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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Minat membaca tulis dalam pendidikan di Indonesia semakin kurang. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 

1 ayat 1 menyatakan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 “pendidikan diharapkan mampu 

membangun nilai karakter pada peserta didik, yaitu tumbuh nilai karakter berupa 

keimanan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, Mandiri, 

nasionalis, bertanggung jawab. Pemerintah mengupaya penanaman nilai karakter 

melalui kegiatan Gerakan Literasi Sekolah. Dalam kegiatan literasi ini, peserta 

didik diharpakan mampu memahami suatu kegiatan yang meliputi membaca, 

menyimak, menulis, dan berbicara. 

Kegiatan Literasi merupakan salah satu kegiatan berperan penting dalam 

kehidupan, karena ini berkaitan dengan keterampilan membaca pada peserta didik 

dalam memahami sebuah informasi secara cermat, kritis, dan refleksi. Hal ini pun 

dikuatkan dengan peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 

2015 dengan menerapkam kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran 

dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan kemampuan  peserta didik 

serta meningkatkan keterampilan menulis agar pengetahuan dapat dikuasai secara 

lebih baik lagi. 

Peneliti melakukan observasi awal di SDN Tlekung 02 Batu yang telah 

melakukan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sejak tahun 2009, hanya pada hari rabu 

khusunya di kelas 2 SDN Tlekung 02 Batu, peserta didik melakukan kegiatan 

membaca 15 menit sebelum pembelajaran dari jam 06.45 sampai 07.00 pagi  dan 

menulis  kembali cerita  yang telah dibaca, akan tetapi 15 menit yang 
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diberikan itu tidak cukup karena waktu untuk menulis cerita kembali tidak cukup. Kemudian ada  

tiga siswa yang belom bisa membaca hal ini membuat waktu yang di berikan 15 menit kurang 

efisien. Sekolah tersebut melengkapi sarana seperti perpustakaan dan sudut baca kelas.  

Pada pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, sekolah SDN Tlekung2 batu  ini, selain pada 

saran dan prasarananya, sekolah juga menekankan pada keterampilan guru dalam pelaksaannya 

yang diterapkan pada semua peserta didik baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Pelaksanaan 

GLS pada kelas tinggi dinilai cukup baik, karena peserta didiknya memiliki semangat dalam 

membaca buku yang diminati serta mampu membuat cerita pendek dari buku yang telah dibaca. 

Sedangkan pada kelas rendah, khususnya pada kelas II, peserta didiknya dinilai kurang minat 

dalam membaca. Hal ini dapat dilihat dari beberapa siswa yang tidak memperhatikan saat 

membaca, dan ada yang masih belum memberanikan diri untuk menulis cerita.  Peserta didik kelas 

2 mengalami kesulitan dalam membaca dan sering kali lupa membawa buku bacaan  hal ini 

membuat Gerakan Literasi Sekolah tidak berjalan dengan efisien,  

Hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2018 pada 

kepala sekolah di SDN TLEKUNG 2 BATU menjelaskan dalam menerapkan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu penerapan GLS pada kelas rendah. 

Kedua, peserta didik masih ada yang berbicara sendiri maupun kepada temannya. area 

perpustakaan yang masih kurang luas dan pemanfaatan sarana dan prasarana lingkungan kaya 

literasi untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) setiap harinya. dalam 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah adalah bersangkutan dengan bahan bacaan peserta didik 

terkadang peserta didik lupa membawa bahan bacaan dari rumah sehingga menghambat 

pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, sedangkan dari pihak sekolah kegiatan literasi berjalan 

kurang efisien karena adanya perubahan jam pelajaran yang membuat kegiatan literasi tidak 

memungkinkan.dari guru bersifat subjektif. Ada beberapa guru berminat dalam kegiatan literasi 

sekolahPeneliti berkeinginin bermaksud untuk mengadakan penelitian deskriptif analitik  yang 

berjudul “ANALISIS GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS)  BACA TULIS DALAM 

MENINGKATKN KEMAMPUAN MENULIS SISWA KELAS 2 DI SEKOLAH DASAR 

NEGERI TLENGKU 02 BATU” 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana proses penerapan Gerakan Literasi Sekolah baca Tulis dalam meningkatkan 

kemampuan menulis siswa kelas 2 di SDN Tlekung 02 Batu? 

2. Bagaimana kendala Guru dalam Gerakan Literasi Sekolah baca tulis dalam meningkatkan 

kemampuan menulis siswa kelas 2 di SDN Tlekung 02 Batu? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan Guru wali kelas dalam mengatasi kendala penerapan dalam 

Gerakan Literasi Sekolah baca tulis dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas 2 

di SDN Tlekung 02 Batu? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Sesuai dengan permasalahan di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mendeskripsikan bagaimana proses penerapan Gerakan Literasi Sekolah dalam meningkatkan 

keterampilan menulis siswa kelas 2 di SDN Tlekung 02 Batu. 

2. Menjelaskan Bagaimana kendala Guru dalam menerapkan Gerakan Literasi Sekolah untuk 

meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 2 di SDN Tlekung 02 Batu. 

3. Menjelaskan Bagaimana solusi yang dilakukan Guru wali kelas dalam mengatasi kendala 

penerapan Gerakan literasi Sekolah untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 2 di 

SDN Tlekung 02 Batu.  

 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat teoritis  dan praktis adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber refrensi  lebih lanjut tentang pelaksanaan Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS)  

b. Manfaat praktis dalam penelitia ini adalah : 

1. Bagi Siswa  

Siswa dapat menambah pengetahuan mengetahui perilaku diri sendiri sehingga dapat lebih 

mengontrol perilaku saat pembelajaran. Selain itu siswa juga mengetahui etika akademik yang 

akan mereka terapkan dalam kegiatan disekolah. 



4 
 

 

 

2. Bagi guru  

Sebagai sumber informasi untuk menigkatkan pemahaman guru dalam memotifasi untuk 

berprilaku baik serta menghargai orang lain. Guru juga dapat melakukan variasi-variari dalam 

pembelajaran sehingga mengembangkan perilaku akademik siswa.  

 

E. BATASAN PENELITIAN  

1. Subjek yang digunakan kelas 2  dikarenakan peserta didik pada kelas rendah berada pada tahap 

operasional konkret sehingga membutuhkan pembiasaan budaya membaca 15 menit yang 

nantinya dapat menumbuhkan kebiasaan membaca pada tingkat selanjutnya. 

2. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dianalisis adalah proses layanan yang 

dilakukan guru meliputi analisis pelaksanaan tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan 

tahap pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk menunjang 

kegiatan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

 

F. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Literasi yaitu kegiatan membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara.  

2. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menjadikan 

sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat dengan 

pembiasaan membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung.  

3. Kemampuan Menulis : Mengungkapkan gagasan , pikiran ide yang diungkapkan ke orang lain 

dalam bentuk bahasa tulis, 

4. Siswa kelas 2 merupakan jenjang siswa kelas rendah yang di klarifikasi berdasarkan 

kemampuan peserta didik.  


