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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan upaya menyeluruh yang 

melibatkan semua warga sekolah seperti guru, peserta didik, wali siswa/wali 

murid dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Mashuri 

(2012:62) berpendapat literasi yang berarti melek, atau mampu membaca menjadi 

senjata yang dahsyat untuk mengubah kondisi, status social suatu bangsa. 

Membaca tidak hanya dipahami memaknai rangkaian huruf, kata, frasa, dan 

kalimat, namun juga “membaca” dalam arti memaknai rangkaian peristiwa 

kehidupan multi-dimensi. Jika mendidik berarti mengajarkan bagaimana 

memaknai seluruh pengalaman hidup, maka mendidik berarti mengajarkan 

bagaimana caranya membaca. 

Mitasari (2017:3) berpendapat kegiatan literasi ini peran dari beberapa 

pihak seperti guru, wali siswa, perpustakaan, dan pemerintah sangat diperlukan 

sebagai media siswa untuk lebih mengetahui dan memahami kegiatan literasi 

tersebut. Sedangkan menurut Sutrianto (2016: 2). Gerakan Literasi Sekolah adalah 

kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas 

melalui berbagai kegiatan ataupun aktivitas, antara lain membaca, melihat, 

menyimak, menulis dan atau berbicara. 

Supiandi (2016:8) berpendapat GLS juga terkendala dengan kurang 

memahaminya warga sekolah tentang pentingnya membaca dan menulis (literasi), 

sehingga menyebabkan rendahnya minat baca-tulis (literasi) bagi warga sekolah. 

Berdasarkan hal-hal yang menjadi kendala tentang penyelenggaraan GLS, kita 

sebagai bagian dari warga sekolah, perlu melakukan sebuah inovasi dalam tahap 

pembiasaan dengan menghidupkan semua komponen sekolah yang meliputi 

perpustakaan, pesertadidik, dan guru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang 

literat. 

Gerakan literasi sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan 

kolaboratif berbagai elemen untuk mewujudkan pembiasaan membaca peserta 
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didik. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca buku yang 

telah disesuaikan dengan konteks atau target sekolah. Ketika pembiasaan 

membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ketahap pengembangan, dan 

pembelajaran.  

Gerakan literasi sekolah menjadi penting dikarenakan dengan adanya era 

globalisasi yang semakin canggih. Siswa mencari informasi hanyadenganmelalui 

gadget. Pengaruh gadget dapat menyebabkan kurangnya minat membaca siswa. 

Oleh karenaitu di ciptakanlah program pemerintah seperti gerakan literasi sekolah 

ini. Agar minat membaca siswa tumbuh kembali tujuan gerakan literasi itu sendiri 

yakni untuk memberikan dorongan kepada pesertadidik dalam menguasai 

berbagai mata pelajaran serta mencapai tujuan setiap mata pelajaran seperti 

penguasaan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan begitu, gerakan 

literasi tidak hanya mencakup kemampuan kognitif saja, tetapi mencakup juga 

seperti halnya aspek sosial, aspek kebahasaan, dan psikologis.  

Kundharu, dkk (2014:98) menjelaskan bahwa kegiatan membaca perlu 

dimiliki setiap orang, terlebih lagi oleh para pelajar, guru dan pendidik yang selalu 

berhubungan dengan buku. Kegiatan membaca perlu ditingkatkan sejak usia dini 

agar siswa atau peserta didik dapat terbiasa dengan aktifitas membaca. 

Sesuaidengan pernyataan dari Kundharu, membaca harus dimiliki oleh setiap 

peserta didik dalam mencari informasi yang diperlukan melalui buku bacaan. 

Patrisia (2017:5) menjelaskan bahwa budaya literasi telah memberikan hasil yang 

memuaskan dengan menjadikan peserta didik lebih adaptif, gemar membaca, dan 

mampu menuangkan ide-ide dari hasil bacaan melalui tulisan.Minat baca sangat 

diperlukan untuk memudahkan siswa dalam meningkatkan prestasi belajar 

mereka. Dengan membaca pembelajaran akan sangat bermakna, meningkatkan 

mutu pembelajaran dan setiap kegiatan membaca akan terasa menyenangkan 

tanpa adanya paksaan. Kegiatan membaca tentunya memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi, mengembangkan ide yang 

mempermudah peserta didik dalam menyusun sebuah cerita. Menurut Amalia 

(2017:499 ) peserta didik menikmati proses menulis naratif dengan baik karena 

mereka senang membaca. Membaca akan melatih peserta didik dalam 
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mengembangkan keterampilan dalam menulis narasi dan membangun ide-ide 

dalam membuat kalimat yang mudah dimengerti untuk pembaca ataupun 

sebaliknya.Untuk menumbuhkan minat baca peserta didik, pihak sekolah perlu 

memfasilitasi salah satunya adalah dengan cara membuat sudut baca disetiap 

kelas. Sudut baca bisa diisi dengan buku-buku sesuai dengan kebutuhan setiap 

tingkatan kelas.  

Pentingnya penerapan literasi ini diharapkan dapat melahirkan mutu siswa 

yang memiliki sikap mampu membuat keputusan secara tepat, mampu bekerja 

baik individu maupun berkelompok serta mampu mengimplementasikan 

pengetahuan akademik ke dalam kehidupan nyata sehingga kedepannya dapat 

berguna bagi lingkungan sekitar. Salah satu yang mempengaruhi minat baca siswa 

adanya terbatasnya jumlah buku yang ada, kelengkapam fasilitias buku-buku di 

sekolah menjadi salah satu penyebab siswa enggan membaca, selain itu dalam 

pelayanan perpustakan yang kurang memadai. Sebuah survei menjelaskan bahwa 

minat baca anak di Indonesia masih sangat rendah. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada 20 

Oktober 2020 oleh peneliti di SD Negeri Margotuhu Kidul, kegiatan gerakan 

literasi sekolah ini biasanya dilaksanakan 15 menit sebelum kegiatan belajar 

mengajar dimulai dan didampingi oleh guru kelas masing-masing. Kegiatan 

gerakan literasi sekolah ini dilaksanakan baik kelas rendah sampai kelas tinggi 

kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan minat baca siswa agar lebih 

lancar dan baik. Kegiatan gerakan  literasi sekolah di SD Negeri Margotuhu Kidul 

sudah ada sejak tahun 2016 dan dilakukan secara rutin setiap hari tetapi berbeda 

dengan sekarang ini di masa pandemic kegiatan tersebut masih berjalan tetapi 

tidak dilaksanakan setiap hari hanya 1 minggu sekali tiap kelas, waktu yang 

diberikan kepada siswa untuk membaca menjadi berkurang yang awalnya 15 

menit sekarang menjadi 5-10 menit saja sehingga kegiatan gerakan literasi 

berjalan tidak optimal atau maksimal. Padahal pelaksanaan gerakan literasi sudah 

didukung banyak elemen dan sangat penting untuk meningkatkan membaca siswa 

SD Negeri Margotuhu Kidul. Gerakan literasi sekolah di SD Negeri Margotuhu 
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Kidul ini memang diwujudkan agar siswa mampu memiliki kebiasaan dalam 

minat baca yang tinggi.(Lampiran 3).  

Oleh karena itu gerakan literasi sekolah merupakan suatu program yang 

penting dan perlu diterapkan disekolah khususnya di Sekolah Dasar. Seperti jurnal 

penelitian disusun oleh Salma dan Mudzanatun (2019) kesimpulan hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa siswa sangat senang dalam mengikuti kegiatan literasi 

ini adanya kebiasaan membaca yang dilakukan setiap hari tentu akan membawa 

dampak positif bagi siswa. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tersebut 

ingin mengetahui gerakan literasi sekolah di masa pandemi covid-19 dalam 

kebiasaan membaca siswa, peneliti melihat bahwa kebiasaan membaca siswa 

masih kurang dilihat dari siswanya yang lebih senang bermain dari pada pergi ke 

perpustakaan untuk membaca buku bacaan. Hal ini akan menumbuhkembangkan 

minat membaca siswa melalui gerakan literasi agar menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam 

mengenai gerakan literasi sekolah dengan judul “Gerakan Literasi Sekolah dalam 

Menumbuhkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar”. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan 

minat membaca di SD N Margotuhu Kidul saat pandemi? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat gerakan literasi sekolah dalam 

menumbuhkan minat membaca di SD N Margotuhu Kidul saat pandemi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pelaksanaan gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan 

minat membaca di SD N Margotuhu Kidul. 

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan gerakan 

literasi sekolah dalam menumbuhkan minat membaca di SD N Margotuhu 

Kidul. 

 

 



 

5 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkaan dapaat memberi manfaat, baik bagi 

peneliti maupun pihak terkait, khususnya pengajar dan siswa-siswi SD: 

1. Manfaat Teoritis  

Dapat menambah kajian ilmu pengetahuan mengenai pengenalan dan 

proses berjalannya gerakan literasi membaca pada anak usia dini 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya 

maupun berjalannya gerakan literasi membaca pada anak usia dini di 

sekolah maupun lembaga pendidikan lain 

b. Bagi Sekolah 

1) Sebagai bahan pertimbangan untuk upayaa peningkatan mutu 

pendidikan di lembaga pendidikan yang bersangkutan.  

2) Sebagai saran atau masukan bagii sekolah dalam melakukan 

perbaikan untuk tercapainya targetan sesuai kurikulum anak 

usia dini yang telah ditetapkan 

c. Bagi Peneliti  

1) Memberikan pengalamaan dalam melakukaan riset dan dalam 

menulis karya ilmiah.  

2) Memberikan manfaat atau bisa dimanfaatkan sebagai acuaan 

saaat terjun dalam dunia pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Konseptual 

Dalam deskripsi konseptual ini, peneliti akan menguraikan (1) gerakan 

literasi sekolah, (2) Minat baca siswa  

2.1.1 Gerakan Literasi Sekolah 

2.1.1.1 Pengertian Gerakan Literasi Sekolah 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah kemampuan mengakses, 

memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas, melalui berbagai aktivitas, 

antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara. Gerakan 

Literasi Sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh 

untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat 

sepanjang hayat melalui pelibatan publik Utama, dkk (2016:2). Sedangkan 

sekolah sebagai organisasi pembelajaran warganya literat adalah sekolah yang 

menyenangkan dan ramah anak, terlihat dari semua warganya menunjukkan 

empati, kepedulian, semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan, cakap 

berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya (Rahmawati, 

2016:5). 

Gerakan literasi merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat 

partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, 

tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid 

pesertadidik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat 

yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll.), dan 

pemangkukepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 

dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Wiedarti, 2016:7). Nur 

Widyani (2016:7) berpendapat bahwa Gerakan literasi Sekolah merupakansuatu 

usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah 

(pesertadidik, guru, kepalasekolah, orang tua/wali murid peserta didik), 

akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, dan pemangkukepentingan di 

bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


