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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya manusia lahir tidak mengetahui apapun, karena menurut islam, 

mausia adalah makhluk yang paling sempurna, ia diciptakan untuk menjadi 

kholifah di bumi, pada saat manusia dilahirkan ia membawa kemampuan-

kemampuan yang disebut fitrah, fitrah inilah yang disebut sabagai potensi.1 Oleh 

karena itu, dalam kaitanya dengan pendidikan, dalam islam sangat dikenal dengan 

fitrah. Dalam islam manusia dikenal dengan makhluk yang dilahirkand= dalam 

kondisi suci, pendidikanlah yang mmengubah dan menjadikan manusia sebagai 

makhluk yang kongkrit.2  

Sesuai dengan firman Allah yang pertama kali keluar, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 

yang berbunyi : 

 

ْنَساَن ِمْن عَ 1اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق ) ( الَِّذي 3 اْْلَْكَرُم )( اْقَرأْ َوَربُّكَ 2لٍَق )( َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )4َعلََّم بِاْلقَلَِم )  (5( َعلََّم اْْلِ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari 'Alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling 

                                                             
1 Ahmad Tafsir.(2000). Ilmu Pendidikan Islam.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, hal.35. 
2 Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar. (1999). Pendidikan Dalam Prespektif Al 
Quran.Yogyakarta;LPPI Universitas Muhammadiyah, hal.18. 
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Pemurah. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang belum diketahuinya. (QS. Surah Al-Alaq 1-5).3 

Itulah keistimewaan Tuhan itu lagi. Itulah kemuliaan-Nya yang tertinggi. Yaitu 

diajarkannya berbagai ilmu, dibuka-Nya berbagai rahasia, diserahkannya berbagai 

kunci untuk pembuka pembendaharaan Allah, yaitu denagn qalam. "mengajari 

manusia apa ap mengartikan minat membaca anak adalah suatu perhatian yang 

kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca 

sehingga mengarahkan anak untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Aspek 

minat membaca meliputi kesenangan membaca, kesadaran akan manfaat 

membaca, frekuensi membaca dan jumlah buku bacaan yang pernah dibaca oleh 

anak.a yang dia tidak tahu.4 

Sesuai dengan tafsiran surat di atas maka akan muncul suatu opini tentang 

mengartikan minat membaca anak adalah suatu perhatian yang kuat dan 

mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga 

mengarahkan anak untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Aspek minat 

membaca meliputi kesenangan membaca, kesadaran akan manfaat membaca, 

frekuensi membaca dan jumlah buku bacaan yang pernah dibaca oleh anak.  

Merujuk pada uraian diatas maka pembelajaran yang dimaksud telah tertulis 

dalam undang-undang republik indonesia no.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 3 dalam BAB II disebutkan “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

                                                             
3 Departemen Agama Republik Indonesia(2012), Al-Qur’an dan Terjemahannya .PT. Sinergi 

Pustaka Indonesia, hal. 904. 
4 Hamka, Prof. Dr. (1999). Tafsir Al – Azhar, , Cet III. Pustaka Nasional Pte Ltd., Singapura, 

hal.306. 
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bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” 

Yang mana dalam kutipan undang-undang di atas dapat di kerucutkan sesuai 

dengan undang-undang republik indonesia no.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 4 dalam BAB III nomer 5 yang berbunyi “Pendidikan 

diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan 

berhitung bagi segenap warga masyarakat.”5 

Sedangakan yang menjadi masalah utama di indonesia adalah budaya literasi atau 

membaca yang mana sangat minim dalam kegiatan sehari-hari, namun  masalah 

ini bisa saja timbul bukan hanya dari diri sanga anak, melainkan juga dari 

minimnya minat baca di lingkngan sekolah maupun rumah. Hal ini menunjukkan 

betapa pentingnya budaya membaca yang di mulai dari orangtua serta warga 

sekolah yang seharusnya bisa menjadi acuan contoh kepada anak-anak bahwa 

betapa pentingnya budaya membaca. 

Kondisi real yang ada di sekolah bahwa sangat minimnya budaya membaca anak-

anak yang di tandai sepinya minat peserta didik untuk pergi ke perpustakaan serta 

membaca buku pelajaran yang menjadi buku pegangan siswa. Hal ini juga dapat 

di pengaruhi oleh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, dewan guru, 

penjaga sekolah, dll. Yang mana seharusnya mereka bisa menjadi contoh sebagai 

acuan pembelajaran siswa untuk membiasakan diri membaca. 

                                                             
5 Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional. 
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Salah satu hal yang paling sering terlihat adalah ketika berlangsungnya 

pembelajaran sejarah kebudayaan islam yang mana merupakan pembelajaran 

tentang sejarah nabi Muhammad SAW serta sejarah islam sepanjang zaman, yang 

selalu di sampaikan secara verbal seperti bercerita. Hal inilah yang menyebabkan 

adanya kekurang budaya membaca pada peserta didik yang ada, dan 

menyebabkan hilangnya budaya literasi di lingkungan sekolah maupun di rumah. 

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan gerakan literasi sekolah (GLS) yang melibatkan  semua 

pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Selain itu, pelibatan unsur eksternal 

dan unsur publik, yakni orang tua peserta didik,  alumni, masyarakat, dunia usaha 

dan industri  juga menjadi komponen penting dalam GLS.  

GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. 

Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah kegiatan 15 menit membaca 

buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan 

untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan 

membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi 

nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang 

disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik6.  

Dari perilaku tersebut, tampak bahwa guru berposisi sebagai peran penggiat 

dalam proses optimalisasi diri siswa untuk menghasilkan perubahan perilaku yang 

                                                             
6 TIM, Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah;Menumbuhkan Budaa Literasi di Sekolah (Jakarta: 
Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2016), hal.4. 
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relatif permanent (kualitas ideal). Guru di sebut sebagai peran penggiat, karena 

dengan pertimbangan bahwa siswa adalah orang yang meiliki benih kodrati yang 

tidak terpisahkan dari lingkungan kehidupanya, maka dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai peran penggiat , guru hendaknya memiliki kemampuan dalam 

merencana dan menciptakan lingkungan belajar secara kondusif bagi siswa-

siswanya.  

Dengan diterapkanya program GLS di atas banyak muncul masalah-masalah serta 

lambanya optimalisasi program GLS tersebut. Penelitian yang akan diberi judul 

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KELAS LITERASI PADA 

PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI SDIT AL USWAH 

SINGOSARI KABUPATEN MALANG. Mencoba untuk mengevaluasi 

penerapan program GLS yang di canangkan pemerintah tersebut. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka ada beberapa permasalahan 

yang di angkat menjadi judul penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan program kelas literasi pada pembelajaran SKI di SDIT 

Al Uswah Singosari Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana evaluasi penerapan program kelas literasi pada pembelajaran SKI 

di SDIT Al Uswah Singosari Kabupaten Malang? 

 

 

C. Tujuan penelitian 
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Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan proses penerapan Gerakan Kelas Literasi pada pembelajaran 

SKI di SDIT Al Uswah Singosari Kabupaten Malang. 

2. Mengevaluasi hasil dari program Gerakan Kelas Literasi pada pembelajaran 

SKI di SDIT Al Uswah Singosari Kabupaten Malang. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka manfaat penelitian ini 

diharapkan dapat memberi nilai fungsional antara lain sebagai berikut: 

1. Siswa 

Penelitian ini setidaknya akan bermanfaat siswa-siswi SDIT Al Uswah 

Singosari Kabupaten Malang. Untuk menciptakan  proses pembelajaran yang 

lebih produktif. Serta dapat  menjadikan motivasi untuk selalu menggunakan 

fasilitas baca yang ada di sekitar tempat belajar sebagai penunjang 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di SDIT Al Uswah Singosari 

Kabupaten Malang, demi terbentuknya siswa-siswi yang berkualitas dalam sisi 

keilmuan. 

2. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang positif bagi guru yang 

bertugas sebagai pendidik dan pengajar untuk selalu berusaha menggunakan 

fasilitas bacadalam memahami pokok materi pembelajaran terhadap peserta 

didik, walaupun dengan menggunkan buku bacaan yang sederhana. Sebab 
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dengan menggunakan buku bacaan yang tersedia di luar buku bacaan pelajaran 

dalam pembelajaran siswa akan dapat lebih mudah memahami pokok materi 

yang disampaikan, siswa selalu lebih mudah memahami pokok materi yang 

disampaikan, siswa akan selalu mengingat akan materi yang pernah 

diterimanya. 

3. Peneliti 

Bagi peneliti sendiri ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu yang 

penulis peroleh serta berlatih untuk membuat karya tulis yang dapat bermanfaat 

dalam pengembangan berikutnya. Penelitian ini menambah pengetahuan dan 

pengalaman penulis, baik teoritis maupun praktis mengenai dunia ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan masalah-masalah yang berkaitan pada 

penelitian ini pada khususnya. 

 

 

E. Batasan istilah 

Oleh karena terbatasnya waktu dalam penelitian ini, maka perlu kiranya dibatasi 

pada hal-hal yang akan diteliti, agar mendekati kesempurnaan serta terhindar dari 

penyimpangan yang tidak di inginkan. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dan  terbatasnya kemampuan penulis serta 

luasnya permasalahan, maka masalah yang akan di bahas dalam penelitian  ini 

dibatasi pada masalah : 

1. Evaluasi program Gerakan Kelas Literasi di SDIT Al Uswah Singosari 

Kabupaten Malang. 
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2. Pelaksanaan proram kelas literasi di SDIT Al Uswah Singosari Kabupaten 

Malang 

3. Dalam pelaksanaan di SDIT Al Uswah Singosari Malang peneliti hanya 

memfokuskan dalam materi Sejarah Kebudayaan Islam. 

 

F. Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman alur skripsi ini, maka 

penulisannya dibagi dalam lima pokok bahasan. Adapun isi tiap-tiap bab dan 

keterkaitan antar bab adalah:  

Bab pertama :pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, sistematika pembahasan.   

Bab kedua :Kelas Literasi dan prestasi belajar, kerangka berfikir dan hipotesis 

penelitian.  

Bab ketiga :metode penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrument pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data.   

Bab keempat :temuan penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi 

penelitian, diskripsi data, analisis data dan pembahasan.   

Bab kelima :penutup berisi tentang kesimpulan dan saran- saran.  

Kemudian untuk melengkapi laporan ini penulis sertakan pula kepustakaan dan 

lampiran-lampiran. 


