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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang. 

Pendidikan sesorang dapat di pandang terhormat, memiliki karir yang baik 

serta dapat bertingkah sesuai norma-norma yang berlaku. Pendidikan 

adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan  proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dannegara (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1). Dalam UUD 1945  pasal 31  ayat 3, 

“Pemerintah mengusahakan dan penyelenggarakan satu sistem pendidikan  

nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta akhlak  mulia  

dalam  rangka  mencerdaskan  bangsa”.  Artinya  pendidikan mempunyai 

peran penting bagi warga negara Indonesia agar tercerdaskan secara  

intelektual.  Salah  satu  indikator  keberhasilan  dari  suksesnya pendidikan 

yang terselenggara di Indonesia adalah dengan  meningkatnya angka melek 

huruf pada warga Indonesia. 

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal masa sekolah 

anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan 

menengah, priode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Menurut UU 

RI No. 20 Tahun 2003, jalur pendidikan dasar berbentuk  Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 



2 
 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk 

lain yang sederajat. Pada pendidikan sekolah dasar peserta didik mulai 

mengembangkan keterampilan yang dimilki. Akan tetapi masih banyak 

permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya sekolah dasar 

yaitu literasi. 

Kebutuhan  literasi  di  era  global  ini  menuntut  pemerintah  untuk 

menyediakan  dan  memfasilitasi  sistem  dan  pelayanan  pendidikan  sesuai 

dengan  UUD  1945  Pasal  31  Ayat.  Ayat  ini  menegaskan  bahwa  program 

literasi juga mencakup upaya mengembangkan potensi kemanusiaan yang 

mencakup kecerdasan intelektual, emosi, bahasa, estetika, sosial, spiritual, 

dengan  daya  adaptasi  terhadap  perkembangan  arus  teknologi  dan 

informasi. Kemampuan berliterasi berkaitan erat dengan keterampilan 

membaca. 

Membaca merupakan suatu keterampilan dalam mengenal dan 

memahami tulisan untuk memperoleh informasi. Membaca merupakan salah 

satu fungsi yang paling penting dalam pendidikan. Farr (dalam 

Dalman,2013:5) mengemukakan bahwa “Reading is the heart of education” 

yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Membaca  disekolah 

dasar merupakan hal utama yang dikenalkan guru agar wawasan siswa 

menjadi luas dan membaca juga harus dikuasai peserta didik sejak dini. 

Adapun upaya untuk meningkatkan minat baca siswa pemerintah pada tahun 

2016 mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA mulai di terapkannya 

GLS. 
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Pada tahun 2015 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia mengelurkan Peraturan Menteri No 23 Tahun 2015. 

Peraturan Menteri tersebut berisi tentang penumbuhan budi 

pekerti yang di dalamnya mencakup Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) dengan mewajibkan peserta didik membaca buku 

nonpelajaran selama 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) bertujuan menumbuhkan 

budaya membaca dan menulis (literasi) pada warga sekolah, baik 

kepala sekolah, peserta didik, dan guru yang berujung pada 

kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan 

reflektif. 

Kegiatan GLS dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca siswa 

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. Keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat juga menjadi 

komponen penting dalam GLS. 

GLS bertujuan menciptakan lingkungan sekolah menjadi 

lingkungan pembelajar sepanjang hayat dengan membudayakan aktivitas 

membacadan menulis. GLS yang kelihatanya mudah diterapkan, ternyata 

tidak mudah dalam pengaplikasiannya disekolah. Hal tersebut dikarenakan, 

setiap sekolah tidak memiliki kemampuan yang sama dalam mengakomodasi 

penciptaan lingkungan sekolah yang literasi. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 28 Juli 2107 pada SD 

Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sekolah  

mempunyai peran penting sebagai wadah pengorganisasian pembelajaran. 

Banyak anggapan mengenai Gerakan Literasi Sekolah (GLS) ini tidak 

sepenuhnya membantu meningkatkan budaya literasi siswa. Hal ini juga 

disebabkan karena ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda di setiap 
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sekolah. SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

Hal ini dapat diwujudkan apabila kegiatan pembelajaran di sekolahs udah 

mendukung untuk terbentuknya siswa yang memiliki wawasan yang luas. 

Salah satunya dengan membudayakan kegiatan literasi di sekolah. Di SD 

Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sudah 

membiasakan budaya literasi di sekolah pada bulan januari 2016. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melakukan penelitian 

pada kelas tinggi yaitu kelas 4 dan 5. Pada kelas tinggi sudah menerapkan ke 

tiga tahap pelaksanaan GLS untuk kelas 6 tidak sepenuhnya dilakukan dalam 

2 semester sedangkan pada kelas rendah hanya pada tahap pembiasaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian 

berjudul ‘’Analisis Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD 

Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang’’ Penelitian ini 

diharapkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan, kendala yang dihadapi dan 

upaya yang dilakukan agar pelaksanaan GLS berjalan optimal 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD Negeri 

Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksnaan Gerakan Literasi 

Sekolah  (GLS) di SD Negeri Ngenep 05 Karangploso Malang? 
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3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD 

Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang? 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai 

berkut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD 

Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang  

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan 

Karangploso Malang  

3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD 

Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut : 

1. Secara teoritis hasil penelitian inidiharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pengoptimalisasian pelaksanaan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sekolah 

Bagi SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 
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evaluasi untuk pengembangan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang 

b. Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi guru dalam 

menuntun siswa melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

c. Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi siswa dalam 

melaksanakan  Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

3. Peneliti lanjutan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) 

E. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan pada Kelas tinggi yaitu kelas 4 dan 5 di SD 

Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang 

2. Penelitian ini melibatkan  kepala sekolah, guru kelas 4 dan 5 dan  siswa  

kelas 4 dan 5 di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang 

3. Penelitian ini yang dianalisis adalah analisis pelaksanaan tahap 

pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran di SD 

Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Malang 
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F. Definisi Operasional 

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki definisi sebagai 

berikut : 

1. 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. (Direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah 

Kementerian pendidikan dan kebudayaan Tahun 2016: 2) 

2. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai 

organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui 

pelibatan publik. (Direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah 

Kementerian pendidikan dan kebudayaan Tahun 2016: 2) 

 

 


