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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Membaca adalah fondasi dasar dan cara mudah untuk meningkatkan 

informasi yang dan pengetahuan (Nurlina, 2014). Indonesia belum menjadikan 

budaya membaca dalam kehidupan sehari-hari hal ini dibuktikan dalam survei 

pada tahun 2011, UNESCO mengeluarkan data bahwa indeks membaca orang 

Indonesia hanya 0,001 yang berarti dari seribu masyarakat hanya satu yang 

yang berminat membaca buku. Tahun 2012, hasil survei dari IPM 

menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 124 dari 187 indeks 

membaca yang meliputi kebutuhan primer penduduk Indonesia. Membaca dan 

menulis belum mengakar kuat dalam budaya di negri ini masyarakat lebih 

sering menonton atau mendengar dibandingkan membaca apa lagi menulis. 

masyarakat belum terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman dari 

membaca ataupun melakukan mengaktualisasikan diri melalui tulisan (Asif, 

2011). 

    Tahun 2009, dari Organisasi Pengembangan Kerja sama Ekonomi 

(OECD), menurut survei we are social menyebutkan 150 juta penduduk 

Indonesia aktif menggunakan media sosial (medsos). Dari beragam medsos, 

Youtube menjadi platform yang terbanyak diakses yaitu 88% dari total 

pengguna medsos pada tahun 2019 dan 66% dari pengguna sosmed adalah 

berusia produktif dan pelajar rentan usia 18-34 tahun. 
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Kemajuan teknologi bagaikan dua sisi mata pisau, jika digunakan 

dengan baik maka akan menghasilkan kebaikan, namun jika digunakan 

keburukan akan berbuah keburukan juga. Saat ini dengan bertumbuhnya 

teknologi menjadikan trobosan baru teruta dalam bidang literasi digital, di 

mana mereka menggunakan teknologi untuk menambah wawasan dan ilmu di 

mana saja dan kapan saja serta variasi yang lebih banyak dan menarik melalui 

literasi digital. Sebagai generasi milineal pemuda saat ini pemuda dituntut 

untuk melek literasi digital, di mana mereka menggunakanan gawai untuk 

menambah wawasan serta menambah ilmu. Apalagi di tengah pandemi 

seperti sekarang ini segala kegiatan dilakukan secara online dan 

mengandalkan gawai sebagai senjata utamanya. Saat ini keadaan pandemi 

juga menggunakan protokol kesehataan untuk menggurangi peminjamaan 

buku di perpustakaan peserta didik, keterbatasan fisik terhadap buku membuat 

peserta didik lebih dituntut untuk memanfaatkan literasi digital dalam 

pembelajaran, hal ini mempermudah dalam masa transisi new normal yang 

akan segera dimulai. 

Guru Bahasa Indonesia mempunyai pekerjaan rumah yang besar 

karena berperan stategis sehingga dapat memasukkan dan mengintregrasi 

nilai-nilai kehidupan ke dalam materi pelajaran. Langkah pertama yang 

dilakukan oleh guru dengan menumbuhkan motivasi siswa sehingga senang 

membaca. Setelah mengetahui masalah siswa, guru dapat mencari jalan keluar 

sehingga menjadi kekuatan dan membuat para siswa terbangun kebiasaan 

membaca sejak dini. Kondisi kebiasaan membaca saat ini masih kalah dengan 
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kebiasaan menonton televisi, game online, atau aktifitas lainnya dalam media 

social (Nurlina, 2014). 

Dalam pembelajaran yang dijalani siswa saat ini, dengan proses 

daring yang menggunakan perangkat elektronik dan menggunakan media 

online dalam pembelajaran membuat permasalahan tersendiri di dalam 

pembelajaran daring. Pembelajaran daring dianggap tidak efektif karna 

kurangnya kesadaran siswa untuk belajar sendiri tanpa adanya seorang guru di 

depannya, kurangnya jiwa literasi untuk menambah wawasan dalam 

pembelajaran dan dalam pembelajaran ada evaluasi materi yang dilakukan 

guru pada setiap pembelajaran yang dilakukan guru. Pendampingan belajar 

yang dilakukan oleh orang tua dianggap kurang maksimal karna orang tua 

belum menguasai materi yang dipelajari dan jenjang pendidikan yang berbeda 

beda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar para siswa 

memiliki kompetensi berbahasa Indonesia untuk berbagai fungsi komunikasi 

dalam berbagai kegiatan sosial. Kegiatan yang dirancang dalam bentuk 

pembelajaran diharapkan siswa mengembangkan kompetensi berbahasa,  

kognisi, kepribadian, dan emosi siswa. Selain itu, pembelajaran bahasa 

Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan menulis. 

Sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut, pembelajaran bahasa 

Indonesia dikembangkan berdasarkan pendekatan komunikatif, pendekatan 

berbasis teks, pendekatan CLIL (content language integrated learning), 

pendekatan pendidikan karakter, dan pendekatan literasi. 
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Mata pelajaran bahasa Indonesia sekarang menggunakan kurikulum 

2013 yang berbasis teks. Ada 4 kompetensi inti yang harus dikuasai peserta 

didik, kompetensi 1 dan 2 berhubungan dengan sikap spiritual dan sosial     

sedangkan kompetensi inti 3 dan 4 berhubungan dengan pengetahuan dan 

ketrampilan yang berkaitan dengan teks. Salah satu kompenensi inti ini 

berhubungan langsung dengan ketrampilan (psikomotor) yaitu ketrampilan 

menyusun teks yang dihasilkan oleh peserta didik. Ketrampilan menyusun 

teks dibagi menjadi dua yaitu yang pertama menyusun teks secara lisan dan 

menyusun teks secara tertulis. Pada pembelajaran bahasa Indonesia yang 

berkaitan tentang teks ada teks eksposisi, teks eksplanasi, teks persuasif, dan 

teks ulasan. Teks yang telah disebutkan dalam proses pembelajaran ada 

kendalanya, salah satu yang menjadi kendala dalam penyusunan dan 

pembelajaran adalah teks eksplanasi. 

Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan kembali mengenai 

budaya, politik, dan fenomena-fenomena alam yang terjadi disekitar kita 

dengan secara detail. Adapun indikator dalam pembelajarannya sesuai dengan 

KD 3.9 dan K.D 4.9 dalam pembelajaran awal penelitian yang ada masih 

banyak siswa yang kurang menguasai teks eksplanasi dari 37 siswa yang 

melampaui KKM hanya 52% saja yang dapat melewati KKM yang telah di 

tentukan dengan nilai 75. 

Berbadasarkan wawancara awal yang dilakukan kepada bapak Riyanto, 

S.Pd selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Rawalo, 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Rawalo khususnya kelas VIII D 

memiliki beberapa masalah dalam pembuatan teks eksplanasi, baik dari segi 
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aspek pengetahuan maupun dari aspek kemampuan membuat teks eksplanasi. 

Dari segi pengetahuan peserta didik susah untuk membedakan mana teks 

eksposisi, teks deskriptif dan mana yang teks eksplanasi, perlu pemahaman 

khusus agar peserta didik bisa membedakaan antara teks tersebut karna sekilas         

sama namun memiliki ciri khas yang berbeda, kurang pahamnya struktur teks 

eksplanasi yang ada di dalam teks eksplanasi juga menjadi indikator ketidak 

pahaman. Peserta didik juga kesusahan dalam aspek kemampuan menulis teks 

eksplanasi, menentukan tema/ide pokok dalam menulis teks eksplanasi, 

padahal itu merupakaan langkah awal dalam pembuatan teks eksplanasi, jika 

ini belum dapat diselesaikan akan menyebabkan terhambatnya pembuatan teks 

eksplanasi. Kemampuan membuat teks eksplanasi berkaitan dengan kebiasaan 

membaca siswa, jika mereka suka membaca maka hal mudah untuk 

menentukan tema yang akan dibuat menjadi teks eksplanasi, semakin sedikit 

peserta didik membaca maka semakin susah untuk menemukan tema dan 

membuat teks eksplanasi. Banyak membaca juga mempengaruhi kualitas 

tulisan yang dibuat peserta didik. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat literasi digital siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 

Rawalo, dalam pembelajaran secara daring yang dilakukan pada saat masa 

pandemi?    

2. Bagaimana keterampilan menulis teks eksplanasi siswa kelas VIII D  SMP 

Negeri 2 Rawalo, dalam pembelajaran secara daring yang dilakukan pada 

saat masa pandemi? 
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3. Bagaimana pengaruh literasi digital terhadap keterampilan menulis teks 

eksplanasi siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Rawalo, Kabupaten 

Banyumas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui tingkat literasi digital siswa  kelas VIII D SMP Negeri 2 

Rawalo dalam pembelajaran daring yang dilakukan saat pandemi.  

2. Mengetahui keterampilan menulis teks eksplanasi siswa kelas VIII D SMP 

Negeri 2 Rawalo. 

3. Mendeskripsikan pengaruh literasi digital terhadap keterampilan menulis 

teks eksplanasi siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Rawalo, Kabupaten 

Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan materi 

dalam bidang penelitian pendidikan, khususnya di pemahaman hubungan 

literasi terhadap kemampuan menulis teks eksplanasi. Penelitian ini juga 

dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang serupa bagi 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian. 

 

2. Manfaat praktis 

Bagi mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia hasil penelitian ini 

berguna untuk menambahkan pengetahuan mengenai penelitian pendidikan, 
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khusunya hubungan literasi digital dengan keterampilan membuat teks 

eksplanasi. Guru dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil 

langkah langkah dalam pembelajaran yang akan  dilakukan. 
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