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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Membaca merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sejak usia

dini. Membaca adalah aktivitas yang kompleks, yang melibatkan berbagai akitivitas 

meliputi mengerti, khayalan, mengamati, dan mengingat-ingat (Soedarso, 2004:4). 

Menurut Rahim (2001:163) membaca meliputi aktivitas tektual yang ada dalam 

pikiran seseorang yang berhubungan dengan tempat-tempat, obyek-obyek dan 

peristiwa. Pada saat ini, anak- anak Indonesia sudah tidak lagi gemar dalam 

membaca. Padahal membaca mempunyai tujuan dan manfaat yang sangat penting.  

Tujuan membaca yaitu untuk mengembangkan pengetahuan  yang dimiliki 

oleh seseorang, menambah wawasan sehingga dapat digunakan untuk berpartisipasi 

dalam masyarakat (Abidin, 2017:165). Sejak tahun 2000, kemampuan siswa 

Indonesia dalam bidang membaca pemahaman sudah beberapa kali diukur dan 

dibandingkan dengan kemampuan siswa dari negara lain. Pada sebuah survei yang 

dilakukan oleh Progress in International Reading  Literacy  study (PIRLS) yang 

dilakukan pada tahun 2011, siswa Indonesia menempati urutan bawah 

dibandingkan dengan negara lain yang  diteliti (TIMSS dan PIRLS, 2012). 

Penilaian kemampuan membaca juga pernah dilakukan oleh PISA (Programme for 

International Study Assesment) dan menunjukkan hal yang sama yaitu Indonesia 

memiliki tingkat kemampuan membaca yang rendah.  
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Berdasarkan penilaian PISA pada tahun 2000 diketahui bahwa Indonesia hanya 

memiliki skor 371 serta memiliki peringkat terendah ketiga dari negara- negara lain yang 

dinilai (OECD, 2003:76). 

Setelah mengetahui fakta tersebut, pemerintah Indonesia harus membuat program yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Pada abad ke-21 

ini,  kemampuan terpenting yang harus dimiliki oleh manusia adalah kemampuan yang bersifat 

literasi.  Kemampuan literasi ini ditandai dengan empat hal penting, yakni kemampuan 

pemahaman yang tinggi, kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi, serta kemampuan 

berfikir kritis (Morocco et al, 2004:05). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:1) 

memaparkan bahwa pengembangan kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan 

Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa) 

ketrampilan (tahu bagaimana) dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi.   

Kemampuan literasi siswa Indonesia harus segera ditingkatkan. Salah satu langkah 

strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan 

mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah atau yang disingkat (GLS). Kementerian 

pendidikan dan Kebudayaan (2016:7-8) menjelaskan bahwa GLS merupakan suatu usaha  yang 

membutuhkan banyak pihak dalam pelaksanannya dengan melibatkan warga sekolah (peserta 

didik, guru, warga sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah/orang tua 

peserta didik), akademisi, penerbit, media masa, masyarakat, serta pemangku kepentingan di 

bawah koordinasi Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. GLS memperkuat penumbuhan budi pekerti sebagaimana 

dicantumkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. 

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam gerakan tersebut adalah “kegiatan membaca 15 

menit buku non pelajaran  sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menumbuhkan minat baca serta kemampuan membaca peserta didik dan pengalaman belajar 
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yang menyenangkan sekaligus merangsang imajinasi (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2016:23). 

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) terdapat 3 tahapan yaitu, tahapan 

pembiasaan, tahapan pengembangan, dan tahapan pembelajaran. Pada tahapan pembiasaan 

berfokus pada penumbuhan minat baca peserta didik melaui kegiatan membaca buku non 

pelajaran dalam waktu 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Pada tahapan pengembangan, 

kegiatan literasi bertujuan untuk mempertahankan minat terhadap bacaan dan terhadap 

kegiatan membaca serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca. Tahapan ketiga 

yaitu tahap pembelajaran, tahap ini bertujuan untuk mempertahankan minat peserta didik 

melalui buku pengayaan dan buku teks pelajaran. GLS di sekolah dasar dilakukan secara 

bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah. Kesiapan ini 

mencakup kesiapan fisik sekolah kesiapan warga sekolah  (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2016). 

Sekolah Dasar di Malang sudah banyak yang melaksanakan GLS, salah satunya adalah 

SDN Kauman 2 Malang. Pada saat peneliti melakukan kegiatan observasi awal pada tanggal 

14 November 2017, peneliti mengetahui bahwa SDN Kauman 2 Malang baru melaksanakan 

GLS pada tahun 2017,  kegiatan literasi dilaksanakan setiap hari secara rutin pada lima belas 

menit sebelum pelajaran dimulai.  Lingkungan fisik di sekolah ini sudah cukup baik dalam 

mendukung pelaksanaan GLS, seperti tersedianya perpustakaan sekolah yang memadai, sudut 

baca, dan area baca yang nyaman. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SDN Kauman 2 

Malang masih berada pada tahap pembiasaan. Kegiatan literasi ini dilakukan pada 15 menit 

sebelum pelajaran dimulai. Setelah peserta didik berdoa dan menyanyikan lagu Kebangsaan 

Indonesia Raya, selanjutnya yaitu kegiatan literasi. Kegiatan membaca dilakukan dengan cara 

membaca buku dengan nyaring. Peserta didik diperkenankan  untuk membaca berbagai jenis 

buku, baik buku fiksi maupun non fiksi, buku cerita bergambar ataupun buku dengan teks 



4 

 

sederhana. Peserta didik diperbolehkan untuk membawa buku dari rumah atau membaca buku 

yang berada di sudut kelas.  

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai Gerakan Literasi Sekolah dengan judul “Analisis Gerakan Literasi Sekolah Pada 

Kemampuan Membaca Peserta Didik Kelas III di SDN Kauman 2 Malang”.  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada kemampuan membaca  peserta 

didik kelas  III di SDN Kauman 2  Malang? 

2. Bagaimana faktor pendukung pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah  pada kemampuan 

membaca peserta didik kelas  III di SDN Kauman 2  Malang? 

3. Bagaimana faktor penghambat pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada kemampuan 

membaca peserta didik kelas  III di SDN Kauman 2  Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas,  maka tujuan dari penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada kemampuan membaca  

peserta didik  kelas  III di  SDN Kauman 2 Malang. 

2. Mendeskripsikan sarana pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada kemampuan 

membaca peserta didik  kelas  III  di SDN Kauman 2 Malang 

3. Mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada 

kemampuan membaca  peserta didik  kelas  III di  SDN Kauman 2 Malang 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu secara teoretis dan praktis, manfaat 

secara teoretis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) di SDN Kauman 2 Malang.  Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi 

terhadap dunia pendidikan khususnya sekolah yang belum mengembangkan kompetensi dan 

minat peserta didik.  

 Manfaat secara praktis bagi pihak sekolah adalah sebagai gambaran dan bahan 

informasi tentang pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah dan juga sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan untuk peningkatan kualitas Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Bagi peneliti dapat 

digunakan untuk menambah wawasan peneliti dalam mengamati suatu permasalahan 

kemudian memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan bidang pendidikan. 

 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi 

Sekolah dan kemampuan membaca, agar penelitian tidak melebar dan menimbulkan 

pertanyaan- pertanyaan,  sehingga ruang lingkup penelitian ini hanya tentang pelaksanaan 

Gerakan Literasi Sekolah pada kemampuan membaca peserta didik kelas III di SDN Kauman 

2 Malang. 

 

 

 

F.   Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pengertian makna dari variabel, maka batasan dari definisi operasional yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 
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1. Literasi merupakan kemampuan berbahasa seseorang (membaca, menulis, menyimak dan 

berbicara) .  

2. Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan 

minat baca peserta didik dengan cara membaca buku non pelajaran 15 menit sebelum 

pelajaran dimulai.  

3. Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam  

memahami teks yang dibaca, menemukan detail kunci teks, mengembangkan kosa kata 

dan memahami tujuan penulis. 
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