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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Dasar (SD) merupakan tempat yang dikhususkan untuk anak-anak 

belajar dan bermain. Hampir setiap hari dilaksanakan kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru dan siswa. Siswa di sekolah mempunyai sebuah 

kewajiban belajar yang harus dilaksanakan setiap hari. Membaca merupakan salah 

satu kuwajiban siswa dalam proses belajar. Penerapan membaca dapat dilakukan 

setiap hari untuk melatih kebiasaan membaca sejak dini. Menciptakan sebuah 

kebiasaan dan keterampilan membaca pada siswa sekolah dasar memang 

membutuhkan tenaga dan kreatifitas yang sangat tinggi. Guru, lingkungan sekolah 

dan keluarga mejadi pendukung untuk menciptakan sebuah kebiasaan. 

Kebiasaan yang muncul dan sering dilakukan akan menciptakan sebuah 

kegiatan yang berulang, tanpa disadari masuk pada arti kata budaya. Budaya 

merupakan dasar dalam pembangunan peradaban dan sebuah media yang 

melaluinya, kejadian-kejadian dalam kehidupan yang mengaliri kita adalah 

budaya (Baran.Stanley J, seperti dikutip dalam (E.T. Hall.1976:14). Literasi 

adalah sebuah keterampilan pada diri seseorang dalam membaca dan dapat 

menumbuhkan rasa haus akan informasi yang ada dalam buku atau media yang 

dibaca serta dapat menguasai apa yang sudah dibaca. Literasi juga dapat disebut 

dengan sebuah kata budaya atau kebiasaan karena literasi dapat diciptakan sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan. Literasi dapat disebut dengan budaya atau 

kebiasaan yang dapat membentuk sebuah nilai-nilai metode pemikiran yang baru.  
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Literasi dapat diterapkan di sekolah dasar sebagai bentuk budaya dan cara 

melatih siswa untuk membiasakan membaca dan melek baca tulis. Membaca 

dapat diartikan sebagai teknologi komunikasi setelah tulisan. Literasi sangat 

penting diterapkan  pada anak usia dini, terutama pada anak yang sudah 

menduduki sekolah dasar. Hasan (Farihatin, 2013) mengemukakan bahwa 

kemampuan literasi dasar memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang 

untuk kesuksesan akademiknya. Perintah membaca sudah disebutkan pada ayat 

pertama di QS.Al-Alaq yang berbunyi “Iqro’” yang mempunyai arti Bacalah.  

Sudah sangat dijelaskan bahwa makna dari bacalah adalah sebuah pedoman untuk 

menunjang kehidupan agar dapat bertahan hidup karena ilmu. Sekolah harus 

ditunjang dengan kemampuan baca tulis untuk mengawali sebuah pemahaman 

yang selanjutnya. Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem 

Perbukuan literasi dimaknai sebagai “ kemampuan untuk memaknai informasi 

secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.” (Satgas GLS. 

2018:7). melalui pernyataan yang sudah dijelaskan diatas maka ilmu pengetahuan 

dan teknologi merupakan sesuatu hal yang harus dipahami oleh manusia, bukan 

karena untuk kebutuhan semata namun juga untuk dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya dimasa yang akan datang. 

Literasi pada siswa Sekolah Dasar di Indonesia masih sangat rendah. Dapat 

dilihat dari kutipan Bangsawan, (2018:154) mengenai laporan Bank Dunia No. 

16369-IND dan studi IAEA (Inernasional Achivement Education Assocation ) 

tahun 1992 di Asia Timur, tingkat terendah membaca anak-anak dipegang oleh 

Indonesia dengan skor 51,7, di bawah Filipina (skor 52,6), Thailand (skor 65,1), 
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Singapura (skor 74,0) dan Hongkong (skor 75,5). Hasil dari laporan tersebut 

membuktikan bahwa Indonesia kurang dalam hal minat baca. Kemampuan anak-

anak Indonesia dalam menguasai bahan bacaan juga sangat rendah yakni hanya 

30%. Survey IAEA menunjukkan minat baca, yang diukur dari kemampuan 

membaca rata-rata, para siswa SD berada pada urutan 38, dan SMP pada urutan 

34 dari 39 negara. (Departemen Pendidikan Nasional dengan Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia, 2007:16-17). Kemampuan dari anak Indonesia yang 

kurang akan pemahaman bahan bacaan dapat dibuktikan dari hasil survey yang 

sudah dicantumkan melalui hasil survey IAEA. 

Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment), yaitu 

studi yang mengarahkan kefokusan terhadap literasi bacaan, IPA, dan matematika, 

yang menunjukkan bahwa peringkat literasi di Indonesia baru bisa mencapai 10 

besar terbawah dari total 65 negara. Sedangkan hasil studi Trends in Interasional 

Mathematics and Science Stusy (TIMMS) menunjukkan siswa Indonesia berada 

pada ranking amat rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang 

komplek, (2) teori, analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur 

dan pemecahan masalah, (4) melakukan investigasi (Hanifah, dkk. 2013:316). 

melalui hasil studi dapat menunjukkan bahwa diperlukannya suatu perubahan 

orientasi kurikulum namun tidak akan membebani peserta didik melalui suatu 

konten dan pada aspek kemampuan sosial dibutuhkan seluruh warga negara dalam 

partisipasi membangun negara untuk masa yang akan datang. 

Para pakar pendidikan berpendapat bahwa pada tingkat literasi yang 

rendah sangat berkaitan dengan jumlah tingginya tingkat drop-out sekolah, 

pengangguran dan kemiskinan. Upaya dalam memperbaiki tingkat rendahnya 
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minat baca dan memahami pentingnya keterampilan membaca, maka Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan membuat sebuah program yang disebut dengan GLS 

(Gerakan Literasi Sekolah). Upaya menyeluruh yang di laksanakan oleh 

pemerintah bukan hanya cara untuk dapat membiasakan para siswa gemar 

membaca namun juga untuk menjadikan sekolah sebagai wadah sarana dan 

prasarana dalam pembelajaran, yang dimana para warga sekolah dapat menjadi 

pribadi literat sepanjang hayat.  

Buku merupakan sumber dalam melaksanakan literasi dan fungsi sebagai 

jendela dunia. Buku merupakan perkumpulan suatu kalimat yang menyajikan 

sebuah pembahasan serta mendukung sebuah topik. Buku bacaan banyak 

menyajikan gabungan-gabungan kalimat indah dari pada gambar, berbeda dengan 

sebuah majalah yang mengedepankan gambar. Buku bacaan anak-anak banyak 

melibatkan gambar dan warna untuk merangsang minat baca anak dalam belajar. 

Siswa kelas rendah lebih berminat membaca yang berhubungan dengan gambar 

dan warna dibandingkan dengan siswa kelas tinggi.  

Perkembangan zaman yang terjadi menjadikan manusia berfikir mengikuti 

kecanggihan teknologi. Perputaran pemikiran manusia dapat membuktikan 

dengan kecanggihan media IT dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Perubahan zaman yang sudah terjadi juga dimanfaatkan oleh para pendidik dalam 

mendidik. Pendidikan di Indonesia sudah termasuk dalam rancangan yang 

berkemajuan. Para pendidik sudah mulai banyak memanfaatkan media-media 

berbasis IT dalam proses pembelajaran maupun menggunakan internet untuk 

dapat mengakses informasi dengan cepat tanpa harus menunggu lama. Perubahan 

zaman yang semakin canggih dan praktis ternyata dapat menggeser pola pikir 
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malas baca menjadi minat baca. Siswa cenderung menyukai sesuatu yang 

bergerak dan berwarna sehingga anak-anak lebih senang membaca dalam bentuk 

IT dari pada membaca buku yang berbentuk buku cetak.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya membaca dan 

membiasakan untuk sadar akan pentingnya melek baca pada era yang sudah 

berkemajuan akan teknologi dan informasi. Kebutuhan yang sangat penting dan 

harus di utamakan, ternyata masih sangat jauh dari fakta yang terjadi. Berdasarkan 

analisis kebutuhan di lapangan yang sudah dilakukan pada tanggal 19 Nopember 

2018 di SDN Sumberejo I, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, masih 

terdapat banyak siswa yang kurang dalam minat membaca. Keterbatasan dengan 

kurangnya aneka macam buku atau ensiklopedia yang disediakan oleh sekolah 

menjadi salah satu kendala. Motivasi dan inovasi yang kurang terhadap siswa. 

Lingkungan sekolah sangat mendukung apabila dilaksanakan kegiatan literasi 

diluar kelas karena membaca tidak harus di dalam kelas. Sekolah sudah 

melaksanakan wajib baca pagi setelah berdo’a pagi. Usaha yang dilakukan 

sekolah sudah mendapatkan perubahan pada siswa meskipun hanya sedikit. 

Kurangnya minat baca dalam diri siswa sangat berpengaruh untuk mengantar 

siswa membiasakan hidup literasi. Berangkat dari latar belakang siswa yang 

kurang mendapat dukungan dari lingkungan rumah juga menjadikan suatu alasan 

mengapa siswa kurang minat dalam hal membaca. Bahkan masih terdapat 

beberapa siswa kelas rendah yang masih belum bisa membaca. 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Fitria Widi Prihartini pada 

tahun 2017 yang memiliki judul “Analisis Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) Pada Kelas Rendah di SDN Punten 01 Batu” mendapatkan hasil bahwa 
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SDN Punten 01 Batu sudah melaksanakan gerakan literasi sekolah melalui 

tahapan yang sudah dicantumkan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan 

pembiasaan, tahapan yang kedua yaitu tahap pengembangan, dan tahapan yang 

ketiga yaitu tahap pembelajaran. Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh 

Dhimas Ardhiansyah Pratama, Lusi Rakhmawati pada tahun 2013 dalam jurnal 

yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran E-Book Interaktif pada Mata 

Kuliah Elektronika Digital di Jurusan Teknik Elektro UNESA” mendapatkan hasil 

bahwa media pembelajaran e-book berbasis interaktif yang valid dapat ditinjau 

dari kriteria materi, bahasa dan media. Penelitian ini juga menggunakan metode 

penelitian model 4D yaitu meliputi pendefinisian, perancangan, pengembangan 

dan yang terakhir adalah penyebaran. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang 

telah dilakukan oleh Muhammad Rapi Tang Jufri Sultan pada tahun dalam jurnal 

yang diberi judul “Pengembangan Bahan Ajar Cerita Fiksi Berbasis Wacana 

Budaya di Sekolah Dasar”. Pada penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan 

hasil bahwa respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar cerita fiksi sangat 

baik dan hasil belajar siswa juga menunjukkan ketuntasan yang baik. 

Proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah, 

menghasilkan sedikit banyak perubahan dalam mendukung gerakan literasi di 

sekolah.  Sebelum mempelajari angka-angka sudah dipastikan akan timbul rasa 

takut sebelum memulai, terutama pada siswa Sekolah Dasar yang baru mengenal 

dunia matematika. Usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan penggabungan 

media IT yang berbentuk soft file dengan nama (E-Book Retells) yaitu buku dalam 

bentuk softfile berbasis multimedia yang membahas mengenai angka dan 

menjadikan sebuah cerita disertai dengan gambar dan suara . Melalui buku dalam 
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bentuk softfile berbasis multimedia diharapkan dapat memberikan siswa untuk 

memberikan dukungan minat baca dan rasa haus untuk belajar mengenai angka 

serta dapat meningkatkan Literasi Numerasi.   

Media literasi yang berbentuk softfile (e-book) atau multimedia interaktif 

sangat diminati oleh kalangan anak-anak sehingga peneliti mengangkat buku 

berbentuk softfile (e-book) berbasis multimedia untuk dikembangkan dalam 

menumbuhkan minat baca siswa. Siswa dapat membaca dan mendengarkan sesuai 

dengan apa yang mereka lihat. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, 

maka dilakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan E-Book Retells dalam 

Literasi Numerasi di Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka dapat muncul 

sebuah permasalahan seperti berikut: 

Bagaimana pengembangan E-Book Retells dalam literasi numerasi di Sekolah 

Dasar? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Pada penelitian ini terdapat sebuah tujuan peneitian dan pengembangan, yaitu: 

1. Menganalisis pengembangan E-Book Retells dalam literasi numerasi di Sekolah 

Dasar  
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D. Spesifikasi Produk yang di Harapkan 

1. Konten  

E-Book Retells dalam literasi numerasi merupakan pengembangan e-book 

berbasis IT untuk anak sekolah dasar sebagai media inovasi membaca dalam 

menumbuhkan minat baca siswa. E-Book Retells dikhususkan mempelajari 

menganai angka-angka atau numerasi. Materi yang ada pada e-book retells 

meliputi cerita asal mula penemuan angka, siapakah penemu angka  dan berbagai 

macam angka yang masih digunakan dari jaman dahulu sampai dengan sekarang. 

2. Konstruk 

Produk dalam penelitian ini berbentuk soft file dengan desain color full 

sesuai dengan karakteristik anak SD. Produk ini terdiri dari satu anak sebagai 

pemeran utama dengan tombol-tombol pendukungnya. Tombol-tombol tersebut 

antara lain tombol yang berbentuk segi tiga. 

 

(Gambar 1.1.E-Book Retells pada menu pertama) 

Tombol untuk 

memulai cerita 
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(Gambar 1.2. E-Book Retells pada menu stasiun literasi) 

 

(Gambar 1.3. E-Book Retells pada menu pemilihan tiket) 

 

(Gambar 1.4. E-Book Retells pada menu pemilihan materi baca) 

Tombol kembali untuk 

pilihan bacaan lainnya 

Tombol untuk 

melanjutkan cerita 

Asal Mula 

Angka 

Tombol-tombol  

untuk melanjutkan 

cerita 

Penemu 

Angka 

Angka- 

Angka 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Buku bacaan pada umumnya berbentuk buku bacaan yang konkret dan 

dapat langsung dibaca sesuai dengan kebutuhan. Buku bacaan yang dikhususkan 

untuk anak-anak lebih memadukan warna dan gambar untuk dapat menarik 

perhatian. Minat baca siswa di Indonesia sangatlah kurang dibandingkan dengan 

negara-negara maju. Kebiasaan membaca pada siswa tidak langsung dapat 

ditanamkan begitu saja, namun dapat dilakukan secara perlahan melalui kegiatan 

sehari-hari untuk membaca dengan cara membiasakan siswa membaca lima menit 

baca setiap hari sebelum pelajaran di mulai. Siswa yang masih duduk di sekolah 

dasar cenderung lebih suka bermain dan belajar. Sebagian besar siswa memiliki 

pemikiran bahwa belajar mengenai angka itu akan menjadi menakutkan karena 

langsung berfikir tentang perhitungan angka yang akan membuat pusing kepala. 

Mempelajari angka hanyalah akan tahu bagaimana cara berhitung, namun 

kebanyakan siswa hanyalah mengetahui angka-angka tanpa mengetahui cerita di 

balik angka itu sendiri. 

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas mengenai kurangnya 

minat baca siswa dan juga inovasi-inovasi yang dapat digunakan namun belum 

banyak yang bisa mengembangkan, peneliti akan melakukan penelitian dan 

mengembangkan e-book retells untuk siswa sekolah dasar dalam pembahasan 

numerasi. E-book ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam 

menumbuhkan minat baca siswa dan membarikan gambaran rasa suka dalam 

mempelajari angka-angka. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pada penelitian ini, e-book retells dalam literasi numerasi dikembangkan 

melalui beberapa asumsi, diantaranya yaitu: 

a. Pengembangan e-book retells ini berbasis IT berbebentuk flash yang dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam menumbuhkan minat baca siswa terutama 

pada bacaan mengenai angka. 

b. Bahan bacaan mengenai angka-angka merupakan tujuan yang harus dicapai 

dalam pengetahuan siswa 

c. Validator merupakan ahli media, ahli materi yang memiliki pemahaman 

mengenai kualitas e-book yang baik. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Pada pengembangan e-book berbasis intelektual ini terdapat keterbatasan 

pengembangan, antara lain yaitu: 

a. Pengembangan ini ditekankan pada siswa untuk mempelajari mengenai 

literasi numerasi. 

b. Pengembangan di tekankan hanya pada analisis kebutuhan serta 

implementasi. 

c. Literasi numerasi diperuntukkan siswa Sekolah Dasar (SD) 
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G. Definisi Operasional 

1. Buku elektronik adalah buku berbentuk multimedia yang terdapat kumpulan 

kertas dan bisa berisikan teks atau gambar tanpa harus di cetak secara digital 

dan praktis (mudah diakses) karena dapat dibawa kemana saja tanpa harus 

menyediakan tempat khusus yang menghabiskan banyak tempat. 

2. Media flash adalah media berbasis IT yang menyajikan program untuk 

mendesain objek sehingga menghasilkan sebuah  animasi berbasis vektor 

yang mempunyai ukuran file kecil dan mudah diakses dimana saja. 

3. E-Book Retells adalah sebuah buku online yang menyajikan sebuah informasi 

mengenai angka dan memberikan sebuah cerita mengenai angka disertai 

dengan tulisan dan suara serta terdapat gambar dalam mendukung minat siswa 

untuk membaca. 

 


