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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kewajiban dan kebutuhan bagi setiap orang. 

Pendidikan sendiri pada hakikatnya bersifat dinamis, dan merupakan 

serangkaian proses yang mampu mengubah obyeknya (Aini, 2014). Selain itu, 

dalam proses pendidikan selalu berkaitan dengan kegiatan membaca dan 

menulis (literasi). Hampir keseluruhan proses dalam pendidikan berhubungan 

dengan kegiatan dan kesadaran berliterasi, sehingga budaya literasi di setiap 

instansi pendidikan hendaklah ditanamkan dalam benak peserta didik dan 

diterapkan sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk 

yang cerdas baik secara IQ, EQ dan SQ (Darmayanti, 2016). fitrah tersebut 

dapat dicapai dengan sempurna apabila distimulus dengan baik. 

Istilah literasi sendiri bukanlah istilah baru dalam dunia pendidikan 

(Fatin, 2016). Setiap pergantian kurikulum, budaya literasi selalu ditekankan 

didalamnya. Meskipun penekanan dan perbedaan dalam istilahnya, membaca 

dan menulis tetap tidak pernah dipisahkan (Putra, 2008). Begitulah yang 

terlihat pada perkembangan setiap kurikulum. Mulai dari penerapan KBK, 

Kurikulum 2004, KTSP, dan Kurikulum 2013 (K-13). Selain itu, berdasarkan 

jurnal Dit.PSMA Ditjen.Pendidikan Dasar dan Menengah (2017) pada 

implementasi pengembangan kecakapan pendidikan abad 21 yang ditekankan 
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dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggulirkan K-13 

yang merupakan kurikulum nasional, dengan terus menerus diperbaharui agar 

selaras dengan tuntunan pendidikan global, maka budaya literasi menjadi 

salah satu bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Tuntutan memiliki 

keterampilan membaca pada abad 21 ini adalah kemampuan memahami 

informasi secara analitis, kritis dan refletik. Sehingga peserta didik yang 

mampu melaksanakan kegiatan literasi dengan baik (maksimal) tentu akan 

mendapat pengalaman belajar yang lebih dari peserta didik lainnya. Di dalam 

kelas, peserta didik bersama guru melakukan aktivitas literasi guna 

memperkaya dan memperdalam wawasan serta penguasaan materi. 

Literasi memiliki makna luas dari waktu ke waktu. Tidak hanya 

diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi memiliki 

makna dan implikasi dari keterampilan (pengetahuan) dasar menuju proses 

pemahaman yang menyebabkan pembaca dapat mengidentifikasi ide-ide 

penting yang kemudian diintegrasikan dengan pengetahuan awal dan 

membangun situasi model. Situasi model ini bersifat idiosinkratik bagi 

masing-masing pembaca yang digunakan untuk belajar pada waktu dan 

konteks lain (Musfiroh dan Beniati, 2016). Sederhananya, bahwa setiap orang 

diharapkan memiliki kemampuan menemukan informasi secara tepat guna 

(Nurohman, 2014). Selain itu, dengan berliterasi memungkinkan adanya 

integrasi nilai-nilai yang lebih kepada peserta didik serta pengetahuan yang 
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dapat mempengaruhi kesadaran mereka dalam menggunakan dan 

memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki (Asyhari, 2017).  

Apabila ditelaah secara mendalam, menurut Ma’mur yang dikutip dalam 

jurnal Syahriyani (2010) budaya literasi merupakan cermin atas kemajuan 

bangsa. Di mana literasi dipandang sebagai titik pangkal pembeda antara 

masyarakat primitif dengan masyarakat beradab. Oleh karena itu, budaya 

literasi harus ditingkatkan minatnya dan dikembangkan dengan baik. 

Sebagaimana pendapat Rahim, yang dikutip dalam jurnal Triatma (2016) 

menyebutkan bahwa orang yang mempunyai minat baca yang kuat akan 

diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan 

kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. Bahan bacaan yang dibaca 

meliputi surat kabar, majalah, buku pelajaran, buku pengetahuan di luar buku 

pelajaran, dan buku cerita. 

Memiliki minat baca yang tinggi itu merupakan kunci penting bagi 

kemajuan suatu bangsa. Karena penguasaan IPTEK guna kemajuan bangsa 

hanya dapat diraih dengan minat baca yang tinggi, bukan berdasarkan 

menyimak atau mendengarkan saja. Selain itu, suatu Negara dikatakan maju 

apabila minat baca masyarakatnya tinggi. Di tingkat internasional, Indonesia 

sendiri memiliki budaya literasi yang rendah dibandingkan negara-negara 

lainnya (Kasiyun, 2015).  

Tahun 2009, dari data Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) Indonesia menduduki tempat terendah dalam minat 
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baca di kawasan Asia Timur (Alfarikh, 2017). Dalam jurnal Permatasari 

(2015) yang mengutip dalam Republika, edisi 12 September 2015. 

Menyatakan pemerintah Indonesia menganggap biasa saja dan merasa tenang 

setelah data dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization (UNESCO) di tahun 2012 mencatat bahwa indeks minat baca di 

Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 orang penduduk, hanya 

ada satu orang yang benar-benar mempunyai minat baca yang tinggi. Kondisi 

ini lebih rendah dibandingkan penduduk di Negara-negara anggota ASEAN.  

Berdasarkan data Center for Social Marketing (CSM), yang lebih 

menyedihkan lagi perbandingan jumlah buku yang dibaca peserta didik SMA 

di 13 negara. Di Amerika Serikat, jumlah buku yang wajib dibaca sebanyak 

32 judul buku, Belanda 30 buku, Prancis 30 buku, Jepang 22 buku, Swiss 15 

buku, Kanada 13 buku, Rusia 12 buku, Brunei 7 buku, Singapura 6 buku, 

Thailand 5 buku, dan Indonesia 0 buku (Kasiyun, 2015). Selain itu, data 

terbaru berdasarkan studi “Most Littered Nation in the Word” yang dilakukan 

oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016. Indonesia masih 

tetap menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara masalah minat membaca. 

Indonesia berada di bawah Thailand (59) dan di atas Botswana (61) 

(Republika, edisi Kamis 29 Maret 2018). 

Data di atas menunjukkan, budaya literasi masih belum mengakar pada 

benak peserta didik. Kemampuan membaca peserta didik masih sangat 

rendah, sehingga berkolerasi dengan lemahnya budaya menulis. Dengan 
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demikian, kegiatan peserta didik sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan literasi (Syahrani, 2013). Hal tersebut sejalan dengan upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan gebrakan dalam menumbuhkan 

budaya literasi di setiap elemen masyarakat, terutama di lingkungan 

pendidikan. Pada tahun 2015 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(KEMENDIKBUD) Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 23 

Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.  

PERMENDIKBUD tersebut salah satu poin pentingnya berisi tentang 

upaya pengembangan potensi diri peserta didik secara utuh, yang di dalamnya 

mencakup tentang budaya literasi dengan mewajibkan peserta didik membaca 

buku selain buku mata pelajaran (setiap hari) selama 15 menit sebelum 

pembelajaran dimulai (salinan Permendikbud RI Nomor 23 tahun 2015). 

Upaya tersebut bertujuan untuk menumbuhkan budaya cinta membaca, 

sehingga dengan banyaknya membaca mampu menghasilkan banyak tulisan. 

Tidak hanya kepada peserta didik, tetapi kepada keseluruhan elemen yang 

berada diruanglingkup pendidikan.  

Perintah membaca juga diterangkan di dalam wahyu pertama dari Allah 

SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga sebagai 

perintah bagi kita untuk membaca (Iqra’) baik membaca ayat-ayat yang 

tersurat dalam Alquran dan Hadits Nabi maupun ayat-ayat yang tersirat di 

alam semesta (Nurchaili, 2016). Selanjutnya dilanjutkan dengan “mendidik 

melalui literasi” (‘allama bil qalam). Hal ini berarti menunjukkan bahwa 
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membaca sangatlah penting bagi setiap individu dan sangat ditekankan 

pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Semakin banyak bacaan yang dibaca oleh peserta didik, akan semakin 

memberi banyak pengetahuan baik dari sikap maupun keterampilannya. 

Pendidikan tanpa membaca bagaikan raga tanpa roh (Gustini Dkk, 2016). 

Begitupula menurut Kuhlthau dalam jurnal Ristanto (2017) menyatakan 

bahwa “kemampuan literasi yang baik akan membiasakan peserta didik untuk 

tidak sekedar belajar membaca, melainkan membaca untuk belajar dan 

memiliki kemampuan memahami suatu bacaan”. 

Melalui kegiatan literasi, sejatinya peserta didik akan memiliki wawasan 

dan pengetahuan baru di luar pengetahuan yang mereka dapat dari kegiatan 

belajar di sekolah. Selain itu, peserta didik diharapkan lebih memahami materi 

yang dipelajari dengan banyaknya sumber belajar atau referensi lain yang 

meraka peroleh dari kegiatan membaca. Begitupula pada materi pembelajaran 

PAI, dengan kegiatan literasi diharapkan peserta didik mampu memahami 

materi secara mendalam melalui wawasan dan pengetahuannya di luar buku 

pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Banyak materi pembelajaran 

yang dibahas dalam sebuah novel maupun buku-buku umum mengenai 

pembelajaran di kelas, misalnya materi hari kiamat, toleransi, kebersihan 

lingkungan, akhlak atau perilaku manusia, dan lain sebagainya. 

Tingkat literasi di Indonesia, bahkan di sekolah yang baikpun terkadang 

peserta didik masih membaca sebagian kecil dari yang mereka butuhkan bagi 
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perkembangan intelektual mereka. Selain itu, mereka juga jarang sekali 

menulis. Hanya sedikit sekali peserta didik yang menunjukkan kemampuan 

membaca secara kritis atau menulis secara efektif-subjek (Schmoker, 2012). 

Padahal membiasakan budaya literasi pada peserta didik dapat 

diinternalisasikan atau diintegrasikan dengan pembiasaan pendidikan karakter. 

Hal ini dilakukan melalui penciptaan budaya literasi yang berlandaskan pada 

keaktifan, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. So, students can apply 

the knowledge in a real-world problem or everyday life. So that this 

knowledge can be helpful deemed more directly by students (Hasnawati, 

2016). 

Problem utama dalam budaya literasi di sekolah yaitu belum adanya 

pembiasaan  atau belum terlaksananya secara efektif budaya literasi tersebut 

di lingkungan sekolah. Sehingga kebutuhan membaca oleh peserta didik 

hanya bertujuan untuk kepentingan penunjang materi saja supaya mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan, bukan sebagai kepentingan atau kebutuhan 

akan keingintahuan atas pemahaman yang kurang. Akibatnya, peserta didik 

hanya memiliki pengetahuan yang belum tentu meraka memahaminya. Selain 

itu, peserta didik sekarang diharapkan mampu untuk menjawab beberapa 

pertanyaan secara kompleks. Tidak hanya itu, peserta didik juga diharapkan 

mampu memberi penafsiran sendiri, mengkritik dan mengevaluasi teks yang 

dibacanya (Ortlieb, 2013). 
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Lembaga pendidikan atau sekolah memiliki peran yang signifikan dalam 

menanamkan dan menumbuhkan budaya literasi bagi kalangan pelajar. Oleh 

karena itu, sekolah harus memberikan motivasi penuh terhadap penumbuhan 

dan pengembangan budaya literasi di sekolah. Motivasi tersebut dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: mengakomodasi lingkungan fisik, 

lingkungan sosial peserta didik dan afeksinya, serta lingkungan akademik 

yang memiliki budaya literasi dalam kategori baik (Alfarikh, 2017). Secara 

singkat, hambatan dalam budaya literasi pada peserta didik menjadi tantangan 

tersendiri bagi guru dan sekolah. Hambatan ini memuncak pada tataran akhir 

SD dan memasuki SMP ketika mereka dituntut memperoleh pengetahuan dari 

berbagai disiplin ilmu (Munro, 2003). Sehingga pada jenjang SMA 

hendaknya peserta didik sudah mampu mengatasi hambatan tersebut. 

Selain itu, dalam konteks pendidikan nasional, lembaga pendidikan di 

Indonesia masih memiliki masalah yang menghantui dunia pendidikan. Salah 

satunya yaitu minat baca-tulis masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Hal 

ini disebabkan adanya berbagai problem, diantaranya: 

1. Masih minimnya sekolah yang memberi apresiasi terhadap prestasi 

peserta didik dalam bidang literasi (misalnya memberi penghargaan 

kepada peserta didik yang sering berkunjung ke perpustakaan dan 

meminjam buku). 
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2. Banyak yang kurang menyadari pula bahwa lingkungan guru 

hendaknya memberi contoh secara efektif dan efisien mengenai 

pemfiguran dalam penerapan budaya literasi. 

3. Kebanyakan peserta didik lebih memilih kantin untuk menghabiskan 

waktu istirahat atau bergurau dengan teman-temannya dibandingkan 

pergi ke perpustakaan. Selain itu, ketika di rumah peserta didik 

kebanyakan memilih untuk menghabiskan waktu luangnya dengan 

bermain. 

Berdasarkan uraian di atas, wajar jika budaya literasi benar-benar harus 

dicanangkan. Pemerintah sendiri mentargetkan supaya budaya literasi menjadi 

salah satu karakter yang dimiliki oleh peserta didik dan diharapkan mereka 

mampu menerapkannya. Faktanya literasi masih belum mengakar kuat dalam 

budaya bangsa kita, sehingga banyak dijumpai masyarakat yang lebih 

memilih untuk menonton atau mendengar dibandingkan membaca apalagi 

menulis. Kondisi tersebut hampir terjadi diseluruh lapisan masyarakat, baik 

masyarakat umum maupun masyarakat terpelajar. Hal itu bisa dibuktikan 

dengan minimnya jumlah buku yang dimiliki mereka, bahkan kalangan 

pelajarpun terkadang hanya memiliki buku-buku pelajaran saja (Nurchaili, 

2016). Dengan adanya budaya literasi, kita telah melangkah untuk berusaha 

meninggalkan budaya monoton atau budaya bertutur. Sebab apa yang 

diucapkan itu akan berlalu, dan apa yang ditulis itu akan abadi. 
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SMA Negeri 1 Batu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

telah menerapkan budaya literasi kepada peserta didiknya. Beberapa program 

sudah dijalankan oleh sekolah, diantaranya yaitu: membiasakan peserta didik 

untuk melakukan kegiatan membaca selama 10 menit sebelum pembelajaran 

pertama dimulai (jenis bacaannya ditentukan oleh pihak sekolah, misalnya 

buku tentang motivasi, buku tentang keagamaan, atau buku lainnya yang 

memberi mereka banyak pengetahuan selain dari buku pelajaran), 

dilakukannya rekapitulasi peminjaman buku di perpustakaan serta pemberian 

reword kepada peserta didik yang sering ke perpustakaan dan meminjam 

buku, membentuk ekstrakulikuler jurnalistik, serta mengadakan lomba literasi 

setiap peringatan bulan bahasa di sekolah. Dengan adanya program-program 

tersebut menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Batu ikut berperan aktif dalam 

program yang dicanangkan oleh pemerintah tentang Gerakan Literasi Sekolah. 

Dengan berjalannya GLS di lingkungan SMA Negeri 1 Batu, maka 

diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. 

Selain itu, dengan tingginya minat literasi  maka akan meningkatkan kualitas 

lulusannya. Melihat realita tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan budaya literasi di SMA 

Negeri 1 Batu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah yang ingin dibahas 

oleh peneliti yaitu:  
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1. Bagaimana pengembangan budaya literasi dalam meningkatkan 

pemahaman peserta didik pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 

Batu? 

2. Apa manfaat yang diperoleh peserta didik melalui pengembangan 

budaya literasi dalam meningkatkan pemehaman peserta didik pada 

mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan urgensi 

budaya literasi di kalangan peserta didik. Namun secara detail tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami pengembangan budaya literasi 

dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran 

PAI di SMA Negeri 1 Batu melalui program yang dilaksanakan dan 

implementasinya kepada peserta didik. 

2. Untuk mendeskripsikan manfaat yang diperoleh peserta didik melalui 

pengembangan budaya literasi dalam meningkatkan pemahaman 

peserta didik pada materi pelajaran PAI yang dilaksanakan oleh SMA 

Negeri 1 batu. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini akan mengkaji urgensi budaya literasi 

yang seharusnya melekat dalam diri peserta didik. Sehingga mampu 



12 
 

menjadi referensi, sumber acuan serta literatur tentang konsep budaya 

literasi dan diharapkan mampu mempengaruhi peserta didik dalam 

menanamkan budaya literasi dimanapun ia berada. Selain itu, dapat 

memberi motivasi peserta didik dalam meningkatkan minat bacanya 

supaya mampu menghasilkan karya tulis berdasarkan yang dibaca. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Untuk meningkatkan budaya literasi dilingkungan sekolah, supaya 

menjadikan peserta didik yang merasa butuh terhadap literasi dalam 

menunjang pengetahuannya, baik dalam materi pendidikan maupun 

non-pendidikan. Sehingga peserta didik dapat termotivasi dengan 

pengetahuan yang mereka dapat dari kegiatan berliterasi, terutama 

dalam menginterpretasikan pemahaman pengetahuannya dengan 

materi yang terdapat pada mata pelajaran PAI. 

b. Bagi pendidik (guru) 

Sebagai acuan untuk dijadikan perhatian tersendiri bagi guru 

tentang seberapa jauh pengembangan budaya literasi pada peserta 

didiknya, sehingga guru dapat memberikan motivasi yang lebih 

banyak lagi dengan menyajikan pembelajaran yang aktif, kreatif serta 

menuntut peserta didiknya untuk banyak membaca supaya 

menumbuhkan budaya literasi di dalam jiwa setiap peserta didik. 
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c. Bagi sekolah 

Sekolah dapat mengembangkan sarana dan prasarana untuk 

mendukung program budaya literasi yang sedang digerakkan. Semakin 

banyak peserta didik yang terbiasa dengan berliterasi, maka akan 

meningkatkan kualitas lulusannya. 

d. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan atau gambaran bagi peneliti lain untuk dapat 

mengembangkan penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih 

luas. 

E. Batasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka dari itu diperlukan penjelasan mengenai batasan masalah yang akan 

dibahas. 

1. Pengembangan 

Pengembangan merupakan suatu proses yang diupayakan 

untuk mengembangkan kebijakan yang telah berlangsung, terkhusus 

untuk kebijakan dalam pendidikan. Menurut Iskandar yang dikutip 

dalam Afrilianasari (2014) menyatakan bahwa, pada hakikatnya 

pengembangan yaitu upaya pendidikan yang dilakukan secara formal 

maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, 

terarah, teratur, dan bertanggung jawab supaya mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 
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Pengembangan disini mengacu pada suatu sistem yang telah 

ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Batu, dalam mengupayakan 

penerapan budaya literasi kepada peserta didik di lingkungan 

sekolah. Dengan adanya literasi di lingkungan sekolah, diharapkan 

peserta didik mampu melakukan usaha secara sadar, terencana, dan 

terarah dalam memperbaiki diri supaya mampu memiliki minat 

literasi yang tinggi. Usaha yang dilakukan secara sadar inilah yang 

dimaksud dengan pengembangan dalam menumbuhkan budaya 

literasi dikalangan peserta didik.  

2. Budaya Literasi 

Secara sederhana, budaya literasi dapat diartikan sebagai 

sebuah kebiasaan atau kemampuan membaca dan menulis, atau 

dengan kata lain melek aksara (Permatasari, 2015). Di mana kata 

budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah yang artinya 

bahwa segala sesuatu yang ada hubungannya dengan akal dan budi 

manusia. Secara harfiah, budaya adalah cara hidup yang dimiliki 

oleh sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun temurun 

kepada generasinya (Nurchaili, 2016). Jadi, budaya dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang memberi hubungan antara pemikiran seseorang 

dengan perilakunya.  

Literasi sendiri yang dimaksud di sini adalah membaca dan 

menulis. Membaca secara sederhana dapat dikatakan sebagai proses 
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untuk memperoleh informasi yang terkandung di dalam teks bacaan 

untuk mendapat pemahaman atas bacaan tersebut (Abidin, 2012). 

Sedangkan untuk menulis sendiri erat kaitannya dengan kegiatan 

membaca. Semakin banyak bahan bacaan yang dibaca, maka akan 

semakin mengasah kemampuan seseorang dalam menghasilkan 

sebuah karya tulis. 

3. Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik 

Kata dasar dari meningkatkan yaitu peningkatan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, peningkatan adalah meningkatkan 

derajat taraf atau mempertinggi produksi dan sebagainya. Proses 

peningkatan seperti ini sangat penting di dunia pendidikan, karena 

sebagai acuan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya suatu 

kebijakan yang telah ditetapkan.  

Sedangkan pengertian peserta didik menurut  ketentuan umum 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional yaitu sekelompok anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (UU RI 

No. 20 tahun 2003). Oleh Karen itu, peserta didik merupakan 

individu yang memiliki pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan 

jenjang pendidikannya yang mengarahkan untuk menggapai cita-cita 

dan harapan masa depan. 
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Maksud dari meningkatkan pemahaman peserta didik dalam 

skripsi ini yaitu, berkaitan dengan tmateri yang harus dipahami oleh 

setiap peserta didik berdasarkan kegiatan literasi yang telah mereka 

lakukan. Peserta didik diharapkan mampu menginterpretasikan 

pengetahuan yang di dapat dari kegiatan membaca dengan materi 

yang dipelajarinya. Buktu adanya peningkatan pemahaman oleh 

peserta didik dilihat dari keaktifan peserta didik ketika berdiskusi di 

dalam kelas, nilai ulangan, dan keseharian peserta didik yang 

menandakan bahwa mereka telah memahami dari materi yang telah 

dipelajarinya. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada 

peserta didik kelas XI MIPA di SMA Negeri 1 Batu.  

4. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang memegang peranan penting bagi peserta didik, karena 

sebagai penyeimbang antara pengetahuan umum dengan 

pengetahuan agama. Secara lebih rinci, Daradjat (2014) 

mendefinisikan Pendidikan Agama Islam yaitu pendidikan dengan 

melalui ajaran-ajaran Agama Islam berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan 

mereka dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-

ajaraan agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, 

serta menjadikan ajaran Agama Islam itu sebagai suatu pandangan 
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hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia 

maupun di akhirat kelak. 

Hubungannya dengan mata pelajaran PAI yaitu, peserta didik 

diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan umum yang di 

dapat dari kegiatan membaca dengan materi yang dipelajarinya. 

Dengan banyaknya pengetahuan yang dimiliki, maka akan terjadi 

suasana pembelajaran yang efektif seolah setiap peserta didik ikut 

berperan aktif dalam berdiskusi. Namun peneliti membatasi bahwa 

penelitian yang dilakukan hanya dalam batas lingkup mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam saja. 

Adanya budaya literasi di lingkungan sekolah merupakan proses kegiatan 

yang mengarahkan dan mendorong peserta didik untuk menjadikan kegiatan 

membaca sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari, baik yang berorientasi 

pada kebutuhan pembelajaran, penyegaran pikiran (merefresh otak), maupun 

sebagai penambah wawasan pengetahuannya. Sehingga peserta didik secara 

mandiri mampu meningkatkan kualitas intelektualnya dan dapat 

menghasilkan sebuah karya tulis berdasarkan pengetahuan yang di dapat dari 

kegiatan membaca. 

Pelaksanaan program literasi pada tahap pengembangan setidaknya 

berjalan sesuai dengan desain induk Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang 

ditetapkan oleh pemerintah.  Peserta didik diharapkan untuk tidak sekedar 

melaksanakan kegiatan membaca, namun juga mampu untuk 
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menginterpretasikan hasil bacaannya melalui kegiatan produktif baik secara 

lisan maupun tulisan. Sehingga program yang dijalankan oleh pihak sekolah 

harus menunjang dalam mengembangkan budaya literasi, terutama 

perpustakaan yang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan budaya 

literasi di lingkungan sekolahan. 

Salah satu hasil yang diharapkan dari adanya program pengembangan 

budaya literasi di sekolah yaitu peserta didik dapat meningkatkan pemahaman 

mereka terhadap materi yang dipelajarinya. Semakin banyak melaksanakan 

kegiatan membaca, maka semakin bertambah pula informasi dan pengetahuan 

yang dimilikinya. Serta dengan adanya budaya literasi di sekolah dapat 

memberi banyak manfaat kepada peserta didik, terutama untuk meningkatkan 

minat terhadap kegiatan membaca. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam menyusun skripsi merupakan deskriptif 

tentang pembahasan penulisan secara menyeluruh ke dalam beberapa bab, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. BAB I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, batasan istilah, 

dan sistematika penulisan.  

2. BAB II, berisi kajian pustaka yang mengulas tentang beberapa 

penelitian terdahulu, beberapa teori tentang; pengembangan budaya 
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literasi yang meliputi teori membaca, menilis, hubungan membaca dan 

menulis, budaya literasi dan pengembangan budaya literasi. Serta teori 

tentang manfaat adanya budaya literasi. 

3. BAB III, berisi tentang metode penelitian yang didalamnya mencakup 

pendekatan dan jenis penelitian, informan dan subjek penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik 

pencermatan hasil penelitian (Triangulasi). 

4. BAB IV, berisi tentang analisis dan pembahasan yang mengulas profil 

objek penelitian, pengembangan budaya literasi dalam meningkatkan 

pemahaman peserta didik pada mata pelajaran PAI, manfaat yang 

diperoleh peserta didik dengan adanya budaya literasi di sekolah. 

5. BAB V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan penelitian dan saran. 

 


