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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, terutama

dalam teknologi percetakan makin banyak informasi yang tersimpan di dalam buku. 

Semua jenjang pendidikan, kemampuan membaca skala prioritas yang harus 

dikuasai oleh peserta didik. Membaca, melalui kegiatan tersebut peserta didik akan 

memperoleh berbagai informasi yang sebelumnya belum pernah didapatkan. 

Semakin banyak membaca semakin banyak pula informasi yang diperoleh. 

Tarigan (2008:7) menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Rahim 

(2008:1) menjelaskan bahwa proses belajar yang paling efektif dilakukan melalui 

kegiatan membaca. Masyarakat yang gemar membaca akan memperoleh 

pengetahuan dan wawasan baru yang dapat meningkatkan kecerdasannya sehingga 

mereka lebih mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang.  

Membaca semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang kompleks karena 

setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca. Walaupun informasi dapat 

ditemukan melalui media lain seperti media audio visual, tetapi peran membaca 

tidak dapat digantikan sepenuhnya. Oleh karena itu, keterampilan membaca harus 

mendapat perhatian lebih, terutama pada saat peserta didik berada di bangku 

sekolah dasar agar kemampuan membaca peserta didik dapat berkembang dengan 

baik di masa depan. 
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Budaya membaca merupakan cerminan kemajuan suatu masyarakat atau 

bangsa. Hal ini dibenarkan oleh (Zuchdi, 2012: 17) yang mengatakan bahwa 

membaca dan menulis merupakan instrumen utama dari tradisi keilmuan yang 

menjadi pemacu perubahan sebuah bangsa. Masyarakat yang maju akan senantiasa 

menjadikan kegiatan membaca sebagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.  

(Somadayo, 2011: 10) mengungkapkan bahwa seorang pembaca dikatakan 

memahami bahan bacaan secara baik apabila pembaca dapat: 1) mengenal kata-kata 

atau kalimat yang ada dalam bacaan dan mengetahui maknanya, 2) menghubungkan 

makna dari pengalaman yang dimiliki dengan makna yang ada dalam bacaan, 3) 

memahami seluruh makna secara kontekstual, dan 4) membuat pertimbangan nilai 

isi bacaan berdasarkan pengalaman membaca. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman seseorang menurut (Somadayo, 

2011: 28) adalah siswa yang bersangkutan, keluarganya, kebudayaannya, dan 

situasi sekolah.  

Seperti yang sering dilakukan membaca adalah kegiatan yang menggunakan 

kemampuan melihat dengan mata dan ingin memahami isi dari bacaan, perpaduan 

dari kemampuan membaca cepat dan efektif dalam proses membaca disebut KEM 

(Kemampuan Membaca). Menurut Guntur (2008) membaca cepat, artinya 

membaca yang mengutamakan kecepatan dan tidak mengabaikan pemahamannya. 

Sedangkan membaca efektif, artinya, peningkatan kecepatan membaca itu harus 

diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Pembaca yang efektif 

dan kritis tahu tentang apa yang perlu digalinya dari bahan bacaan secara cepat, 

mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting, serta membuang hal-hal yang tak 

diperlukan. 
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Upaya mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

GLS adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, 

peserta didik, orang tua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem 

pendidikan. 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

secara menyuluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi 

pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan 

menulis adalah melalui Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan Literasi Sekolah 

merupakan salah satu hal yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.  

Permendikbud menjelaskan kegiatan membaca buku non pelajaran merupakan 

sebuah kegiatan yang perlu dilakukan minimal 15 menit setiap hari. Melalui 

kegiatan literasi diharapkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik 

Indonesia meningkat. Kemampuan membaca dan menulis akan meningkat ketika 

kegiatan membaca dan menulis menjadi budaya dalam lingkungan sekolah. 

Berdasarkan obeservasi awal dan wawancara dengan guru pada tanggal 15 

Desember 2016 di SDN Tlogomas 1 Malang, guru mengemukakan bahwa pada 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sudah di selenggarakan di kelas IV.  Kegiatan 

membaca sebelum pembelajaran sudah dilakukan sejak tahun 2015/2016, sebelum 

pukul 07.00 untuk memulai kegiatan belajar mengajar, guru menyiapkan buku-

buku nonpembelajaran di perpustakaan, kelas/pojok kaca untuk dibaca selama 15 

menit. Pada kelas IV peserta didik inilah yang sangat antusias untuk membaca 
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sampai mendapatkan piala membaca puisi se-Malang raya, dan juga untuk 

menumbuhkan budi pekerti yang baik untuk menunjukan empati, peduli, dan 

menghargai sesama.  

Kepala Sekolah pemimpin punya kewenangan untuk membawa sekolah ke 

situasi lebih baik. Kegiatan yang dilakukan seperti bekerja bersama, kami 

memperbaiki, membersihkan, dan menata perpustakaan sekolah. Kegiatan 

membaca 15 menit sebelum belajar-mengajar terus dijalankan. Bahkan ‘gebrakan 

di perpustakaan’ terus digiatkan, di antaranya kegiatan 3W (Wajib Kunjung, Wajib 

Baca, dan Wajib Lapor/Membuat Sinopsis dari buku yang dibaca). Berdasarkan 

kegiatan tersebut, guru mengambil kesimpulan bahwa jika anak diberi motivasi dan 

difasilitas, akan terlihat kreasi dan prestasinya. Dengan kegiatan membaca 15 menit 

sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, bukan hanya akademik yang 

meningkat, tetapi juga prestasi nonakademik juga meningkat. 

Berdasarkan teori dan permasalahan di atas, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kemampuan membaca dengan 

berjudul “Analisis Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Peserta Didik Terhadap Prestasi Belajar Kelas IV di 

Sekolah Dasar Negeri Tlogomas 1 Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada peneliti ini adalah: 

1. Bagaimana proses penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas IV di SDN 

Tlogomas 1 Malang? 
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2. Faktor apa saja penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas IV di SDN 

Tlogomas 1 Malang? 

3. Bagaimana kemampuan membaca peserta didik dalam nilai akademik 

melalui penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas IV di SDN 

Tlogomas 1 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi: 

1. Untuk mendeskripsikan proses penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas IV 

di SDN Tlogomas 1 Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa yang meningkatkan kemampuan 

membaca di SDN Tlogomas 1 Malan penyelenggaraan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) untuk meningkatkan kemampuan membaca belajar kelas IV 

di SDN Tlogomas 1 Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan membaca peserta didik 

dalam nilai akademik melalui penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik kelas IV di 

SDN Tlogomas 1 Malang. 

D. Manfaat Penelelitian 

Adapun manfaat penelitian yaitu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

bagi: 
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1. Teoretis 

1) Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan tema yang sama tentang Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS). 

2) Memberikan sumbangan keilmuan bagi dunia pendidikan mengenai 

kemampuan membaca bahwa membaca sangatlah penting bagi dunia 

pendidikan. 

2. Praktis  

a. Bagi guru 

1) Literasi dapat berkembang dalam semua warga sekolah 

2) Sebagai acuan dalam mendidikan peserta didik 

b. Bagi peserta didik  

1) Meningkatkan kemampuan akademik peserta didik  

2) Memberikan stimulus yang baik bagi peserta didik 

c. Bagi sekolah 

1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan 

masukan untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah dan 

mengembangkan kemampuan membaca agar memperoleh hasil 

yang maksimal. 

2) Menigkatkan kinerja sekolah, melalui peningkatan profesionalisme 

pendidik.  

E. Batasan Penelitan 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Gerakan 

Literasi Sekolah dan kemampuan membaca pemahaman, karena bertujuan dalam 
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penelitian tidak melebar dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga ruang 

lingkup ini hanya tentang pelakasanaan Gerakan Literasi Sekolah meningkatkan 

kemampuan membaca di kelas IV SDN Tlogomas 1 Malang. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini di maksudkan untuk menghindari 

kesalahan pengertian makna dari variabel, maka batasan defini operasional yang 

digunakan adalah: 

1. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam penelitian ini merupakan upaya 

untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran sepanjang 

hayat. Proses membaca buku nonakademik 15 menit sebelum 

pembelajaran di mulai, untuk menumbuh kembangkan budi pekerti 

peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah. 

2. Kemampuan Membaca 

Kemampuan membaca dalam penlitian ini merupakan kegiatan 

membaca yang memahami suatu kalimat dan mampu mencritakan 

kembali isi bacaan, sering membaca seorang anak akan kemampuan 

membaca meningkat dengan sendirinya dan lebih banyak mendapatkan 

informasi. 

 

 

 

 

 


