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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

      Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 

dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga Negara Indonesia 

berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat 

yang dimilikinya. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya penyelenggaraan pendidikan 

di sekolah yang berkualitas. Kurikulum 2013 dalam ranah pendidikan di tahun 

2019, kurikulum 2013 bertujuan untuk melahirkan generasi emas pada abad 

ke-21 tepatnya tahun 2045 yaitu pada saat bangsa merayakan 100 tahun 

kemerdekaannya. Tuntutan pemerintah untuk mempersiapkan generasi emas 

pada abad 21 tersebut, pemerintah mengkategorikan pada kurikulum 2013 

menjadi tiga kategori besar yaitu kualitas karakter, kompetensi, dan literasi 

dasar. Salah satu cara untuk meningkatan kualitas diri peserta didik yaitu 

dengan adanya gerakan literasi.  

      Gerakan Literasi Nasional sebagai bagian dari implementasi dari peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti untuk membangun budaya literasi pada seluruh 

lembaga pendidikan sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 

tahun 2016 menggerakkan Gerakan Literasi Nasional sebagai upaya untuk 

mengembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan Literasi 
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Nasional dilaksanakan secara menyeluruh dari gerakan literasi di keluarga, 

masyarakat, dan sekolah. 

      Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang merupakan gerakan yang diciptakan 

oleh pemerintah untuk meningkatkan budaya membaca dan menulis di sekolah 

melalui kurikulum pembelajaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) Anies Baswedan dalam Mursyid (2016:43), mengatakan gerakan 

literasi sekolah bertujuan untuk memupuk kebiasaan dan motivasi membaca 

untuk menumbuhkan budi pekertinya melalui buku bacaan. Ada tiga tahapan 

dalam membentuk gerakan literasi sekolah yaitu tahap pembiasaan, tahap 

pengembangan, dan tahap pembelajaran. Peraturan dalam kurikulum tersebut 

salah satu kegiatannya adalah kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran 

sebelum waktu belajar dimulai. Kemudian setelah selesai membaca, siswa 

diwajibkan menulis ringkasan dari buku yang sudah dibaca.  Kegiatan 

membaca agar siswa mampu memahami konsep-konsep pembelajaran melalui 

pembelajaran tematik. 

      Kurikulum 2013, pada saat ini menggunakan pembelajaran yang berbasis 

tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang terdiri dari 

beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu kesatuan yang disebut tema. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar 

sambil melakukan sesuatu (Learning by doing). Guru harus bisa mengemas 

atau merancang pengalaman belajar yang menunjukkan unsur-unsur 

konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif (Trianto, 2011:156-

157). Pembelajaran tematik mengajarkan siswa untuk berpengalaman 

langsung dalam memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan 
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menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahami. Teori 

pembelajaran ini dicetuskan oleh Piaget (1950) dalam Daryanto (2014:9) yang 

menekankan bahwa pembelajaran harus bermakna dan berorientasi pada 

kebutuhan lingkungannya dan perkembangan anak. Peserta didik sekolah 

dasar merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk 

mendapatkan pengetahuan. Kegiatan untuk menumbuhkan pengetahuan siswa 

sekolah dasar dengan adaya penerapan budaya literasi di sekolah. 

      Literasi dasar merupakan keterampilan dan kemampuan peserta didik 

dalam memahami makna yang meliputi kemampuan membaca, menulis, dan 

potensi yang dimiliki. Literasi dasar memiliki enam macam literasi yaitu 

literasi bahasa dan sastra, literasi numerik atau numerasi, literasi sains, literasi 

finansial, literasi kewarganegaraan, dan literasi teknologi informasi dan 

komunikasi.  

      Pada saat observasi di kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Malang, hari rabu 

tanggal 31 Oktober 2018 di SD tersebut sudah menerapkan program literasi 

dasar mulai tahun 2017. Budaya literasi diterapkan pada saat pembelajaran 

berlangsung diterapkannya sesuai dengan materi matematika yang terdapat 

pada tema. Pada kelas 3 terdapat perpustakaan mini atau pojok baca yang 

berisi buku-buku cerita anak untuk membiasakan siswa membaca buku 

dikelas. SD Muhammadiyah 1 Malang merupakan sekolah dengan prestasi 

yang terus meningkat dari bidang akademik maupun nonakademik.  

      Literasi dasar memiliki berbagai macam literasi salah satunya yaitu literasi 

numerasi. Literasi numerasi merupakan kemampuan untuk menggunakan 

konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-
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hari sehingga keterampilan literasi numerasi perlu dikenalkan sejak dini  untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi diperlukan agar 

peserta didik mampu berinteraksi pada era digital yang menguasai dasar-dasar 

matematis seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian yang 

mutlak dibutuhkan oleh generasi mendatang. 

      Budaya Literasi Numerasi di SD Muhammadiyah 1 Malang sudah 

diterapkan sejak juli 2017, salah satunya budaya literasi yaitu literasi numerasi 

yang berhubungan dengan pembelajaran matematika tentang operasi hitung 

dan angka. Adanya pembelajaran matematika belum tentu dapat 

menumbuhkan kemampuan numerasi.  Numerasi tidak hanya mencakup pada 

mata pelajaran matematika saja namun dapat diterapkan dalam berbagai mata 

pelajaran, contohnya pada mata pelajaran IPA (membuat bagan/tabel tentang 

penggolongan hewan sesuai jenis makanannya), IPS (kegiatan jual beli) 

peserta didik menghitung uangnya untuk membeli makanan dan menghitung 

berapa harganya, dan SBdP (menggambar bangun datar) peserta didik 

menggambar dengan cara mengukur menggunakan penggaris. 

      Budaya literasi numerasi juga diterapkan di sekolah setiap harinya diluar 

kegiatan pembelajaran, seperti pada saat istirahat siswa membeli snack di 

kantin dengan menghitung uang sakunya dan  setiap pagi hari adanya beramal 

untuk menyisihkan uang sakunya sehingga siswa dilatih menghitung uang 

sakunya. Budaya literasi numerasi juga diterapkan dengan adanya alat ukur 

peninggi badan di depan kelas 3 agar siswa dapat mengukur tinggi badannya 

sendiri melalui alat ukur tersebut. Pada saat pembelajaran beberapa guru 

menerapkannya pada pembelajaran tematik. Kelas yang diteliti pada kelas 3, 
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guru kelas 3 menggunakan berbagai macam metode contohnya seperti 

eksperimen dengan mengajak siswa belajar diluar kelas atau bereksperimen 

menanam tumbuhan, model contohnya model kooperatif secara berkelompok 

mengerjakan tugas, dan pendekatan pembelajaran menggunakan pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang dapat mengaitkan numerasi 

didalam pembelajaran tematik. Pada saat pembelajaran seorang guru juga 

dapat mengajarkan dan melatih peserta didik untuk belajar bernumerasi pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

      Adanya hasil wawancara pada salah satu guru di kelas 3 SD 

Muhammadiyah 1 Malang, bahwa budaya literasi sudah diterapkan di dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik. Literasi numerasi juga penting diajarkan 

sejak dini pada peserta didik untuk melahirkan generasi emas pada abad ke-21 

dan untuk memajukan bangsa dalam ranah pendidikan. Berdasarkan latar 

belakang diatas menjadikan penelitian berjudul “Penerapan Budaya Literasi 

Numerasi Pada Pembelajaran Tematik Kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 

Malang” baru dan penting untuk dilaksanakan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran 

Tematik Kelas 3 Di SD Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana kendala Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas 3 Di SD Muhammadiyah 1 Malang? 
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3. Bagaimana Upaya untuk Mengatasi Kendala Penerapan Budaya Literasi 

Numerasi Pada Pembelajaran Tematik Kelas 3 Di SD Muhammadiyah 1 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran 

Tematik Kelas 3 Di SD Muhammadiyah 1 Malang 

2. Mendeskripsikan kendala Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas 3 Di SD Muhammadiyah 1 Malang 

3. Mendeskripsikan upaya untuk mengatasi kendala Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik Kelas 3 Di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dapat 

diperoleh manfaat penelitian secara teoritis dan praktis dibawah ini :  

1. Manfaat Teoritis  

Sumbangan pemikiran dan wawasan bagi guru sebagai pengetahuan 

tentang deskripsi Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik 

Kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 Malang.  

2. Manfaat Praktis  

Pada Aspek Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat- manfaat sebagai berikut : 
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a. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang deskripsi 

Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 

Malang dan dijadikan inovasi baru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk mendeskripsikan 

budaya Literasi Numerasi dalam proses pembelajaran tematik dikelas 3 

agar proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat 

tercapai secara optimal serta membatu guru untuk menciptakan kegiatan 

proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan 

menyenangkan.  

c. Bagi siswa  

Memberikan pengalaman dan pengetahuan siswa tentang penerapan 

Literasi Numerasi, sehingga siswa dapat menerapkan nilai-niai 

numerasi dalam kehidupan sehari-hari.  

E. Batasan Penelitian 

 

Penelitian ini diberikan batasan masalah agar penelitian yang diperoleh 

tidak terlalu luas. Adapun batasan masalah tersebut yaitu :  

1. Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Malang, untuk 

meneliti adanya literasi numerasi pada basis kelas terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dikelas. 
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2. Penelitian ini menggali informasi terkait penerapan Budaya Literasi 

Numerasi pada pembelajaran tematik, kendala dan upaya untuk 

mengatasi kendala yang bersubjek pada kelas 3 di SD Muhammadiyah 

1 Malang. 

F. Definisi Operasional 

 

      Definisi Operasional diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

kejelasan arti, dan penelitian yang dilakukan tidak menjadi terlalu luas. 

1. Budaya Literasi 

Budaya literasi adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan 

keterampilan membaca, menulis, dan menghitung dengan upaya 

mewujudkan lingkungan dengan berbagai sarana yang kondusif untuk 

menumbuh kembangkan kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. 

2. Literasi Numerasi 

Literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan konsep 

bilangan dan keterampilan operasi hitung yang terkait dengan matematika 

dasar untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran sehingga 

memberikan pengalaman belajar yang berbeda pada siswa. 

4. Kendala dalam Penerapan Budaya Literasi Numerasi pada Pembelajaran 

Tematik kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 Malang  
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yaitu kurangnya pemahaman guru dalam literasi numerasi untuk 

diterapkan dalam pembelajaran tematik dan kurangnya pembelajaran 

nonmatematika yang melibatkan unsur literasi numerasi 

5. Upaya untuk mengatasi kendala Penerapan Budaya Literasi Numerasi 

pada Pembelajaran Tematik kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 Malang 

yaitu dengan mengembangkan inovasi dalam pembelajaran seperti 

menggunakan metode dan model pembelajaran dalam mengaplikasikan 

materi matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

 


