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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Pendidikan merupakan proses penting sepanjang hayat dan mempunyai peran 

yang besar dalam peningkatan kesejahteraan hidup. Dewasa ini pendidikan sangat 

dekat dengan istilah “literasi”. Literasi ini memiliki makna meluas dari waktu ke 

waktu. Menurut Aronoff (1994), literasi sekarang tidak hanya diartikan sebagai 

kemampuan menulis dan membaca tetapi “has instead come to be considered 

synonymous with its hoped-for consequences”. 

  Menurut Bukhori (2008), secara sederhana literasi dapat diartikan sebagai 

kemampuan membaca dan menulis atau melek aksara. Muchtar (2016), juga 

mengungkapkan bahwa literasi merupakan keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis 

dan membaca. Besnier (1999), juga mengartikan literacy can be roughly defined as 

communication through visually decoded inscriptions, rather than through auditory 

and gestural channels. Sejalan dengan beberapa pengertian Suyono (2012),  

menjelaskan bahwa inti literasi adalah kegiatan membaca, berpikir dan menulis. 

Dalam kaitannya itu, berpikir perlu dieksplisitkan, dengan alasan agar berpikir lebih 

ditonjolkan sehingga dalam praktiknya merupakan kegiatan yang mendapatkan 

perhatian tinggi, bukan sekedar kegiatan tempelan dalam membaca dan menulis. 

  Pengertian literasi dalam konteks GLS adalah kemampuan mengakses, 

memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, 

antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ atau berbicara (Sutrianto dkk, 

2016). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa literasi 
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bukan hanya berkenaan dengan kemampuan membaca ataupun menulis saja, 

melainkan adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan membaca, berpikir dan 

menulis yang diperlukan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. 

 Posisi kompetensi literasi membaca siswa Indonesia pada hasil survei 

internasional dapat dikatakan sangat rendah. Survei yang dilakukan oleh PIRLS 

(2006), Indonesia menduduki nomor 41 dari 45 negara yang disurvei. Hasil survei 

PISA dalam tiga survei yang pernah diikuti Indonesia juga menunjukkan hasil yang 

memprihatinkan. Pada survei tahun 2000 Indonesia menempati peringkat 39 dari 41 

negara yang disurvei. Pada tahun 2003, Indonesia menduduki posisi 39 dari 40 negara 

partisipan. Sementara itu, untuk survei tahun 2006, Indonesia menduduki posisi 48 

dari 56 negara partisipan. Hasil ini memberikan tugas bagi para ahli, pemerhati, dan 

praktisi pembelajaran khususnya membaca untuk merumuskan, membuat inovasi, 

melakukan studi analisis dan pengembangan utuk meningkatkan kemampuan literasi 

siswa. Hal yang juga menjadi penting untuk diperhatian adalah bagaimana instrumen 

penilaian PIRLS maupun PISA disusun dan diujikan jika dikaitkan dengan konteks 

situasi pembelajaran dan kondisi sosioekonomi serta kultur Indonesia. Kajian 

mengenai literasi di tingkat sekolah dasar tidak dapat dipisahkan dari survei 

kompetensi literasi yang dilakukan oleh PIRLS. Survei PIRLS, siswa diberikan tes 

dengan genre teks yang berbeda-beda dan hasilnya dilaporkan dalam dua tujuan 

membaca, yakni membaca sastra (literary reading) dan membaca untuk memperoleh 

(informational reading). Hasil menunjukkan bahwa skor kompetensi membaca untuk 

memperoleh informasi jauh lebih rendah daripada membaca sastra. Hal ini menjadi 

kajian mengapa dapat terjadi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk 
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meningkatkan kompetensi membaca untuk memperoleh informasi. Pertanyaan-

pertanyaan ini menimbulkan implikasi serius karena dalam kehidupan masyarakat 

modern kompetensi membaca untuk memperoleh informasi sangat penting (Benson, 

2002). 

Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui Kemendikbud menerapkan GLS 

untuk memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Salah satu 

kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah “kegiatan 15 menit membaca buku 

nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 

menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca 

agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi 

pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap 

perkembangan peserta didik. 

Pada faktanya GLS tidak diberlakukan pada semua sekolah, tetapi hanya di 

beberapa sekolah yang telah menjalankan gerakan ini dan menjadi acuan sekolah lain 

dalam melaksanakan literasi. Salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah 

rujukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Batu untuk melaksanakan GLS 

yaitu SMPN 01 Batu, maka perlu kiranya kajian untuk mengetahui apakah 

pencapaian pada GLS di SMPN 01 Batu sudah sesuai dengan ketercapaian indikator 

pada tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Tidak hanya itu materi 

yang peneliti ingin ketahui lebih mendalam ialah bagaimana materi sains (IPA) juga 

dimasukkan sebagai bahan dalam GLS yang sedang dijalankan oleh SMPN 01 Batu.  
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       Materi sains (IPA) yaitu materi untuk membaca, kemampuan melakukan 

proses sains dan aktivitas berfikir kritis yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

keterampilan proses peserta didik. GLS pada materi sains (IPA) dapat membantu 

siswa dalam memahami konsepsi tentang sains, nilai-nilai dan keyakinan dalam 

memperoleh pengetahuan sains tersebut, serta pengaruhnya terhadap masyarakat, 

budaya, dan teknologi. Hal ini sangat sesuai dengan peraturan pemerintah untuk 

menumbuhkan budi pekerti dalam memahami sains dengan baik, peserta didik 

diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara 

membaca atau mempraktekkan ilmu sains serta dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Tujuan peneliti menganalisis materi sains (IPA) dalam GLS karena dalam 

program GLS diadakannya wajib baca 15 menit yang menguntungkan bagi peserta 

didik. Peserta didik dapat membaca materi sains pada buku non teks yang akhirnya 

dapat menambah informasi untuk peserta didik sendiri, jadi hal ini pun juga sangat 

berguna bagi peserta didik dalam pembelajaran mata pelajaran sains (IPA) disekolah. 

PISA 2010 menjelaskan aspek kognitif meliputi pengetahuan peserta didik dan 

kapasitasnya untuk menggunakan pengetahuan secara efektif dan melibatkan proses 

kognitif yang merupakan karakteristik sains dalam bidang personal, sosial, dan global. 

Aspek afektif berhubungan dengan masalah yang dapat dipecahkan oleh pengetahuan 

sains dan membentuk peserta didik yang mampu untuk membuat keputusan pada saat 

ini maupun masa depan. Ini yang menjadikan pentingnya mengapa GLS pada materi 

sains (IPA) perlu dianalisis. 
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 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian untuk 

mengukur ketercapaian indikator GLS pada tahap pembiasaan, pengembangan dan 

pembelajaran materi sains (IPA) di SMPN 01 Batu. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ketercapaian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada Materi Sains 

(IPA) di SMPN 01 Batu? 

2. Apa saja hambatan ketercapaian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada Materi 

Sains (IPA) di SMPN 01 Batu? 

3. Bagaimana solusi terhadap hambatan ketercapaian Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) pada Materi Sains (IPA) di SMPN 01 Batu dapat tercapai dengan 

baik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ketercapaian Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada 

Materi Sains (IPA) di SMPN 01 Batu. 

2. Untuk menganalisis hambatan dalam mencapai ketercapaian Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) pada Materi Sains (IPA) di SMPN 01 Batu. 

3. Untuk memberikan alternative solusi atas hambatan ketercapaian Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) pada Materi Sains (IPA) di SMPN 01 Batu dapat 

tercapai dengan baik. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya untuk mengukur seberapa ketercapaian indikator pada 

pengembangan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam tahap pembiasaan, 
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pengembangan dan pembelajaran yang menyinggung tentang materi sains 

(IPA) pada kelas 7 sampai dengan kelas 9. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di SMPN 01 Batu pada semester genap tahun

ajaran 2016/2017.

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui penerapan GLS (Gerakan 

Literasi Sains) di SMPN 01 Batu. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti lain

1) Dapat digunakan sebagai rujukan tentang penilitian GLS pada

berbagai jenjang pendidikan dan pada materi lain.

b. Bagi sekolah

1) Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah terutama pada

materi sains (IPA).

2) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat.

3) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan

ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan

khususnya pengetahuan sains.


