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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pengertian pendidikan bisa di ketahui dari kata asalnya. Pendidikan 

terbentuk dari imbuhan „pe‟ dan „an‟. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

asal mula kata pendidikan yang berawal dari kata didik mempunyai arti merawat 

dan melatih dalam hal sikap atau akhlak dan pemikiran atau kecerdasan. 

Pendidikan sendiri menurut literature dan gagasan yang di sampaikan oleh Ki 

Hajar Dewantara (1889-1959) “pendidikan umumnya berarti daya dan upaya 

untuk memajukan budi pekerti (krakter, kekuatan batin), pikiran (intellect) dan 

jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat” Jadi menurut KI Hajar 

Dewantara pendidikan itu penting selain untuk pengetahuan dan karakter namun 

pendidikan juga berguna bagi kehidupan sosia l di lingkungan sekitar.  

Pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab I pasal 1 

berbunyi: “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 ketrampilan yang 

diperlukandirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dan salah satu progam yang 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia adalah 

Gerakan literasi sekolah.  

 Literasi bagi sebagian orang adalah kata yang jarang didengar. Seperti 

ketika penulis ditanya mengenai judul skripsi dan menjawab bahwa penulis 

mengangkat gerakan literasi, beberapa orang tidak mengetahui apa itu literasi.  



2 

 

   

 

Tetapi akhir-akhir ini budaya literasai sudah mulai di gaungkan kembali 

supaya masyarakat lebih mengenal. Memulainya dari tingkatan pendidikan 

banyak sekolahan yang setiap pagi sebelum melaksanakan pembelajaran seperti 

biasanya. Peserta didik di beri waktu untuk membaca beberapa buku supaya ada 

informasi atau cerita baru untuk pengetahuan peserta didik. 

 Literasi pada dasarnya terdiri dari baca tulis, berbicara, budaya, sains 

digital, kewarganegaraan.  Didalam buku yang di terbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang berjudul Desain Induk GERAKAN LITERASI SEKOLAH. 

Indonesia merupakan negara yang mampu untuk mengurang angka buta huruf. 

Data United Nation Development Programme (UNDP) tahun 2014 tercatat 92,8% 

kelompok masyarakat yang berumur dewasa, dan 98,8% untuk kategori remaja 

sudah meningkat dalam hal kemelekan huruf.. Program GLS juga memperkuat 

dalam segi penumbuhan budi pekerti yang di tuangkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi 

Pekerti. Kegiatan pada Gerakan Literasi Sekolah tersebut adalah “kegiatan 15 

menit membaca buku non pelajaran sebelum waktu belajar dimulai”. Hal ini 

berguna untuk menumbuhkan minat baca peserta didik dan mampu meningkatkan 

kemapuan dan ketrampilan peserta didik dalam budaya membaca supaya 

menguasai pengetahuan secara lebih baik dan meluas. 

Sedangkan pada tahun 2016, Puspendik Kemendikbud dalam programnya 

Indonesia National Assesment Program (INAP) atau kompetensi peserta didik 

Indonesia (AKSI) menguji ketrampilan membaca, matematika, dan sains peserta 

didik SD kelas IV. Dalam hal membaca menghasilkan 46,83% kategori kurang, 
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77,11% dalam kategori cukup, dan 6,06% dalam kategori baik. (Satgas Gerakan 

Literasi Sekolah Kemendikbud, 2018). Dari data di atas dapat kita ketahui 

bahwasannya ketrampilan dalam dunia membaca pada peserta didik di Indonesia 

tergolong dalam posisi rendah. Disini peran pemerintah sangat di butuhkan dalam 

program literasi. Dari sini pemerintah melalui KEMENDIKBUD mengadakan 

program bernama Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dimulai sejak Maret 2016 

melalui sosialisasi dan pengkordinasian ke semua jajaran Dinas Pendidikan 

Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.  

Gerakan literasi sekolah atau yang sering di sengkat dengan (GLS) 

mempunyai pengartian yaitu kegiatan warga sekolah untuk melakukan proses 

pembiasaan membaca yang dilakukan 15 menit sebelum proses pembelajaran di 

mulai. Proses membacanya ada yang guru membacakan kepada peserta didik atau 

guru dan peserta didik membaca bersama sama di dalam hati dan tujuannya 

supaya peserta didik dapat mendapatkan target yang di sesusaikan dengan konteks 

dari sekolah. Gerakan Literasi Sekolah di harap mampu untuk menggerakan 

warga sekolah baik itu peserta didik, tenaga pengajar atau guru, dan pengurus 

sekolah supaya warga sekolah dapat menjaga program ini sehingga menjadi warga 

sekolah yang lietrat. Penelitian ini dilaksanakan mulai turunnya surat izin 

penelitian pendahuluan dari kepala jurusan PGSD terhitung pada tangga 5 

November 2015 hinngga penelitian itu selesai pada tanggal 7 Oktober 2019 

dengan diberikannya surat keterangan selesai penelitian dari pihak sekolah SDN 

Pendem 01 Kota Batu 

 Penjelasan di atas mendasari penulis untuk membantu meningkaatkan 

gerakan literasi di sekolah. Namun dengan cara atau proses yang berbeda. 
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Sehingga program literasi yang di laksanakan oleh pemerintah maupun sekolah 

dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan adaya gerakan literasi, dapat 

membuat peserta didik lebih sering membaca yang natinya di lihat dari seberapa 

ramai gazebo tersebut setiap harinya di manfaatkan peserta didik untuk membaca.  

Gazebo merupakan fasilitas yang biasanya di buat dengan ruang-ruang 

yang terbuka sebagai tempat alternatif untuk berkumpul dan melakukan kegiatan 

diskusi, bersantai, maupun istirahat bersama kelurga. Gazebo berasal dari kata 

GAZE yang artinya memandang, dan Ebo yang berasal dari bahasa latin yang 

artinya luar, jadi mempunyai makna tempat untuk memandang ke luar. Biasanya 

gazebo di tempatkan di halaman rumah, taman, teras belakang, ataupun di 

pelataran sekolah. 

Pemanfaatan gazebo sekolah memang sudah di rencanakan. Melihat 

setiap waktu istirahat peserta didik sering meluangkan waktu istirahat untuk 

beristirahat di gazebo sekolah. Dengan memanfaatkan gazebo sebagai fasilitas 

sekolah yang gunanya untuk menunjang kegiatan pembelajaran di luar kelas 

supaya fasilitas sekolah mempunyai nilai tambahan. Pemberian beberapa buku 

untuk megisi gazebo tersebut supaya mampu menumbuhkan keinginan baca 

peserta didik posisi gazebo itu sendiri dekat dengan kantin sekolah. Secara tidak 

langsung setiap jam istirahat di mulai sering di lewati oleh peserta didik. Program 

literasi di sekolah SDN PENDEM 01 KOTA BATU di laksanakan setiap 15 menit 

awal memulai pembelajaran setiap pagi hari. Dengan membaca selama 15 menit 

peserta didik mencari kata yang belum di mengerti yang nantinya di diskusikan 

bersama sehingga mempunyai pengertian baru dari kosakata yang belum 

diketahui. 



5 

 

   

 

Dari situ penulis mempunyai pemikiran untuk meneliti seberapa besar 

manfaat gazebo sekolah terhadap motivasi peserta didik pada gerakan literasi. 

Dengan demikian penulis membuat sekipsi yang berjudul: PEMANFAATAN 

GAZEBO SEKOLAH TERHADAP GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SDN 

PENDEM 01 KOTA BATU. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang sudah di uraikan di atas, 

bisa diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan gerakan literasi di gazebo sekolah berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan? 

2. Bagaimana manfaat gazebo sekolah terhadap gerakan literasi sekolah. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, dengan ini dapat di rumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Mengetahui motivasi peserta didik terhadap gerakan literasi sekolah 

yang dilakukan di gazebo literasi. 

2. Memanfaatkan fasilitas sekolah untuk menunjang gerakan literasi 

sekolah. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian tersebut mampu membangkitkan lagi gairah 

peserta didik dalam budaya membaca. Dengan adanya buku-buku dongeng, 

ataupun kartun peserta didik muncul rasa ingin membaca. Sekaligus dapat 
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memupuk rasa sosial baik dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat di sekitar 

yang di peroleh melalui buku bacaan yang sudah di baca. 

 

E. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini tidak ada maksud dari penulis untuk menyaingi 

fungsi perpustakaan. Sebab sejatinya perputakaan adalah tempat peserta didik 

yang semestinya meluangkan waktunya atau bisa di sebut secara garis besar 

belajar dan membaca. Namun penulis disini hanya ingin menambahkan wadah 

buat peserta didik untuk membaca di luar kelas. Sebab suasana di luar kelas 

menurut penulis adalah suasana yang nyaman untuk membaca dan juga 

mengembangkan fasilitas sekolahan supaya mempunyai fungsi lain. 

 

F. Definisi Operasional 

Penelitian ini bisa termasuk didalam ruang lingkup pendidikan, dengan 

kajian wilayahnya dalam Gerakan Literasi Sekolah yang berupaya untuk 

meningkatkan budaya membaca dalam lingkup peserta didik. 

a. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu pengaruh program Penerapan 

Pemanfaatn Gazebo Literasi Sekolah Untuk Menarik Minat Siswa 

Dalam Budaya Mebaca Di SDN Pendem 01 Kota Batu. 

b. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah peserta didik dan wali murid yang 

beristirahat dan menjemput ketika waktu sekolah telah berakhir. 
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Perasta didik menyeluruh di utamakan untuk kelas IV, dan V di SDN 

Pendem 01 Kota Batu. 

 

c. Wilayah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pendem 01 Kota Batu. 

Lebih tepatnya pada gazebo yang sudah berada di halaman sekolah 

SDN Pendem 01 Kota Batu 

d. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai dikeluarkannya surat izin 

penelitian pendahuluan oleh Kepala Jurusan Prorgram Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar pada tanggal 5 November 2018 dengan nomor: 

E.6.k/PGSD/FKIP-UMM/ IX /2018 sampai dengan penelitian ini 

berakhir. 

Penelitian ini membahas mengenai “Penerapan Program Literasi Dengan 

Pemanfaatan Gazebo Sekolah Untuk Menarik Minat Peserta didik Dalam Budaya 

Membaca Di SDN Pendem 01 Kota Batu” 

a. Literasi 

Jika dilihat dari dasarnya literasi merupakan kemampuan seseorang 

dalam hal membaca dan menulis. Namun seiring berjalanya waktu 

dan perkembangan zaman literasi memiliki banyak definisi mulai 

dari literasi budaya, literasi teknologi hingga literasi 

kwarganegaraan. 
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b. Literasi 

(GLS) adalah singkatan dari Gerakan Literasi Sekolah yang 

digagas oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang 

bertujuan untuk meningkatkan minat baca peserta didik. 

 

 

 


