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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini seakan-akan tidak dapat dibendung, hal tersebut dapat 

dilihat dari berbagai aspek yang telah mendapat sentuhan teknologi. Fenomena tersebut 

memaksa setiap orang untuk selalu berpacu agar tidak tenggelam oleh pesatnya perkembangan 

teknologi. Salah satu aspek agar tetap bisa berpacu ditengah-tengah perkembangan teknologi saat 

ini adalah pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan sumberdaya 

manusia suatu bangsa. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional bahwa:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. 

Dengan demikian pendidikan berperan penting dalam pembangunan dan kemajuan 

manusia melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalamnya. Guna mencapai tujuan 

Pendidikan Nasional tersebut, banyak upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan 

membiasakan masyarakat untuk membaca, menulis dan menyimak. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dewasa ini lebih dikenal dengan gerakan literasi. Sejatinya kegiatan tersebut telah biasa 

dilakukan sejak masih dini, baik di Sekolah Dasar (SD) atau bahkan sebelum masuk SD. 

Kebiasan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang salah satunya dengan adanya 

gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekeloh (GLS) merupakan salah satu gagasan 
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pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan yang diperkuat dengan 

Permendikbud No 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.  

Gerakan Literasi Sekolah dikembangkan atas dasar agenda prioritas pemerintah (Nawacita) 

tentang tugas dan fungsi Kemendikbud yang tertuang dalam butir (5) meningkatkan kualitas 

hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan saya saing 

di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa 

Asia lainnya; (8) melakukan revolusi karakter bangsa. 

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 (Kemendikbud, 2016:2). Sedangkan menurut Nugraha 

(2017) gerakan literasi sekolah merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, seperti membaca, melihat, 

menyimak, menulis, dan berbicara. Macam-macam gerakan literasi dibagi menjadi 4, yaitu: 1) 

membaca nyaring, 2) membaca terpandu, 3) membaca bersama, 4) membaca mandiri intensif 

(Kemendikbud, 2016:65). 

Gerakan literasi secara umum menekankan pada minat atau kemampuan seseorang untuk 

melakukan kegiatan membaca dan menulis. Data dari hasil survei yang dilakukan Most Littered 

Nation In the World pada tahun (2016) menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia berada 

pada peringkat 60 dari 61 negara. Jika mengacu pada paparan data tersebut, tentu dapat 

disimpulkan bahwa minat baca kita sebagai masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Kondisi 

tersebut bisa dikatakan kurang baik dibandingkan dengan Negara tetangga Thailand yang 

berdasarkan hasil survei tersebut menempati satu peringkat di atas Indonesia. 
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Sekolah dasar sebagai tingkat satuan pendidikan yang sejak awal diharapkan menjadi 

ujung tombak untuk mensukseskan agenda pemerintah tersebut. Kegiatan-kegiatan maupun 

aspek lain yang terdapat disekolah sebaiknya dapat mengarahkan siswa kearah mebiasakan diri 

melakukan aktifitas literasi di sekolah. Aktifitas/gerakan literasi di sekolah dasar menjadi sangat 

penting, karena pada tingkat pendidikan inilah siswa dapat mulai diarhakan melakukan aktifitas 

tersebut. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah ditingkat sekolah dasar harus dilakukan diseluruh 

wilayah, baik di kota-kota besar maupun di daerah. 

Guna menumbuhkan dan mensukseskan gerakan literasi sekolah yang diinginkan 

pemerintah, sekolah-sekolah harus mau berbenah, salah satunya dengan memperbaiki kualitas 

maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang dimaksud 

tentunya yang berkaitan dengan kegiatan GLS.  

Dalam panduan Gerakan Literasi Sekolah pada Sekolah Dasar disebutkan sarana literasi 

mencakup perpustakaan sekolah, sudut baca kelas, dan area baca. Beberapa sarana tersebut harus 

terpenuhi disemua sekolah khususnya sekolah dasar untuk mendukung kegiatan GLS. Masing-

masing sarana memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga dengan kelengkapan sarana tersebut 

diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap GLS. Adapun parasana literasi 

yang harus terpenuhi diantaranya adalah buku teks, buku fiksi, buku non-fiksi, dan sumber 

bacaan yang lainnya. 

Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan literasi sekolah tersebut tidak 

hanya khusus untuk sekolah-sekolah dasar yang ada dikota besar, akan tetapi di sekolah-sekolah 

dasar di daerah-daerah juga. Kota Malang yang lebih dikenal sebagai Kota Pendidikan dapat 

menjadi tolak ukur bagi kota-kota lain utamanya terkait kelengkapan sarana dan prasarana 

penunjang literasi sekolah. Tersebarnya Sekolah Dasar di seluruh kecamatan dan kelurahan yang 
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ada di Kota Malang harus pula diimbangi dengan kelengkapan sarana dan prasarana khususnya 

yang mendukung gerakan literasi sekolah yang merata diseluruh sekolah dasar. Hasil survei ada 

kurang lebih 6 sekolah dasar yang terdapat di kelurahan ini. Hal tersebut menunjukkan jumlah 

yang cukup banyak, namun dari sisi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan GLS masih 

perlu dilakukan kajian mendalam. 

Melalui observasi yang dilakukan peneliti di SD Muhammadiyah 1 Malang pada tanggal 

20 April 2018, bahwasannya pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang gerakan literasi 

sekolah sudah berjalan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, namun dalam 

pemanfaatannya kurang menyeluruh dimanfaatkan oleh semua siswa, gerakan literasi sekolah di 

SD Muhammadiyah 1 Malang masih berpusat pada kelas atas (kelas 4, 5, dan 6). Pada 

pelaksanaanya, gerakan literasi sekolah di SD Muhammadiyah 1 Malang banyak bekerjasama 

dengan instansi terkait, seperti perpustakaan keliling dan penerbit erlangga. Dari latar belakang 

diatas maka peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Kecukupan 

Sarana dan Prasarana Penunjang Literasi di SD Muhammadiyah 1 Malang”.    

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara 

lain: 

1. Bagaimana kecukupan sarana penunjang literasi di penunjang literasi di SD 

Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana kecukupan prasarana penunjang literasi di SD Muhammadiyah 1 Malang? 

3. Apa hambatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang literasi di SD 

Muhammadiyah 1 Malang? 
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4. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pengadaan sarana dan prasarana 

penunjang literasi di SD Muhammadiyah 1 Malang? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kecukupan sarana penunjang literasi di penunjang literasi di SD 

Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Mendeskripsikan kecukupan prasarana penunjang literasi di SD Muhammadiyah 1 

Malang? 

3. Mendeskripsikan hambatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang literasi di SD 

Muhammadiyah 1 Malang? 

4. Mendeskripsikan upaya dalam mengatasi hambatan pengadaan sarana dan prasarana 

penunjang literasi di SD Muhammadiyah 1 Malang? 

1.3 Manfaat Penelitian 

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat secara langsung pada 

pihak yang terkait, diantaranya adalah: 

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi perbendaharaan pustaka sehingga dapat 

bermanfaat untuk semua civitas akademisi yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2. Bagi Sekolah 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dalam 

mengevaluasi standar sarana dan prasarana yang ada disekolah dan menjadi acuan 

dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah khususnya yang berkaitan dengan 

kegiatan literasi.  

3. Bagi Pemerintah 

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah yang kaitannya dengan 

perencanaan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

literasi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat secara langsung pada 

pihak yang terkait, diantaranya adalah: 

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

  

Dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi perbendaharaan pustaka sehingga dapat 

bermanfaat untuk semua civitas akademisi yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dalam 

mengevaluasi standar sarana dan prasarana yang ada disekolah dan menjadi acuan 

dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah khususnya yang berkaitan dengan 

kegiatan literasi.  

3. Bagi Pemerintah 
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Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah yang kaitannya dengan 

perencanaan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

literasi.  

1.5 Batasan Penelitian 

Keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas 

tujuan penelitian, sehingga didapatkan hasil penelitian yang terfokus. Oleh karena itu peneliti 

memberikan batasan penelitian ini antara lain: 

a. Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

b. Penelitian ini dilakukan pada kelas atas (kelas 4, 5, dan 6) di SD 

Muhammadiyah 1 Malang. 

c. Analisis dilakukan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana yang 

berkaitan dengan penunjang literasi yang terdapat di SD Muhammadiyah 1 

Malang. 

1.6 Definisi Operasional 

Kesalahan dalam menafsirkan judul maupun permasalahan terhadap suatu penelitian sering 

terjadi, oleh karena itu untuk meminimalkan keselahan tersebut perlu dijelaskan definisi secara 

operasional beberapa istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, istilah tersebut antara lain: 

1. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai 

tujuan misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. 

2. Prasarana Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan 

misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya 

3. Literasi adalah kemampuan membaca, menyimak dan menulis. 
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4. Sarana dan prasarana literasi adalah perangkat yang mendukung kegiatan membaca, 

menyimak dan menulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


