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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara umum literasi di pandang sebagai kegiatan membaca dan 

menulis saja. Literasi sendiri kemudian berkembang menjadi kemampuan 

membaca, menulis, berbicara dan menyimak. Literasi berfungsi untuk 

menghubungkan individu dan masyarakat, serta merupakan alat penting bagi 

setiap individu untuk tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.  

Budaya literasi menjadi bukti hadirnya peradaban baru. Menurut 

Endraswara (2017:1) Literasi sendiri berarti melek. Melek menjadi konteks 

paham dan mampu menjalankan. Budaya literasi mencuat dan menjadi 

program baca di sekolah. Literasi mulai menarik banyak pihak yang ingin 

membaca atau melek pada dunia. Literasi sendiri merupakan kualitas atau 

kemampuan melek huruf atau aksara yang didalamnya meliputi kemampuan 

membaca dan menulis. Selain itu literasi juga mencakup melek visual yaitu 

kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan 

secara visual. Literasi mencakup kemampuan membaca yang di realisasikan 

kedalam program GLS (Gerakan Literasi Sekolah) agar dapat menumbuhkan 

minat membaca peserta didik. 

 



2 
 

Menurut Kusmana (2017:9) dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

berdasarkan pada kurikulum 2013 dapat mengembangkan literasi bangsa 

dengan mengadakan program Gerakan Literasi Sekolah untuk sekolah dasar. 

Dengan adanya program tersebut diharapkan sekolah dapat meningkatkan 

kualitas membaca dan menulis pada peserta didik melalui mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Pengembangan literasi dalam KD untuk sekolah dasar pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia diharapkan kegiatan yang dilakukan peserta 

didik dan guru dapat mengarahkan pada kegiatan literasi. Dengan adanya 

program Gerakan Literasi Sekolah (GLS)  dapat membantu peserta didik 

dalam menumbuhkan minat mereka untuk membaca. Penerapan program GLS 

di sekolah dasar memberikan dampak yang positif untuk peserta didik. 

Misalnya 15 menit sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diwajibkan 

untuk membaca buku, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pengayaan, 

buku pelajaran yang telah dibawa dari rumah oleh peserta didik. 

Literasi dimasukkan kedalam KD agar guru dapat melihat seberapa 

giat peserta didik untuk membaca berdasarkan dengan kemampuan membaca 

peserta didik.  Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 

2003 menyatakan bahwa sekolah merupakan suatu alat pemerintah untuk 

menciptakan kehidupan yang baik bagi warganya. Maka dari itu pemerintah 

menerapkan budaya literasi sebagai landasan peserta didik untuk membantu 

menumbuhkan minat membaca peserta didik. Gerakan Literasi Sekolah juga 

memfasilitasi peserta didik untuk menumbuhkan maupun mengembangkan 

minat membaca peserta didik mengenai mengolah informasi yang telah 
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mereka peroleh dan dipahami. Menurut Mulyo Teguh (2017:20) tujuan 

Literasi sekolah (2016) yaitu : 

1) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah menjadi 

literat. 

2) Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mencari ilmu. 

3) Sebagai warga sekolah dapat memahami ilmu yang telah 

didapatkan dari berbagai informasi. 

4) Menyediakan beraneka ragam buku bacaan untuk warga sekolah 

agar peserta didik menjadi pribadi yang senang membaca. 

 

 Menurut Rosyada (2004:48) peserta didik di Indonesia mengalami 

kesulitan hingga mencapai 30% dalam hal membaca/memahami untuk 

menjawab soal uraian. Rendahnya mutu/kualitas pendidikan di Indonesia dan 

juga rendahnya minat untuk membaca yang terjadi di kalangan peserta didik 

membuat Indonesia harus berantisipasi untuk bersaing dengan Negara lainnya. 

Kemampuan membaca pada setiap peserta didik berbeda-beda, membaca 

adalah sebuah tuntutan yang harus dilakukan oleh peserta didik, karena 

dengan membaca mereka dapat memahami, mendapatkan pengalaman baru 

dan mempunyai banyak pengetahuan lainnya. Tanpa membaca buku, buku 

pelajaran, buku catatan yang didapatkan dari pendidik tidak akan membuat 

peserta didik mengetahui apa saja informasi yang sudah diberikan. Hal ini 

juga termasuk dalam sarana dan prasarana yang ada pada sekolah tersebut. 

Menurut Mulyati (2017:171) konsep pembelajaran literasi membaca 

lebih jauh harus memadukan dua konsep utama yaitu, pembelajaran membaca 

dan membaca cermat kepada peserta didik. Di dalam pembelajaran membaca 

sendiri, dapat diartikan sebagai proses belajar dari peserta didik untuk 

mendapatkan pengetahuan dari buku-buku yang mereka baca. Tidak hanya 
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untuk membaca saja, tetapi juga kemampuan untuk berfikir kritis, memahami 

isi dari bacaan yang mereka baca juga sangat penting. Menurut Abidin 

(2012:4) peserta didik melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang 

kemampuan membacanya, agar dapat tercapai tujuan pembelajarannya. 

 Peneliti melakukan penelitian di MI Hidayatul Mubtadi’in Malang, 

sudah menerapkan program literasi sejak 2 tahun terakhir. Dan juga dengan 

adanya pelaksanaan program Gerakan Literasi Sekolah ini peserta didik 

antusias untuk mengikuti program tersebut. Dan juga program literasi ini 

dapat menumbuhkan minat membaca peserta didik. Program literasi berjalan 

dengan baik, setiap hari sesudah membaca doa dan sebelum memulai 

pembelajaran, peserta didik diberi waktu 15 menit untuk membaca. Setiap 

seminggu sekali, peserta didik diajak ke perpustakaan sekolah untuk membaca 

buku. Perpustakaan sekolah juga di buka setiap hari agar peserta didik bisa 

membaca buku pada saat istirahat berlangsung. Perpustakaan sekolah masih 

belum memiliki penjaga, namun peserta didik bisa datang kedalam 

perpustakaan. Pada area lorong-lorong kelas atau pada dinding di depan dan 

juga ditambah dengan taman baca yang terdapat di depan ruang kepala 

sekolah.  

Pada ruangan kepala sekolah sendiri juga terdapat rak yang 

didalamnya ada beberapa buku bacaan, sehingga peserta didik dapat 

membacanya kapan saja, termasuk pada saat mereka menunggu orangtua 

mereka untuk menjemput mereka pulang. Guru kelas juga ikut berperan 

penting dalam mengawasi peserta didiknya untuk membaca setiap pagi 
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sebelum memulai pembelajaran. Guru kelas juga berfungsi untuk memotivasi 

peserta didik agar mempunyai daya tarik atau minat untuk membacanya lebih 

giat lagi. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 sudah memiliki minat untuk 

membaca, karena mereka cenderung tetarik kepada buku bacaan yang 

bergambar dan menarik. Kelas 4 dipilih oleh peneliti karena pada kelas 4, 

Juga pada kelas 4, peserta didik dalam membaca dijadikan sebagai acuan 

untuk belajar. Karena pada tahap ini peserta didik akan lebih banyak 

membutuhkan bahan bacaan seperti buku untuk menunjang kegiatan 

belajarnya dan pengetahuannya. 

 Hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 26 

November 2018 pada kepala sekolah MI Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu 

Malang mengatakan bahwa beberapa guru sudah mampu dalam pelaksanaan 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru 

dalam pelaksanaan GLS ini adalah beberapa peserta didik yang masih 

bergurau dan tidak memperhatikan guru ketika guru menjelaskan isi dari 

bacaan. Ketika guru memanggil peserta didik tersebut untuk menyampaikan 

maksud dari bacan yang telah di baca, tetapi anak tersebut masih kebingungan 

dalam menyampaikannya. Dan juga perpustakaan yang masih belum memiliki 

penjaga karena terbatasnya staf yang terdapat pada sekolah tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada kelas 4 di MI Hidayatul 

Mubtadi’in Tasikmadu Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan GLS untuk menumbuhkan minat membaca pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia siswa di kelas 4 MI Hidayatul Mubtadi’in 

Tasikmadu Malang ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat GLS  untuk menumbuhkan 

minat membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 di MI 

Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan GLS dalam menumbuhkan minat membaca 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 4 di MI Hidayatul 

Mubtadi’in Tasikmadu Malang 

2. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat GLS untuk 

menumbuhkan minat membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas 4 di MI Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu dengan menganalisis GLS 

(Gerakan Literasi Sekolah) untuk menumbuhkan minat membaca kelas 4 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia dapat mengetahui apa saja yang 

harus di tingkatkan oleh sekolah baik dalam sarana dan prasarana. Juga 

menumbuhkan minat membaca pada peserta didik kelas 4, karena dengan 

membaca anak dapat mengetahui informasi yang tidak mereka ketahui. 
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2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan 

pengetahuan pendidik dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah untuk 

memotivasi menumbuhkan minat membaca peserta didiknya. Juga 

memahami kendala-kendala yang ada pada kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Dapat menjadi motivasi peserta didik dalam menumbuhkan minat 

membacanya dan tidak merasa bosan pada saat membaca teks bacaan 

maupun soal cerita. 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dengan adanya program 

GLS dalam sekolah dapat menumbuhkan minat membaca peserta didikdan 

mengetahui penghambat minatmembaca peserta didik tersebut. Karena minat 

membaca hendaknya ditumbuhkan sejak dini, agar mereka mengetahui bahwa 

manfaat dari membaca banyak sekali. 

E. Batasan Penelitian 

Mengingat cakupan yang begitu luas yang akan dibahas pada 

penelitian yang berjudul “Gerakan Literasi Sekolah untuk menumbuhkan 

minat membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 di MI Hidayatul 

Mubtadi’in Tasikmadu Malang”.  Penelitian dilakukan karena peserta didik 

pada kelas 4 berada pada tahap belajar dan memahami isi dari bacaan yang 

dibacanya, sehingga membutuhkan pembiasaan budaya membaca 15 menit 

sebelum memulai pembelajaran, yang nantinya dapat menumbuhkan 
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kebiasaan membaca pada tingkat selanjutnya. Pelaksanaan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) yang di analisis adalah proses layanan yang dilakukan oleh 

guru dengan mengawasi peserta didik pada saat melakukan kegiatan 

membaca, tahap pembiasaan, tahap belajar serta sarana dan prasarana yang 

mendukung adanya kegiatan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

F. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang diperlukan untuk menjelaskan 

pengertian didalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Gerakan Literasi Sekolah

GLS adalah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk 

membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajaran masyarakat literat. 

Literasi tidak hanya mencakup membaca dan menulis saja, tetapi 

mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber yang berasal dari 

buku cetak, visual, digital dan auditori. 

2. Membaca

Membaca merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencari 

informasi dan mendapatkan pengetahuan yang tidak kita ketahui dari 

media berupa buku, internet, surat kabar, dll. 

3. Bahasa Indonesia

Mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat diartikan untuk membina dan 

mengembangkan percaya diri anak sebagai komunikator, pemikir 

imajinatif, dan warga Negara Indonesia yang menumbuhkan literasi dan 

informasi. 




