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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gerakan terbaru yang sedang marak sekarang ini adalah gerakan membaca 

yang oleh pemerintah dilakukan dengan berbagai pengembangan terbaru dalam 

bidang pendidikan salah satu diantaranya yaitu dengan program gerakan literasi di 

sekolah. Seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 

yaitu tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Kurnia, 2017), memiliki tujuan bahwa 

gerakan literasi sekolah mampu memotivasi peserta didik untuk mau membaca 

dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti sebagai ciri khas suatu bangsa. 

Gerakan literasi sekolah itu sendiri yaitu gerakan massal dalam rangka 

menumbuhkan gemar berliterasi untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan 

bacaan bagi generasi emas yang dimiliki oleh bangsa ini. Pelaksanaan gerakan 

literasi sekolah ini harus didukung dengan adanya minat literasi sekolah yang 

menjadi terobosan baru dan dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak. Peserta 

didikpun mengalami kehilangan identitasnya sebagai seorang pelajar dan 

pembelajar. 

Pembentukan identitas mencakup tiga hal yakni komitmen, eksplorasi 

mendalam, dan peninjauan kembali komitmen. Komitmen berkaitan dengan rasa 

percaya diri, eksplorasi mendalam berkaitan dengan mencari informasi tambahan 

dan berdiskusi dengan orang lain dan peninjauan kembali komitmen mengarah 

pada perubahan komitmen yang dianggap tidak memuaskan. Perwujudan itu dapat 

dengan membentuk suatu gerakan literasi sekolah. Hal ini dapat terbentuk, 

diantaranya dengan adanya program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

Gerakan literasi sekolah ini diharapkan menjadi sarana bagi terciptanya 

peserta didik yang akan sadar bahwa nasib bangsanya menuju peradaban yang 

lebih maju. Kita harus tahu bahwa bangsa yang literasi masyarakatnya masih 

rendah, akan mengalami peradaban yang suram dan tersungkur (Suryaman, 2015: 

171).  Masyarakat sampai sekarang ini belum memahami bahwa sangat penting 

menanamkan minat literasi pada anak-anak sekitar khususnya bagi peserta didik.   
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Masyarakat masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk membaca yang 

rendah, secara intelektual dan mencari sumber yang empirik. Disini, perlu adanya 

penanganan yang serius agar masyarakat terutama peserta didik di sekolah 

memiliki kegemaran membaca. Perlu adanya manjemen yang profesional untuk 

menangani masalah literasi ini. 

Pentingnya minat literasi, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan 

tentang GLS (Gerakan Lterasi Sekolah). Kebijakan ini tertuang dalam 

Permendikbud No.23 Tahun 2015 untuk menumbukan minat baca melalui 

kegiatan 15 menit setiap hari membaca buku non pelajaran sebelum waktu belajar 

dimulai. Kegiatan berliterasi dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa minat baca 

peserta didik serta meningkatkan keteramipilan membaca agar pengetahuan dapat 

dikuasai dengan baik. Buku bacaan berbagai macam judul, sumber penerbit dan 

media literasi lainya sesuai dengan tahap perkembangan pesrta didik. Sehingga 

melalui gerakan ini diharapkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia akan 

meningkat dan generasi mudanya semakin siap menghadapi persaingan, baik 

nasional maupun internasional. 

Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan 

akademik. Semua itu terlihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di 

sekolah. Sekolah perlu memberikan alokasi waktu yang cukup untuk 

pembelajaran literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca 

dalam hati sebelum pelajaran berlangsung. Hal ini akan menunjang 

kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti 

program pelatihan tenaga kependidikan untuk peningkatan pemahaman tentang 

program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya. Teguh berpendapat 

bahwa Program Gerakan Literasi Sekolah  dilaksanakan  secara  bertahap  

dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan 

ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, 

sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan system 

pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat 

kebijakan yang relevan) ( 2017: 24). 
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Gerakan Literasi Sekolah (GLS) memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum dari GLS yaitu untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik 

melalui peminatan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan 

Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, sedangkan 

tujuan khusus dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah untuk 

menumbuhkembangkan minat literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas 

warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai teman 

belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu 

mengelolah pengetahuan, dan menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan 

menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi program dan strategi 

membaca. Minat literasi membuahkan hasil yang memuaskan dan menjadikan 

peserta didik. Ditinjau dari segi tujuan umum dan tujuan khusus dari Gerakan 

(Utama dalam Susanti dkk, 2016:2). 

Manajemen gerakan litersai sekolah dalam penelitian ini berawal dari 

keprihatinan peneliti. Minat membaca dan menulis peserta didik saat sangat 

kurang karena peserta didik belum sepenuhnya bisa memanfaatkan kecanggihan 

teknologi, sehingga kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kebermanfaatan 

yang nyata. Peneliti menganggap pengetahuan literasi harus dipahami dan 

ditanamkan sejak dini sebagai sebuah solusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. 

Pengelolaan peserta didik untuk menciptakan lulusan menjadi orang yang 

berkualitas akan membawa ilmu dan pengetahuan, bukan hanya jago berbicara 

saja tetapi dia juga tahu kapan harus berbicara dan kapan harus bertindak. 

Literasi disini akan meningkatkan intelektualitas di kalangan lembaga 

pendidikan. Manajemen yang baik dalam kurikulum diharapkan memberikan 

dampak yang jelas dan terarah untuk generasi yang akan datang. Peningkatan 

literasi berarti meningkatkan kesadaran pada individu dan memberikan gambaran 

yang nyata betapa luasnya dunia ini.  

Gerakan literasi sekolah adalah suatu usaha atau kegiatan yang bersifat 

partisipatif dengan melibatkan semua warga sekolah mulai dari peserta didik, 

guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, 

orang tua wali murid, akademisi, penerbit, media massa serta tokoh masyarakat 
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yang bias memrepresentasikan keteladanan dan pemangku kepentingan serta 

dunia usaha di bawah koordinasi Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah Kementerian Pendidikan dan Keminatan.  Gerakan literasi sekolah 

adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Upaya yang 

ditempuh diwujudkan berupa pembiasaan peserta didik untuk melakukan kegiatan 

membaca buku dan menulis tentang apapun.  

Gerakan literasi sekolah ini menjadi penting mengingat masih rendahnya 

minat membaca di kalangan masyarakat pada umumnya, bahkan pada warga 

sekolah sekalipun. Hal ini terlihat jauh dengan minat membaca yang ada pada 

masyarakat di negara-negara maju. Sehingga tidak mengherankan ketika peringkat 

PISA yang masih rendah. Oleh karena itu sangat tepat sekali ketika Menteri 

Pendidikan dan keminatan Indonesia, Nadiem Makarim dengan kebijakan 

merdeka belajar antara lain menghapus penyelenggaraan Ujian Nasional dan 

mengganti dengan Assesmen Kompetensi Murid (AKM). Hal ini didasarkan pada 

keluarnya Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan 

Ujian Nasional. dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 

sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak 

menjadi syarat kelulusan atau seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Assesmen Kompetensi Murid ini tidak lagi mengukur penguasaan materi 

peserta didik sebagaimana Ujian Nasional namun lebih pada mengukur literasi 

dan numerasi peserta didik yang memang harus ditingkatkan. Hal ini menjadi 

penting sebagai upaya penyiapan generasi muda dalam menghadapi 

perkembangan teknologi terutama teknologi informasi dan persaingan global. 

Dengan demikian gerakan literasi sekolah perlu dilaksanakan dengan manajemen 

yang baik yang didukung oleh semua warga sekolah. 

Manajemen gerakan literasi sekolah paling tidak mencakup tiga kegiatan 

yaitu: perencanaan gerakan literasi sekolah, pelaksanaan gerakan literasi sekolah 

dan evaluasi gerakan literasi sekolah. SMP Negeri 1  Kudus, sebagai salah satu 

satuan pendidikan juga berupaya untuk mensukseskan gerakan literasi sekolah. 

Hal ini dilakukan dengan melakukan manajemen gerakan literasi sekolah di SMP 

Negeri 1 Kudus. Adanya manjemen Gerakan Literasi Sekolah diharapkan dapat 
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meningkatkan minat membaca pada warga sekolah terutama peserta didik, serta 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulisnya, baik guru maupun 

perserta didik. 

Usaha untuk meningkatkan literasi di sekolah harus disadari  oleh masing-

masing lembaga sekolah. Hal ini disebabkan karena literasi dapat memberikan 

keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses belajarnya. Sebagai 

alat komunikasi dan alat belajar (means of communications and learning tools), 

literasi perlu dikembangkan secara konsisten agar peserta didik tidak mengalami 

kesulitan dalam proses belajarnya. 

Usaha sadar untuk membawa sekolah ke arah yang lebih baik dalam 

menciptakan minat literasi dan pengembangan peserta didik. Lembaga sekolah 

yang baik akan memahami tentang pentingnya manajemen dan literasi sehingga 

lembaga sekolah tersebut dapat dikatakan literat. Penelitian akan dilaksanakan di 

SMP Negeri 1 Kudus. Keunikan SMP Negeri 1 Kudus adalah sekolah tersebut 

menjalankan sistem pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Alasan peneliti 

memilih tempat penelitian di SMP Negeri 1 Kudus karena terletak di pusat kota 

tepatnya di Jl. Sunan Muria 10 A Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Selain 

itu, di SMP Negeri 1 Kudus sistem pengajarannya dalam membuat karya tulis 

sangat ditekankan, hal ini terbukti bahwa sebagian guru dan peserta didik SMP 

Negeri 1 Kudus telah membuat beberapa karya yang dibukukan. Begitu juga 

dengan prestasi yang telah ditorehkan peserta didik ataupun guru dalam berbagai 

bidang tidak lepas dari gerakan literasi yang dilaksanakan. Prestasi-prestasi SMP 

1 Kudus tersebut seperti menjuarai lomba tingkat kota maupun nasional dalam 

cipta puisi, cipta cerpen, dan kejuaraan akademik lain.   

Alasan lain peneliti memilih SMP Negeri 1 Kudus karena disana sudah 

terdapat minat literasi, hal ini ditegaskan dengan pernyataan oleh salah satu guru 

yang mengajar, yaitu bapak S,  sebagai berikut:“Literasi di SMP 1 Kudus sudah 

ada sejak beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Pelaksanaannya, sebelum 

pelajaran dimulai ada gerakan literasi. Literasi tersebut berlangsung dengan arahan 

guru di jam pertama, dengan waktu tersebut peserta didik dapat membaca buku 

bacaan. Selain itu literasi sangat penting, karena dengan membaca buku peserta 
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didik dapat menambah wawasan mereka” (wawancara dengan S, 30 September 

2021). 

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh salah satu peserta didik kelas 

delapan, yang bernama MD yang sangat mengapresiasi adanya kegiatan membaca 

sebelum pelajaran dimulai atau berlangsung. Sebagaimana pernyataan berikut ini: 

“Menurut saya membaca itu suatu kegiatan yang asik dan menyenangkan. 

Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca dan berusaha memahami bacaan yang 

dibaca, kita sebagai peserta didik atau peserta didik dapat berlatih untuk 

menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dan atau mencari solusi dengan 

pikiran yang kritis. Selain itu yang terpenting adalah minatkan membaca dalam 

semua hal apapun”. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal menarik jika literasi di kaitkan 

dengan manajemen peserta didik di masing-masing sekolah. Kenapa peneliti ingin 

sekali melakukan penelitian ini karena pada dasarnya minat baca tulis juga 

dipengaruhi oleh berbagai pihak. Sebagaimana dikatakan Naibaho yang dikutip 

dalam jurnal Iis Nurasih dkk dalam Vidyottama Sanatama International Journal 

of Hindu Science And Religious Studies Vol. 1 No. 1 May 2017. 41, sebagai 

berikut; 

“The creation process begins literat generation of small and family 

environment, and are supported or developed in school, social environment, 

and the work environment. Cultural literacy is also strongly related to the 

pattern of teaching in schools and the availability of reading materials in the 

library”. 

Artinya: bahwa Proses pembuatan/pembentukan generasi literat harus dimulai 

dari lingkungan kecil dan keluarga, serta didukung atau dikembangkan di sekolah, 

lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Minat melek huruf juga sangat berkaitan 

dengan pola pembelajaran di sekolah dan ketersediaan bacaan di Perpustakaan. 

Selain itu, dengan data tersebut peneliti juga memiliki harapan besar ketika 

manajemen peserta didik dikelola dengan baik akan memunculkan minat baca di 

sekolah maupun di lingkungan sekolah dengan sangat baik. 
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Atas dasar pertimbangan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang manajemen gerakan literasi sekolah dalam meningkatkan minat 

membaca dan menulis di SMP Negeri 1 Kudus. 

 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1 Kudus. Landasan dari pemilihan lokasi dan fokus penelitian ini karena Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Kudus merupakan lembaga sekolah yang memiliki 

daya saing, selalu meng upgrade sumber-sumber ilmu pengetahuan dan teknologi 

di era milenial saat ini melalui memminatkan literasi di sekolah yang di masa ini 

lebih kepada generasi-generasi berbasis literasi e-book, e-library dan lain 

sebagainya. Peneliti memfokuskan tentang program gerakan literasi sekolah 

kepada peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kudus. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang akan ditelaah lebih lajut adalah: 

1. Bagaimana perencanaan Manajemen Gerakan Literasi Sekolah di SMP Negeri 

1 Kudus? 

2. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Gerakan Literasi Sekolah di SMP Negeri 

1 Kudus? 

3. Bagaimana evaluasi terhadap Manajemen Gerakan Literasi Sekolah di SMP 

Negeri 1 Kudus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah sudah sepatutnya suatu penelitian 

memiliki tujuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Mendeskripsikan perencanaan Manajemen Gerakan Literasi Sekolah di SMP 

Negeri 1 Kudus. 

2. Menganalisis pelaksanaan Manajemen Gerakan Literasi Sekolah di SMP 

Negeri 1 Kudus. 
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3. Menganalisis evaluasi Manajemen pelaksanaan Gerakan Literasi sekolah di 

SMP Negeri 1 Kudus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khasanah 

keilmuan manajemen gerakan literasi sekolah di SMP 1 Kudus 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Sekolah 

Hasil penelitian yang diharapkan akan menjadi bahan informasi 

tentang pentingnya Manajemen Gerakan Literasi Sekolah di SMP Negeri 1 

Kudus. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Akan memberikan masukan dalam upaya meningkatkan minat 

membaca dan tulis peserta didik melalui Gerakan Literasi Sekolah. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini akan dijadikan masukan yang positif dalam 

mengembangkan minat membaca dan menulis agar menjadi guru yang 

lebih profesional. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif 

dari Manajemen Gerakan Literasi Sekolah di SMP 1 Negeri Kudus dan 

mendeskripsikan manajemen gerakan literasi sekolah mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi manajemen pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SMP 

Negeri 1 Kudus. 

 

 

 


