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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang memiliki sumber 

daya manusia yang melimpah, memiliki kesempatan untuk menciptakan 

generasi berkualitas melalui jalur pendidikan. Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1.  

Penyelenggaran pendidikan, akan melahirkan generasi peradaban 

yang mampu bersanding untuk mewujudkan kesejahteraan dunia. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Ihsan (2008:4) yang menegaskan bahwa 

pendidikan merupakan kebutuhan bagi seluruh manusia yang mutlak dan 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa adanya pendidikan, akan menjadi 

hal yang mustahil bila sekelompok manusia dapat hidup berkembang 

sejalan dengan aspirasi dan cita-cita menurut konsep pandangan hidup 

mereka untuk maju, sejahtera dan bahagia. Pandangan lain juga datang 

dari Elfachmi (2016:21) yang menjelaskan bahwa perkembangan 

masyarakat Indonesia telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional dari 

masa ke masa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan 
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merupakan gerbang dalam mempermudah bangsa Indonesia untuk 

mencapai peradaban yang lebih maju. 

Kemajuan peradaban menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk 

mampu mewujudkan generasi yang memiliki intelektual tinggi, dengan 

menyelenggarakan pendidikan melalui satuan pendidikan. Satuan 

pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang 

dan jenis pendidikan. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 1 ayat 10 Tentang Ketentuan Umum. 

Berdasarkan uraian Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan potensi generasi bangsa melalui jalur pendidikan formal, 

nonformal dan informal. Melalui jalur pendidikan, akses dalam 

menumbuhkan potensi generasi bangsa menjadi lebih luas. 

Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 

membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat 5 

Tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan. Bangsa Indonesia tidak 

hanya membutuhkan generasi yang memiliki keterampilan dalam 

membaca dan menulis. Akan tetapi, untuk menjadi bangsa yang maju, 

bangsa Indonesia harus mampu menciptakan generasi yang memiliki 

kecakapan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya untuk 

mewujudkan generasi peradaban yakni dengan menggalakkan budaya 
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literasi bangsa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (2017), yang menyatakan bahwa prasyarat kecakapan hidup 

pada abad ke-21 bagi bangsa Indonesia adalah kemampuan dalam 

mengembangkan budaya literasi melalui pendidikan yang terintegrasi, 

mulai dari pendidikan dalam keluarga, sekolah hingga lingkungan 

masyarakat. 

 Budaya literasi menjadi kekuatan bangsa untuk menghadapi 

persaingan dengan negara lain di berbagai belahan dunia. Menurut Abbad 

(2017:2) literasi tidak hanya kemampuan membaca ataupun menulis, akan 

tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan membaca, menulis 

dan berpikir yang dibutuhkan sebagai sarana pembelajaran sepanjang 

hayat. Kemampuan dalam literasi ditujukkan untuk seluruh bangsa 

Indonesia, mulai dari keluarga sekolah hingga masyarakat luas. Pernyataan 

ini sesuai dengan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2017). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, literasi merupakan aktivitas 

untuk mengembangkan kemampuan yang kompleks dan dapat 

dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Itu berarti, kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan dalam literasi tidak hanya dimiliki oleh 

siswa di sekolah. Budaya literasi yang terbuka luas untuk masyarakat 

umum, bertujuan untuk menciptakan generasi peradaban yang memiliki 

keterampilan dalam berbagai bidang. 

 Sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah 

berupaya mewujudkan budaya literasi dengan mencanangkan Gerakan 

Literasi Nasional (GLN). Gerakan Literasi Nasional dinilai sebagai  
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implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Gerakan 

Literasi Nasional (GLN) yang telah dicanangkan oleh pemerintah, 

dilaksanakan oleh pendidikan melalui sekolah yang disebut dengan 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS).  

Gerakan literasi sekolah dapat diartikan sebagai upaya yang 

dilakukan untuk mewujudkan organisasi pembelajar yang literat dan 

meningkatkan penumbuhan budi pekerti bagi warga sekolah melalui 

berbagai aktivitas yang meliputi kegiatan membaca buku non pelajaran 

selama 15 menit. Pernyataan tersebut merupakan pengertian gerakan 

literasi sekolah menurut Prihartini (2017:10). Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan literasi sekolah 

merupakan upaya menumbuhkan kemampuan literat dan berbudi pekerti 

siswa di sekolah melalui berbagai aktivitas dan sarana prasarana yang 

menunjang. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah membaca selama 

15 menit. 

 Kemampuan dalam membaca dapat menjadi langkah awal dalam 

memahami literasi dasar lainnya, seperti literasi sains, literasi numerasi, 

literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan serta literasi finansial. 

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (2017). Literasi dasar yang dapat diaplikasikan dalam 

pendidikan sekolah dasar salah satunya adalah literasi numerasi. Numerasi 

dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengaplikasikan konsep 

bilangan matematika dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan 
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sehari-hari dan kemampuan mengiterprestasi informasi dalam bentuk 

kuantitatif yang terdapat di lingkungan sekitar. Pernyataan tersebut 

merupakan pengertian numerasi dari Han, dkk (2017:3).  

Literasi numerik atau literasi numerasi diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam menggunakan penalaran. Penalaran berarti menganalisis 

dan memahami suatu pernyataan, melalui aktivitas dalam memanipulasi 

symbol atau bahasa matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari, dan mengungkapkan pernyataan tersebut melalui tulisan maupun 

lisan. Pendapat ini sesuai dengan pengertian literasi numerasi menurut 

Abidin, dkk (2017:107). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa numerasi merupakan kemampuan dalam memahami konsep 

bilangan dan operasi hitung dalam matematika mulai dari mengenal, 

membaca, menulis hingga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Literasi numerasi merupakan bagian dari matematika. Sehingga, 

komponen-komponen dalam pelaksanaan literasi numerasi tidak lepas dari 

materi cakupan yang ada dalam matematika. Matematika merupakan ilmu 

yang berkaitan dengan pengetahuan eksak yang telah terorganisir secara 

sistematik meliputi aturan-aturan, ide-ide, penalaran logik  serta struktur-

struktur yang logik. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Yuliana 

(2017:9).  

 Matematika memuat operasi hitung dan kumpulan konsep, akan 

tetapi pembelajaran matematika lebih berpusat pada meningkatkan 

pemahaman siswa dalam hal-hal tersebut dibanding dengan meningkatkan 
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kemampuan siswa dalam menyelesaikan perhitungannya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hendriana & Utari (2014:6). Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu dari suatu 

kumpulan konsep yang berkaitan dengan pengetahuan eksak yang 

sistematik, yang di dalamnya terdapat ide, aturan, struktur dan penalaran 

yang logis, Pemahaman matematika menjadi bagian penting dalam 

ketercapaian pelaksanaan literasi numerasi di sekolah. 

 Kegiatan penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

Sekolah ini dipilih sebagai tempat penelitian karena menjadi sekolah yang 

ditunjuk sebagai pemula dalam menggagas dan melaksanakan program 

literasi numerasi. SD Muhammadiyah 1 Kota Malang telah menerapkan 

gerakan literasi numerasi sejak bulan Juli 2017. Program literasi numerasi 

dianggap sebagai program baru, sehingga implementasi literasi numerasi 

masih berpusat pada siswa kelas tinggi mulai dari kelas IV, V hingga kelas 

VI. Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menunjang terlaksananya 

kegiatan literasi numerasi di kelas adalah menyediakan sudut baca dan 

perpustakaan dalam kelas, menambah koleksi buku-buku pada 

perpustakaan, memfasilitasi siswa dengan menggunakan metode dan 

model pembelajaran dalam rangka mengaplikasikan materi matematika 

dalam praktik kehidupan sehari-hari. 

 Upaya yang dilakukan sekolah juga mengarah pada pengembangan 

keterampilan guru dalam mengelola kelas literasi numerasi, seperti 

mengembangkan kemampuan guru dalam membuat dan menyediakan 

bahan bacaan yang berbasis matematika dan melakukan proses 
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pembelajaran dengan mengkaitkan mata pelajaran matematika dengan 

mata pelajaran lain yang dikemas dalam bentuk kegiatan aktif di kelas. 

Dalam pelaksanaan literasi numerasi tentu tidak lepas dari permasalahan 

atau kendala yang dihadapi, terlebih lagi jika literasi numerasi diterapkan 

pada pendidikan sekolah dasar seperti halnya penerapan program literasi 

numerasi di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

 Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 

Desember 2017 pada guru kelas IV menunjukkan bahwa guru dan staff 

perpustakaan masih mengalami hambatan dalam melaksanakan program 

literasi numerasi. Adapun kendala yang dihadapi SD Muhammadiyah 1 

Malang dalam pelaksanaan literasi numerasi, antara lain kemampuan 

siswa dalam memahami konsep matematika yang diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, inovasi guru tidak didukung oleh guru pada kelas 

paralel lainnya, rendahnya tingkat motivasi siswa dalam mengikuti 

kegiatan literasi, hal ini dikarenakan sebagian besar siswa menganggap 

bahwa membaca merupakan kegiatan yang membosankan, faktor lain 

yang menjadi kendala dalam pelaksanaan literasi numerasi di SD 

Muhammadiyah 1 Malang adalah terbatasnya pelatihan guru dalam 

pelaksanakan literasi numerasi, minimnya literatur untuk mengembangkan 

inovasi dalam pelaksanaan program literasi, serta ketersediaan buku-buku 

koleksi bahan bacaan yang belum memadai. 

Penelitian relevan yang dapat menjadi referensi dalam perancangan 

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitria Widi Prihartini 

tahun 2017 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah 
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(GLS) Pada Kelas Rendah Di SDN Punten 01 Batu”. Adapun hasil dari 

penelitian adalah SDN Punten 1 Batu telah melaksanakan seluruh tahapan 

dalam penerapan gerakan literasi sekolah. Pada tahap pembiasaan, sekolah 

telah memulai untuk melakukan aktivitas membaca selama 15 menit 

sebelum masuk jam pembelajaran, aktivitas membaca ini dilakukan siswa 

di perpustakaan sekolah. Pada tahap pengembangan, kegiatan membaca 

siswa diarahkan pada buku pengayaan dan buku-buku referensi. 

Sedangkan, pada tahap pembelajaran, siswa telah menggunakan buku 

pengayaan dalam menunjang proses pembelajaran. Selain itu, sekolah juga 

melengkapi sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pelaksanaan 

gerakan literasi di sekolah.  

Hasil dari penelitian juga membahas tentang kendala yang dihadapi 

sekolah dalam melaksanakan gerakan literasi, seperti area perpustakaan 

yang tidak luas, buku-buku literasi sekolah hanya berpusat pada 

perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia tidak bervariatiif. Penelitian 

ini juga membahas tentang upaya yang telah dilakukan sekolah, meliputi 

renovasi perpustakaan untuk memotivasi dan memberi rasa nyaman 

terhadap siswa dalam membaca dan mengadakan kerjasama dengan 

perpustakaan keliling untuk menambah buku bacaan siswa. Berdasarkan 

uraian hasil penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penelitian 

tentang analisis program literasi sekolah merupakan penelitian yang 

penting. 

Menyadari betapa pentingnya kemampuan literasi bagi siswa, 

munculnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan gerakan literasi 
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numerasi di sekolah dan mengacu pada prinsip penyelenggaraan 

pendidikan dengan salah satunya mengembangkan budaya berhitung atau 

dalam hal ini adalah budaya literasi numerasi, maka perlu untuk 

melakukan penelitian terkait dengan program literasi numerasi di SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang. Dengan melakukan penelitian ini, maka 

akan mempermudah dalam mendeteksi permasalahan yang muncul dan 

menentukan program atau penanganan yang dapat dilakukan dalam 

pelaksanaan program literasi  numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang.  

 

B. Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini, terdapat 3 hal penting yang ingin digali lebih 

jauh terkait pelakasanaan gerakan literasi numerasi di sekolah, dengan 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana rancangan program literasi numerasi di SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang ? 

2. Bagaimana pelaksanaan program literasi numerasi di SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang ?  

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala 

pelaksanaan program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang?  

4. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan program literasi numerasi di 

SD Muhammadiyah 1 Kota Malang ? 
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5. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan program literasi numerasi 

di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mendeskripsikan rancangan program literasi numerasi di SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program literasi numerasi di SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang.  

3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala perlaksanaan program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 

1 Kota Malang. 

4. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dalam pelaksanaan program 

literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

5. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ditujukan bagi guru, siswa, sekolah dan peneliti. 

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis. 

Berikut ini adalah uraian dari manfaat penelitian. 

Adapun manfaat penelitian secara teoritis adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan terkait pelaksanaan 

program literasi numerasi pada kelas tinggi di SD Muhammadiyah 1 

Kota Malang. 

2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai 

dasar dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan 

program literasi numerasi. 

Adapun manfaat praktis penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagi guru, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam 

mengelola kelas yang menerapkan literasi numerasi dan membantu 

meningkatkan pelaksanaan program literasi numerasi, sehingga 

kualitas guru menjadi lebih baik 

2. Bagi siswa, penelitian ini dapat menumbuhkan antusias dan motivasi 

siswa dalam melaksanakan program literasi numerasi di kelas dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang mengandung unsur literasi 

numerasi. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

mutu dan kualitas sekolah, sehingga memberikan daya tarik bagi siswa 

baru. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

merancang penelitian yang berkaitan dengan pengaplikasian program 

literasi di sekolah dasar, khususnya pada siswa kelas tinggi. 
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E. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan dari penelitian yang 

berjudul “Program Literasi Numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang”, maka peneliti memberikan batasan penelitian dengan uraian 

sebagai berikut :  

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Malang, kelas IV merupakan kelas peralihan dari 

kelas rendah. Sehingga, kelas IV dapat dijadikan sebagai dasar 

pembiasaan dan penumbuhan budaya literasi siswa.  

2. Penelitian ini menganalisis rancagan program literasi yang berlaku di 

SD Muhammadiyah Malang. Rancangan tersebut dilihat dari seluruh 

pelaksanaan program yang telah berjalan di SD Muhammadiyah 1 

Kota Malang. 

3. Gerakan literasi sekolah yang menjadi penelitian hanya berpusat pada 

pelaksanaan progam literasi numerasi yang difokuskan pada 

pelaksanaan melalui 3 tahapan yang meliputi tahap pembiasaan, tahap 

pengembangan dan tahap pembelajaran.  

4. Fokus program literasi numerasi pada aspek pelaksanaan juga megarah 

pada indikator literasi numerasi yang terdapat basis kelas meliputi : 

pelatihan guru dalam menggalakkan gerakan literasi numerasi, 

pembelajaran matematika dan nonmatematika yang melibatkan unsur 

literasi numerasi, nilai matematika siswa kelas IV dan nilai matematika 

dalam PISA/TIMSS/INAP. 
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5. Penelitian ini juga membahas tentang faktor penghambat dan 

pendukung yang berorientasi pada sasaran literasi numerasi, upaya 

dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan literasi untuk menunjang 

kegiatan literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam 

setiap penelitian, hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya 

kesalahan dalam penafsiran. adapun definisi istilah yang perlu 

dikemukakan berkenaan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Literasi adalah sebuah konsep untuk mengembangkan kemampuan 

secara kompleks dalam memahami dan mengakses informasi melalui 

berbagai aktivitas yang mencakup pengetahuan dan keterampilan. 

2. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah suatu upaya dalam 

mewujudkan program literasi pada tingkat satuan pendidikan yang 

melibatkan seluruh pihak yang berada dilingkungan sekolah untuk 

menumbuhkan kemampuan literat dan berbudi pekerti siswa melalui 

berbagai aktivitas dan sarana prasarana yang menunjang. 

3. Literasi numerasi adalah kemampuan dalam memproses, mentrasfer 

pengetahuan dan mengaplikasikan konsep matematika dasar dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari dengan menguasai komponen proses, komponen konteks dan 

komponen konten. 
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4. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

pemikiran, yang di dalamnya terdapat ide, aturan, struktur dan 

penalaran yang logis,untuk melakukan ekplorasi dalam mengamati dan 

memahami suatu pola atau konsep menggunakan kemampuan dalam 

memecahkan masalah. 

 




