif anak, yaitu: periode sensorimotor (0-2 tahun), periode 
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praoperasional (2-7 tahun), periode konkrit operasional (7-11 tahun) dan formal 

operasional (di atas 11 tahun) (Desmita, 2005).  

 

2. Teori Zone of Proximal Development Vigotsky 

Menurut Vygotsky perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam konteks 

sosial, yakni di dunia yang penuh dengan orang yang berinteraksi dengan anak 

sejak anak itu lahir. Dengan pertolongan orang dewasa, anak dapat melakukan dan 

memahami lebih banyak hal dibandingkan dengan jika anak belajar sendiri.            

Kecerdasan menurut konsep Vygotsky  tidak diukur dari apa yang bisa 

dilakukan anak sendirian, tetapi kecerdasan dapat diukur dengan lebih baik 

dengan melihat apa yang dapat dilakukan anak dengan bantuan yang semestinya 

(dari orang dewasa).  

 Konsep Zone of Proximal Development (ZPD) menggambarkan hubungan 

antara perkembangan, proses belajar dan bermain bagi anak. Perkembangan 

dipandang sebagai rangkaian perilaku atau tingkat kematangan. Dalam bentuk 

bagan, konsep ZPD dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.6  

Zone of Proximal Development  (Yustiana, 2002: 159) 

 

 Dalam konteks ZPD ini perkembangan perilaku dibatasi pada dua 

tingkatan, yaitu tingkatan penampilan saat ini (independent) atau tingkatan yang 

Level of assisted performance 

Difficulty of 
the tasks 

Level of Independent 
Performance 
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dapat diketahui dan dilakukan anak serta tingkatan perkembangan potensial atau 

tingkatan penampilan maksimum yang dapat dijangkau anak dengan bantuan 

orang lain dengan penciptaan lingkungan (assissted). Di antara dua tingkatan 

tersebut anak atau peserta didik dihadapkan pada sejumlah tugas yang memiliki 

tingkat kesulitan tertentu dan menantang anak untuk mengkonstruksi 

pengetahuan. 

 

3. Teori Scaffolding Talk and Routin Bruner 

Bagi Bruner, bahasa merupakan alat yang sangat penting bagi pertumbuhan 

kognitif anak. Scaffolding Talk ‘omongan guru’ yang digunakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan di kelas, mulai dari memeriksa presensi, 

menerangkan, menyuruh siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sampai 

membubarkan kelas itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan 

bahasa anak. Terlebih lagi jika ‘omongan guru’ tersebut dilakukan terus-menerus 

(rutin), anak akan menjadi terbiasa dengan kegiatan atau ucapan-ucapan guru pada 

waktu pelajaran berlangsung. Pada gilirannya anak akan merasa nyaman dan 

percaya diri dengan ungkapan-ungkapan tersebut yang kemudian membuatnya 

siap untuk mempelajari hal-hal yang baru.  

 

Implikasi dalam Pembelajaran 

Berdasarkan teori Piaget, guru harus mempertimbangkan perkembangan kognitif 

anak ketika menyusun suatu materi pembelajaran. Dengan melihat tahapan-

tahapaan perkembangan anak dapat ditentukan apakah anak sudah siap dengan 

penjelasan-penjelasan abstrak dan logis seperti menerangkan beberapa tata bahasa 

secara eksplisit lengkap dengan analisis unsur-unsur katanya, atau menerangkan 

kata-kata kunci dari teks-teks yang dipajankan pada anak.  

Guru juga perlu mempertimbangkan bahwa sebenarnya anak tersebut tidak 

pasif begitu saja dalam pembelajaran melainkan mereka juga aktif mengatasi 

masalah-masalah yang melingkupinya termasuk pemahaman akan makna bahasa. 

Beberapa kata/frasa canggih seperti inflasi, korupsi, kolusi, nepotisme, reformasi, 

pembalakan hutan (illegal logging), Kentucky Fried Chicken, ATM, chatting, e-
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mail, pending, hand-and-body lotion dapat dipahami/dikuasai anak-anak 

sekalipun mereka tidak menganalisisnya dari kata per kata atau dengan sengaja 

membuka kamus bahasa. Mereka melihat dan berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi.  

 Berdasarkan teori Zone of Proximal Development dari Vygotsky, sebagai 

pendidik, guru memiliki peran yang sangat strategis untuk membantu 

perkembangan peserta didik secara maksimal. Bantuan-bantuan guru yang 

diberikan secara tepat dan sesuai akan sangat membantu perkembangan kognitif 

dan kemampuan peserta didik tersebut. Misalnya, ketika guru  mengajarkan anak 

untuk mampu bercerita,  guru dapat membantu pemahaman siswa akan contoh 

alur cerita yang dipajankan dengan gambar-gambar naratif yang di dalamnya 

terlihat jelas adanya orientasi, krisis/konflik, dan resolusi. Ketika anak 

menampilkan teks lisan misalnya, guru dapat membantu kelancaran mereka 

bercerita dengan membantu mengingat kata-kata atau pengucapan kata yang 

terlupakan.  

 Scaffolding talk and routin dalam berbahasa jelas sekali dapat membantu 

siswa dengan menciptakan suasana aman dan mudah bagi mereka. ‘Omongan 

guru’ dan rutinitas ungkapan yang dipakainya membuat siswa mudah menebak 

apa yang akan diungkapkan gurunya manakala berlangsung pembelajaran. 

Misalnya, guru selalu mengucapkan salam dan menyapa siswa serta 

mengorganisir situasi kelas dengan menggunakan bahasa sederhana dan mudah 

dipahami serta dilakukan secara rutin.  Ini tentu saja sangat mendorong siswa 

untuk belajar secara maksimal karena perasaan aman dan ringan yang tercipta dari 

upaya guru dengan scaffolding talk dan kegiatan rutin tersebut. 

 

Kesimpulan 

Terdapat tujuh unsur yang membentuk pengertian literasi, yaitu: interpretasi, 

kolaborasi, konvensi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi, dan 

penggunaan bahasa. Terdapat empat tingkatan literasi, yaitu: performative, 

functional, informational, dan epistemic. Responding, Revising, dan Reflecting 

adalah tiga ciri dari pembelajaran literasi. Teori-teori belajar yang mencakup teori 
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belajar kognitif, teori belajar Zone of Proximal Development Vigotsky, dan 

Scaffolding Talk and Routin Bruner merupakan pegangan yang kokoh bagi para 

pendidik untuk melaksanakan pembelajaran literasi.  
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