
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi sekolah adalah suatu 

kemampuan untuk mengakses, memahami, serta mampu menggunakan sesuatu 

dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain yaitu membaca, melihat, 

menyimak, menulis, dan/atau serta berbicara (Retnaningdyah, et al., 2016). 

Pemerintah telah mencanangkan gerakan literasi sekolah, dan dibedakan menjadi 

tiga tahap yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Tahap pembiasaan, 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa yaitu membiasakan membaca 15 menit, tahap 

pengembangan siswa diminta untuk dapat memberikan atau menuliskan tanggapan 

mengenai isi bacaan yang telah dibaca dan pada tahap pembelajaran sudah dapat 

diterapkan strategi-strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi siswa 

serta sudah mulai ada tagihan yang mengarah pada nilai akademik. 

Literasi tidak terlepas dari kegiatan membaca, yaitu kegiatan awal yang 

diperkenalkan dan diberikan kepada peserta didik sejak pertama kali masuk ke 

jenjang sekolah. Membaca adalah suatu keterampilan kebahasaan yang memegang 

peran penting (Yastuti, 2012). Memasuki abad ke 21 ini keterampilan berliterasi 

peserta didik merujuk kepada kegiatan membaca, yaitu dimulai dari minat 

membaca sampai dengan membaca bermakna. Menurut Marlina, L. et al, (2017) 

membaca merupakan suatu kebutuhan yang  
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sangat penting dalam kehidupan karena dengan membaca seseorang dapat 

mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan.  

Membaca merupakan hasil dari suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh 

seseorang, dan salah satu yang dapat mempengaruhi kegiatan membaca adalah 

minat. Minat menurut Hayati (2009), yaitu suatu kecenderungan yang mantap dari 

diri seoseorang untuk melaksanakan sesuatu dengan senang tanpa ada paksaan. 

Minat berasal dari dalam diri (internal), jadi aktivitas membaca yang dilandasi 

dengan minat intrinsik dapat menimbulkan motivasi untuk melaksanakan aktivitas 

membaca. 

Kemampuan maupun minat membaca peserta didik masih dapat dikatakan 

rendah. Hal ini didukung dengan data International Results in Reading, Indonesia 

menduduki peringkat ke-45 dari 48 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-

rata 500. PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat 

ke-64 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496). Sebanyak 65 negara 

berpartisipasi dalam 2012. Data PIRLS dan PISA, khususnya dalam keterampilan 

memahami bacaan, menunjukkan bahwa kompetensi peserta didik Indonesia 

tergolong rendah (Wiedarti, et al., 2016). Data lain dari penelitian  Miller (2016) 

menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 60 dari total 61 negara 

dalam hal literasi. Data UNESCO (United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization) atau organisasi pendidikan ilmiah dan kebudayaan PBB 

menginformasikan bahwa, pada 2012 indeks minat membaca masyarakat  

Indonesia baru mencapai angka 0,001 artinya, dari setiap seribu orang Indonesia 

hanya ada satu orang saja yang memiliki minat baca (Yulianingsih, 2018). 
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Faktor yang dapat mempengaruhi minat menurut Hidayanto, et al (2012) 

yaitu faktor personal (internal) yang dapat meliputi usia, jenis kelamin, intelegensi, 

dan kemampuan membaca yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor yang 

kedua yaitu faktor institusional (eksternal), meliputi ketersediaan buku penunjang, 

status sosial orang tua dan lingkungan, lingkungan yang dimaksud yaitu dapat 

berupa lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah 

dapat mempengaruhi minat, yaitu teman sebaya dan lebih mengerucut lagi adalah  

guru dengan dapat menentukan metode, model, maupun strategi pembelajaran 

maupun membaca yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai seperti memahami suatu topik tertentu.  

Berdasarkan hasil observasi (wawancara) yang telah dilakukan di SMP 

negeri 5 Malang pada bulan maret , guru IPA (biologi) sudah membiasakan siswa 

untuk membaca (baik yang dilakukan dirumah maupun didalam kelas sebelum 

pelajaran). Akan tetapi tetap tidak semua dari siswa yang melakukan sesuai dengan 

apa yang diperintahkan oleh guru yaitu tergantung dengan masing-masing siswa. 

Siswa cenderung membaca dan tanpa memahami maksud dari apa yang dibacanya 

sehingga kegiatan membacanya menjadi kurang bermakna dan pemahaman yang 

dimiliki sebatas pemahaman literal (dasar), sedangkan point penting dalam 

membaca yang seharusnya adalah memahami isi bacaan secara mendalam.  

Kementrian Pendidikan dan Kebudayan Indonesia menerapkan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS) dalam upaya menumbuhkan minat baca peserta didik serta 

meningkatkan keterampilan membaca yang berujung kepada kemampuan 

memahami bacaan. Membaca pemahaman menurut Untari (2016) adalah suatu 
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kegiatan membaca yang memfokuskan pada tingkat pemahaman dari pembaca. 

Melalui kegiatan membaca, seseorang dapat memperoleh inspirasi dan informasi 

yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi membaca adalah untuk 

memahami dan salah satu cara menumbuhkan minat baca peserta didik dengan 

mengajarakan teknik dalam membaca (Saleh, 2006). 

Strategi yang ada didalam gerakan literasi sekolah salah satunya yaitu 

penerapan Tabel T-I-P (tahu-ingin-pelajari) yang membantu pemahaman teks 

dengan mengaktifkan pengetahuan latar belakang, bertanya, dan menentukan hal 

yang penting Laksono, et.al (2016). Tabel T-I-P terdiri dari tiga (3) kolom, yaitu T 

(tahu), I (ingin), P (pelajarai). T berarti (tahu), mengaitkan antara pengetahuan awal 

yang telah dimiliki oleh siswa, I berarti (ingin), dimana siswa membuat ringkasan 

atau dapat berupa kalimat pertanyaan untuk menuliskan apa yang ingin diketahui, 

dan P berarti (pelajari) disini siswa akan menuliskan dan mengaitkan dari apa yang 

ingin diketahui dan hasil yang telah ditemukan dari proses membaca yang telah 

dilakukan. 

Tabel T-I-P ini merujuk pada strategi membaca KWL (Know-Want-Learn). 

Teknik ini membantu siswa memikirkan informasi baru yang diterimanya dengan 

mengaktifkan serta melibatkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Stretegi 

membaca tabel T-I-P cocok untuk diterapkan pada siswa sekolah menengah 

pertama, yaitu merupakan usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa 

remaja, yang mana dalam pola pemikiran siswa SMP harus berbeda dengan 

pemikiran anak-anak, dalam hal ini yaitu tingkat pemahaman dalam membaca. 

Pemikiran siswa pada tahap ini menjadi lebih logis, remaja menyusun rencana 
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untuk menyusun menyelesaikan masalah dan menguji kemungkinan solusi-

solusinya dengan cara yang sistematis dan terorganisasi, penalaran abstrak 

meningkat, pemikiran remaja tidak lagi terikat pada contoh-contoh kongkret 

(Penney, 2012).  

Penggunaan Tabel T-I-P dalam model pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering)  yaitu model pembelajaran 

kontekstual yang mengarahkan dan menekankan pada pembelajaran bermakna, 

mengaktifkan informasi atau pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik 

sebelumnya yaitu mengaitkannya dengan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-

hari (Fakhruriza, 2015). Penerapan tabel T-I-P dalam model REACT diharapakan 

dapat menambah tingkat pemahaman dengan mengaktifkan pengetahuan awal 

peserta didik dan mengaitkan dengan apa yang sedang dipelajari maupun dengan 

kehidupan sehari-hari serta mengalami secara langsung untuk kemudian dapat 

mengkonstruk pemahamannya sendiri sehingga akan memunculkan minat 

situsional peserta didik dalam hal ini minat membaca untuk mencari informasi lebih 

mendalam mengenai topik bahasan yang sedang dibahas.  

Beberapa penelitian yang relevan dengan penerapan strategi membaca dan 

model REACT yaitu, penggunaan lembar kerja Know-Want to Know-Learned 

(KWL) dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks informasi 

siswa (Puspita, 2017) . Penerapan strategi membaca KWL dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa yang dilihat dari hasil belajar siswa 

(Nugraha, 2014). Selanjutnya adalah model pembelajaran REACT memiliki 

pengaruh yang baik terhadap pemahaman konsep fisika dan keterampilan proses 
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sains dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional yang biasa 

digunakan (Selamet, 2013). Beberapa hal diatas dapat menunjukkan bahwa dengan 

diterapkannya strategi membaca dengan menggunakan KWL akan dapat membantu 

meningkatkan pemahaman siswa begitupun juga dengan penerapan model 

pembelajaran REACT akan mampu untuk meningkatkan pemahaman dengan cara 

mengalaminya secara langsung dan akan meningkatkan minat baca siswa.  

Dari uraian singkat diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

terkait dengan tabel T-I-P dan model pembelajaran REACT. Peneliti memasukkan 

strategi tabel T-I-P kedalam model REACT untuk mengetahui kefektifan antara 

tabel T-I-P yang diterapkan secara mandiri dengan yang diterapkan secara 

bersamaan. Berdasarkan uraian diatas, diperoleh judul “Pengaruh Strategi Tabel 

T-I-P Dalam Model Pembelajaran REACT Terhadap Minat Baca Dan Pemahaman 

Bacaan Siswa Smp Mata Pelajaran IPA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan penerapan strategi tabel T-I-P dalam model REACT terhadap 

minat baca siswa sekolah menengah pertama pada mata pelajaran IPA? 

2. Adakah perbedaan penerapan strategi tabel T-I-P dalam model REACT 

terhadap pemahaman bacaan siswa sekolah menengah pertama pada 

matapelajaran IPA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui pengaruh penerapan strategi tabel T-I-P dalam model REACT 

terhadap minat baca siswa sekolah menengah pertama pada matapelajaran IPA 

2. Mengetahui pengaruh penerapan strategi tabel T-I-P dalam model REACT 

terhadap pemahaman bacaan siswa sekolah menengah pertama pada 

matapelajaran IPA 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah 

pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam hal tabel T-I-P sebagai 

strategi membaca dalam model pembelajaran REACT terhadap minat baca dan 

pemahaman bacaan siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

    Manfaat praktis dari penelitian ini yakni dapat bermanfaat untuk tenaga 

pendidik untuk mengetahui pengaruh tabel T-I-P sebagai strategi membaca dalam 

model pembelajaran REACT terhadap minat baca dan pemahaman siswa. 

1. 5 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan dari penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1. Sekolah yang telah menerapkan gerakan literasi sekolah yakni SMP Negeri 5 

Malang 

2. Kelas yang telah terbiasa ditugaskan oleh guru IPA untuk melaksanakan 

kegiatan membaca sebelum menerima pelajaran IPA (baik dirumah maupun 

disekolah) 

1.6 Definisi Istilah 
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1.7  

1. Tabel T-I-P merupakan suatu strategi yang digunakan untuk dapat membantu 

pproses pemahaman teks, dengan cara mengaktifkan latar belakang siswa, 

bertanya, dan mennetukan apa yang penting untuk dipelajari. (Laksono et al ., 

2016). 

2. Model Pembelajaran REACT yakni salah satu pengembangan dari 

pembelajaran konstekstual yang membantu guru untuk mengaitkan pokok 

bahasan yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, model pembelajaran 

REACT  terdiri dari 5 tahapan yakni Relating, experiencing, applying, 

cooperating dan transfering (Cahyono et al., 2017) 

3. Minat adalah suatu rasa yang lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu 

kegiatan yang ditunjukkan dengan keinginan, kecenderungan untuk 

memperhatikan kegiatan tersebut tanpa ada seorangpun yang menyuruh, 

dilakukan dengan kesadaran diri sendiri dan diikuti dengan perasaan yang 

senang (Rahman, 2017) 

4. Pemahaman membaca merupakan negosiasi yang kompleks antara teks dan 

pembaca yang segera dibentuk oleh konteks situasional dan yang lebih luas 

dengan konteks sosiolinguistik  (Puspita, 2017).   
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