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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Membaca adalah salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan. 

Hampir keselurahan kemampuan yang dimiliki seseorang didapatkan pada 

kemampuan membaca. Apabila kemampuan tersebut akan membudaya dalam diri 

peserta didik, maka tingkat keberhasilan yang dimiliki oleh sekolah akan jauh 

lebih baik di masa depan (Teguh, 2017 : 19). Kesuksesan peserta didik dapat di 

lihat dari besarnya tingkat kemampuan dalam membaca, dengan banyak membaca 

peserta didik akan mendapatkan banyak informasi yang berguna dalam 

kehidupan. Tanpa membaca peserta didik tidak akan bisa memperoleh informasi 

yang dapat membantunya dalam segala hal. 

PIRLS telah melakukan penelitian prestasi membaca di Indonesia. PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) adalah studi internasional 

tentang literasi membaca untuk siswa sekolah dasar. Hasil PIRLS pada tahun 

2006 terhadap nilai prestasi membaca menunjukan Indonesia mendapatkan nilai 

405 dan berada di bawah rata-rata internasional pada nilai 500. Indonesia juga 

berada pada posisi 41 dari 45 negara bagian. Bahkan banyak survei-survei lainnya 

juga menunjukan rendahnya prestasi membaca di Indonesia. Rendahnya  kegiatan 

membaca di Indonesia mengakibatkan kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki 

oleh peserta didik dikarenakan kurang adanya kebiasaan membaca sehingga 

tingkat membaca di Indonesia tergolong rendah.  

Kebutuhan tuntutan membaca ini menjadikan persoalan yang rumit, maka 

dari itu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri
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nomor 23 tahun 2015 meluncurkan sebuah gerakan literasi sekolah guna 

menumbuhkan budi pekerti luhur kepada anak-anak melalui bahasa. Bahasa 

menjadi pokok penting dalam menumbuhkan budi pekerti luhur. Dengan 

diluncurkannya gerakan literasi sekolah ini membuat semua pihak 

memperbincangakan dan menganggap bahwa gerakan literasi sekolah sangat 

menarik untuk dibahas. Gerakan Literasi merupakan usaha yang dilakukan semua 

sekolah agar menjadikan sekolah tersebut sebagai organisasi pembelajar dimana 

keseluruhan warga didalamnya menjadi literat. (Ika dkk, 2017). Peran serta 

seluruh warga sekolah sangat dibutuhkan tidak hanya sekedar guru dan peserta 

didik namun semuanya harus terlibat mulai dari kepala sekolah, komite sekolah, 

pengawas sekolah, tenaga pendidikan dan orang tua. 

Seseorang dikatakan literat jika seseorang itu sudah memahami sesuatu 

karena telah membaca suatu informasi dengan tepat (Faizah dkk, 2016 : 3). Dalam 

perkembangannya sampai sekarang gerakan literasi ini sudah dijalankan dengan 

baik. Jenjang tingkat Sekolah Dasar kebanyakan sudah menerapkan Gerakan 

Literasi melalui kegiatan literasi dasar yaitu membaca buku cerita non pelajaran 

selama 15 menit sebelum proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut harus 

membudaya di suatu sekolah. Budaya literasi di Indonesia belum menjadi 

kebiasaan di masyarakat. Masyarakat di Indonesia masih didominasi oleh budaya 

komunikasi lisan atau budaya tutur. Kebanyankan dari mereka cenderung memilih 

untuk menonton televisi dari pada harus membaca. Padahal membaca bagian 

terpenting dalam kehidupan.  

Kenyataan tersebut membuat tingkat literasi di Indonesia menjadi rendah. 

Literasi secara sederhana adalah membaca dan menulis. Secara khusus literasi 



3 

 

 

 

bukan hanya sekedar membaca dan menulis akan tetapi mencakup cara seseorang 

dalam berkomunikasi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat literasi dapat 

diartikan sebagai kemampuan dalam memperoleh sebuah informasi yang nantinya 

dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Literasi 

membaca juga merupakan kemampuan yang dilandasi oleh literasi lainnya 

(Setiawati dkk, 2013 : 130). Literasi membaca merupakan cakupan dari literasi 

dasar. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis kebutuhan yang dilakukan 

peneliti pada tanggal 30 Oktober 2017 di SDN Sumbersari 1 Malang, sekolah 

tersebut sudah menerapkan gerakan literasi sekolah. Adapun kegiatan gerakan 

literasi yang diterapkan yang pertama adalah kegiatan membaca buku non 

pelajaran seperti fabel, novel, buku cerita, eksiklopedia, jurnal, biografi maupun 

buku pengayaan, kegiatan membaca dilakukan selama 15 menit sebelum proses 

pembelajaran dimulai, dalam penerapan di SDN Sumbersari 1 Malang khususnya 

pada kelas I kegiatan membaca tersebut dilakukan 3 kali dalam seminggu dan 

yang kedua adanya wajib kunjung ke perpustakaan yang dilakukan secara 

bergantian setiap kelas. Permasalahan yang muncul saat penerapan kegiatan 

membaca buku non pelajaran adalah peserta didik kurang tertarik dan minat 

peserta didik dalam membaca buku cerita. Awal pelaksanaan gerakan literasi 

dilakukan antusias peserta didik tinggi dikarenakan mereka merasa senang 

membaca buku yang berwarna dan bergambar akan tetapi lama-kelamaan mereka 

menjadi bosan dan antusias dalam membaca pun tidak seperti awal penerapannya.  

Media yang akan dikembangkan ini dibutuhkan di SDN Sumbersari I 

Malang. Media yang pernah digunakan guru untuk gerakan literasi adalah buku 
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cerita bergambar seperti majalah bobo. Selain itu, di SDN Sumbersari 1 Malang 

belum pernah menggunakan media bahan cetak dalam bentuk lain seperti PIPI 

(Pillow Picture). 

Menyikapi pemasalahan rendahnya tingkat membaca ini pihak sekolah 

baik dari kepala sekolah maupun guru harus berupaya memberikan alternatif lain 

agar peserta didik di sekolah dasar terbiasa dengan membaca. Pada dasarnya 

kemampuan literasi bagi peserta didik tingkat sekolah dasar adalah bagaimana 

mengupayakan agar peserta didik gemar membaca (Ulfah, 2016 : 2). Banyak cara 

yang dapat dilakukan pendidik untuk melaksanakan gerakan literasi di sekolah 

dasar, baik dengan penggunaan strategi atau pun dengan menggunakan media. 

Media merupakan sarana penunjang pembelajaran. Dengan media seoarang guru 

dapat menyampaikan materi yang akan dipelajari peserta didik dengan lebih 

mudah. 

Media di buat agar menarik minat peserta didik, media juga bisa dikatakan 

sebagai alat yang bisa merangsang peserta didik sehingga terjadi proses belajar 

(Haryono, 2014 : 47). Peserta didik akan lebih mudah menerima pembelajaran 

dengan adanya media sebagai penunjang pencapain suatu kompetensi tertentu. 

Media juga dapat membantu peserta didik saat sedang mengalami kesulitan 

(Astutik, 2013). Salah satu dari media pembelajaran di Sekolah Dasar yaitu media 

pembelajaran bahan cetak. Media bahan cetak ini tentunya memiliki kelebihan 

dan kelemahan dalam penggunaannya. Kelebihannya adalah dapat memberikan 

sebuah informasi dengan jumlah banyak, informasi yang didapatkan peserta didik 

disesuaikan dengan kebutuhan dan minat yang akan dipelajari, mudah dibawa, 

perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Sedangkan kelemahan media bahan cetak 
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adalah sulit menampilkan gerak di halaman media cetak, pelajaran yang terlalu 

panjang disajikan dengan media bahan cetak cenderung membuat peserta didik 

tidak minat dan menyebabkan kebosanan. 

Peneliti menganggap media PIPI (Pillow Picture) dirasa cocok untuk 

gerakan literasi di SDN Sumbersari 1 Malang karena Sekolah Dasar tersebut juga 

belum pernah menggunakan media bahan cetak berupa bantal bergambar ini. 

Media PIPI ini disebut juga bantal bergambar karena media ini menyerupai 

bentuk bantal. Media ini cocok untuk membiasakan peserta didik dalam membaca 

sebagai pengganti buku non pelajaran dalam kegiatan membaca 15 menit sebelum 

berlangsungnya pembelajaran.  

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian lain yang telah 

dilakukan oleh Nurul Watifah (2016) yang berjudul “Pengembangan Perpustakaan 

Digital Bahasa Indonesia Untuk Meningkatkan Literasi Informasi Kelas X Siswa 

Sekolah Menengah Atas Di Bandar Lampung”. Hasil penelitian menunjukan 

sekolah memiliki potensi, yakni sekolah sudah memiliki fasilitas berupa komputer 

yang disediakan sesuai jumlah peserta didik dan sudah memiliki ruang 

laboratorium dengan demikian perpustakaan digital lebih efektif dapat 

meningkatkan literasi dan daya tarik produk sangat baik dengan hasil sebesar 

92,13%. 

Peneliti menggunakan model ADDIE. Ada lima tahapan dalam model 

ADDIE yaitu analisis (analyze), desain (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Peneliti menggunakan 

model ADDIE dikarenakan cocok dengam media yang akan dikembangkan yaitu 

media PIPI (Pillow Picture).  
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Berdasarkan latar belakang masalah dan analisis kebutuhan di atas, media 

pembelajaran yang dapat menarik minat peserta didik dalam membaca sangatlah 

diperlukan. Oleh karena itu perlu dikembangkan media buku berbentuk bantal 

bergambar agar menambah semangat peserta didik dalam membaca serta dapat 

mengurangi rasa bosan peserta didik. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengembangan Media PIPI (Pillow Picture) untuk 

Gerakan Literasi di Sekolah Dasar”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengembangan produk media PIPI (Pillow Picture) untuk gerakan 

literasi di sekolah dasar ? 

2. Bagaimana respon pengguna terhadap pengembangan produk media PIPI 

(Pillow Picture) untuk gerakan literasi di sekolah dasar ? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian & 

pengembangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pengembangan produk media PIPI (Pillow Picture) untuk 

gerakan literasi di sekolah dasar. 

2. Mendeskripsikan respon pengguna terhadap pengembangan produk media 

media PIPI (Pillow Picture) untuk gerakan literasi di sekolah dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk media PIPI (Pillow Picture) yang dikembangkan adalah 

sebagai berikut:  
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1. Konstruk : 

a. Media PIPI (Pillow Picture) ini berbentuk menyerupai bantal dengan 

berukuran 35 cm x 35 cm. Dicetak pada kain katun berbahan halus 

dengan teknik digital printing atau sablon full colour, dimana bagian 

depan dan belakang disatukan dengan cara dijahit kemudian didalamnya 

diberi isi serat polyester sehingga berbentuk buku. 

b. Banyak halaman pada media ini sejumlah 16 halaman dengan cerita 

yang digunakan dibuat bergambar dan juga full colour. 

c. Halaman terakhir pada media ini terdapat pertanyaan seputar isi dari 

cerita berupa puzzle huruf, benar atau salah dan puzzle gambar. 

d. Desain gambar menggunakan teknik manual yang kemudian dijadikan 

dalam bentuk digital, font yang digunakan dalam media ini 

menggunakan jenis font Times New Roman, Arial, dan Comic dengan 

ukuran 14. 

e. Tahap awal dalam pembuatan media ini adalah dengan cara membuat 

story board, kemudian mendesain gambar sesuai dengan cerita yang 

sudah dibuat dengan cara menggambar secara manual menggunakan 

pensil dan kertas yang nantinya gambar manual tersebut akan di ubah 

menjadi dalam bentuk digital dalam bentuk vektor, jika desain gambar 

sudah selesai langkah selanjutnya ialah mencetak desain gambar yang 

sudah jadi dengan menggunakan teknik digital printing atau sablon full 

colour. 
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2. Konten : 

a. Media PIPI ini digunakan untuk gerakan literasi di Sekolah Dasar. 

b. Media PIPI digunakan oleh peserta didik kelas I Sekolah Dasar. 

c. Media berisiskan teks non pelajaran berupa cerita fable teks cerita yang 

berjudul kisah rufi dan dora yang telah disesuaikan dengan karakteristik 

buku bacaan untuk gerakan literasi peserta didik kelas I yaitu buku yang 

dibaca adalah buku bacaan bukan teks pelajaran, ilustrasi memiliki alur 

yang sederhana, buku bisa bergenre fantasi dengan tokoh binatang 

(fabel),  cerita mengandung nilai optimism. 

d. Media disertai buku panduan cara penggunaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Rancangan Media PIPI (Pillow Picture) 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media PIPI (Pillow 

Picture) untuk gerakan literasi di sekolah dasar. Oleh karena itu, agar peserta 

didik lebih tertarik dalam membaca sebagai upaya untuk gerakan literasi di 

sekolah, pihak sekolah haruslah menggunakan media yang tidak hanya berupa 

buku non pelajaran biasa saja sehingga perlu dikembangkan media yang sesuai 
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dengan apa yang dibutuhkan mengingat ketertarikan peserta didik dengan hal-hal 

yang unik dan menarik itu tinggi. 

1. Secara teoritis media dikembangkan agar dapat digunakan sebagai  alat atau 

perantara pendidik untuk membiasakan membaca buku non pelajara pada 

peserta didik dalam upaya menunjang berlangsungnya kegaiatan literasi dan 

sebagai cara agar pendidik dapat membuat gerakan literasi di sekolah dasar 

berjalan dengan lancar dan baik. 

2. Secara praktis pengembangan media ini dapat dirasakan langsung oleh: 

a. Bagi Peserta Didik 

Pengembangan media pipi (pillow picture) ini dilakukan sebagai media 

belajar dan menumbuhkan minat peserta didik dalam membaca sehingga 

mampu meningkatkan motivasi dalam gerakan literasi. 

b. Bagi Pendidik 

Pengembangan media pipi (pillow picture) yang dihasilkan dapat 

digunakan pendidik sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan minat 

membaca peserta didik dan menerapkan gerakan literasi di sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Pengembangan media pipi (pillow picture) untuk menambah pengetahuan, 

wawasan, pengalaman serta keterampilan dalam mengembangkan media. 

D. Asumsi dan Keterbatasan 

Media PIPI (Pillow Picture) bisa dikembangkan untuk peserta didik kelas I 

SD karena pada kelas I masih perlu adanya peningkatan pada pembiasaan 

kegemaran membacanya. Media ini disebut juga media yang menyerupai bentuk 

bantal bergambar. Asumsi dari penelitian pengembangan adalah besarnya minat 
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peserta didik dengan Pillow Picture yang disusun ini dapat menjadi media yang 

untuk gerakan literasi di sekolah dasar. Peserta didik kelas I di SDN Sumbersari 1 

Malang sudah dapat membaca walaupun ada beberapa peserta didik yang 

membacanya masih kurang lancar. Adapun keterbatasan pengembangan Pillow 

Picture ini adalah hanya memuat satu cerita dan hanya dikembangkan dalam 

bentuk media bahan cetak berupa bantal bergambar (Pillow Picture) dan media 

digunakan untuk kelas I Sekolah Dasar. 

E. Definisi Operasional 

1. Media 

Banyak pengertian media yang dipaparkan diatas, kemudian peneliti 

menyimpulkan bahwa media merupakan sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima atau dari guru ke peserta 

didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat peserta didik 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung.  

2. PIPI (Pillow Picture)  

PIPI (Pillow Picture) adalah bantal bergambar yang berisikan cerita 

yang disesuaikan dengan peserta didik kelas I sekolah dasar, bantal 

bergambar ini menggunakan ilustrasi gambar-gambar kartun binatang, 

banyak kombinasi warna, terdapat pertanyaan, puzzle huruf, benar atau salah 

dan puzzle gambar yang sesuai dengan alur cerita untuk peserta didik. 

3. Media PIPI (Pillow Picture)  

Alat atau perantara yang dapat digunakan guru untuk kegiatan 

membaca 15 menit buku non pelajaran dalam gerakan literasi di sekolah 

berupa bantal bergambar yang disusun dari potongan kain kemudian dijahit 
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sehingga menyatu dan menyerupai bentuk buku. Media ini digunakan untuk 

alat bantu agar lebih menarik minat peserta didik dan membiasakan peserta 

didik agar gemar membaca. 

4. Peserta didik kelas I SD 

Peserta didik kelas I Sekolah Dasar yang memiliki karakteristik sudah 

bisa membaca secara keseluruhan namun beberapa peserta didik masih 

kurang lancar dalam membaca. 

 


