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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran dan bimbingan merupakan salah satu dari proses kegiatan 

pendidikan. Proses pembelajaran dan bimbingan ditujukan untuk 

mengembangkan potensi siswa. Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

pengertian pendidikan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada 

pasal 1 ayat 1 (UURI, 2003: 1) disebutkan bahwa 

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.”  

 

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa potensi siswa harus 

dikembangkan agar dapat menjalani kelangsungan hidupnya di tengah 

masyarakat. Pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi siswa 

namun juga bertujuan untuk mengembangkan budi pekerti yang dimiliki. 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 (UURI, 2003: 3) menjelaskan 

bahwa 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.” 
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Perubahan aspek kognitif siswa juga harus diimbangi dengan 

perubahan pada aspek afektif dan psikomotor sesuai dengan pasal 3 yang 

telah dijelaskan. Perkembangan zaman yang semakin maju seharusnya dapat 

memacu kemajuan pendidikan di Indonesia, namun akhir-akhir ini Indonesia 

dihadapkan dengan berbagai masalah pendidikan. Masalah pendidikan yang 

sampai saat ini menjalar adalah minat baca masyarakat Indonesia yang 

rendah. Kalida (2015: 3) menjelaskan bahwa keberadaan teknologi dan 

televisi membuat anak-anak menjadi lebih akrab dengan game online dan 

tayangan televisi, sementara membaca buku menjadi sebuah kegiatan yang 

berat, menjenuhkan dan kurang menarik. Tersedianya kemajuan teknologi 

dan tayangan televisi yang setiap waktu tayang membuat minat terhadap 

membaca mengalami kemrosotan. 

Upaya untuk meningkatkan minat membaca anak adalah dari orang tua 

terlebih dahulu. Lukertina Sihombing (2018) menjelaskan bahwa 

“actually there are several ways that parents can do to familiarize 

children to increase their interest and reading culture, such as by 

getting children to read together with you such as bedtime storytelling 

activities or 1 book a day after dinner or before going to bed, will make 

children familiar with culture read and also get entertainment through 

the story books they read; discussing with children when reading can 

increase children's interest in the reading process.” 

 

Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua untuk 

membiasakan anak- anak untuk meningkatkan minat dan budaya baca, seperti 

dengan kegiatan membaca bersama, membaca dongeng sebelum tidur atau 

satu buku sehari setelah makan atau sebelum tidur, kegiatan tersebut 
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membuat anak-anak akrab dengan budaya membaca dan mendapatkan 

hiburan melalui buku cerita; berdiskusi dengan anak-anak ketika membaca 

dapat meningkatkan minat anak-anak dalam proses membaca. Orang tua 

harus memperhatikan perkembangan anaknya, karena sebelum anak tersebut 

mendapat ilmu atau wawasan yang lain maka perlu adanya pembiasaan-

pembiasaan yang membuat anak tersebut mempunyai bekal terlebih dahulu. 

Berangkat dari masalah pendidikan yang dialami Indonesia, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan suatu gerakan yaitu 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang merupakan implementasi dari 

Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. 

Gerakan Literasi Sekolah diharapkan dapat menghadapi permasalahan 

kurangnya minat baca. Budaya membaca tercantum dalam Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 5 (UURI, 2006) berbunyi bahwa 

pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, 

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Budaya membaca 

harus ditanamkan sedini mungkin guna mewujudkan bangsa yang berliterat. 

Upaya untuk meningkatkan minat baca siswa bisa dilakukan dengan 

pembuatan sarana yang dapat menarik siswa untuk membaca, yaitu dengan 

membuat sarana pojok baca di setiap kelas. Kemendikbud (2016: 11) 

menjelaskan bahwa pojok baca adalah suatu sudut atau tempat yang berada di 

dalam kelas yang digunakan untuk menata buku atau sumber belajar lainnya 

dalam rangka meningkatkan minat baca dan belajar melalui kegiatan 

membaca yang menyenangkan. Pojok baca mendekatkan siswa dengan bahan 
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bacaan yang tersedia di dalam kelas, dengan kata lain pojok baca adalah 

perpustakaan dalam kelas yang dapat dimanfaatkan oleh siswa setiap waktu. 

Kemampuan literasi terutama minat baca siswa Indonesia masih berada di 

urutan bawah, sehingga GLS menjadi penting dilaksanakan guna 

meningkatkan kemampuan literasi siswa yang mampu bersaing dengan 

negara lain.   

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada bulan 

Maret 2019 di SD Negeri 3 Kebonmanis, ditemukan data bahwa SD Negeri 3 

Kebonmanis sudah menerapkan pojok baca sebagai program Gerakan Literasi 

Sekolah. Prestasi SD Negeri 3 Kebonmanis dalam keikutsertaanya terhadap 

literasi yaitu pernah mewakili Kecamatan Cilacap Utara dalam lomba literasi 

tingkat Kabupaten dan tingkat Nasional. SD Negeri 3 Kebonmanis juga 

pernah mendapatkan juara 2 dalam lomba perpustakaan tingkat Kabupaten 

Cilacap. Prestasi yang dicapai SD Negeri 3 Kebonmanis termasuk dalam 

kategori baik, namun peneliti menemukan data bahwa dalam pelaksanaan 

GLS baru sampai pada tahap pembiasaan pelaksanaan GLS. Sedangkan tahap 

pelaksanaan GLS ada tiga tahapan, hal tersebut menimbulkan sebuah masalah 

yang perlu diteliti. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti  

akan melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi Gerakan Literasi 

Sekolah melalui Pojok Baca Di SD Negeri 3 Kebonmanis”. SD Negeri 3 

Kebonmanis merupakan SD inti di wilayah korwil Cilacap Utara dengan 

sarana pojok baca yang unik, namun pemanfaatannya hanya sebatas 
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mendukung tahap pembiasaan pelaksanaan GLS saja. Berdasarkan data yang 

ditemukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SD tersebut. 

Penelitian ini menjadi penting karena dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap 

pelaksanaan GLS dan penerapan pojok baca, sehingga sekolah dapat 

melaksanaan GLS dan menerapkan pojok baca dengan lebih baik. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini mengenai gerakan literasi sekolah dan 

pelaksanaannya, sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan GLS melalui pojok baca. 

2. Dampak pemanfaatan pojok baca. 

3. Faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan sarana pojok baca. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan GLS melalui pojok baca di SD Negeri 3 

Kebonmanis? 

2. Bagaimana dampak pemanfaatan pojok baca di SD Negeri 3 

Kebonmanis? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan sarana pojok 

baca di SD Negeri 3 Kebonmanis? 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan GLS melalui pojok baca di SD Negeri 3 

Kebonmanis. 

2. Mengetahui dampak dari pemanfaatan sarana pojok baca di SD Negeri 3 

Kebonmanis. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan sarana pojok 

baca di SD Negeri 3 Kebonmanis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi dan wawasan berkaitan dengan pelaksanaan GLS. Pemanfaatan 

pojok baca dapat memunculkan dampak yang bisa dimanfaatkan untuk 

pembelajaran selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak: 

a. Bagi Sekolah 

Memperluas wawasan keilmuan dan sumbang pikiran berupa 

informasi baru untuk sekolah. Pihak sekolah bisa mengkolaborasikan 
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dengan metode pembelajaran lain ketika informasi baru tersebut 

didapatkan. Pembelajaran yang baik akan membuat sekolah lebih 

dipercaya oleh masyarakat, sehingga tercipta sebuah hubungan yang  

baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.  

b. Bagi Guru 

Memperluas wawasan guru mengenai pelaksanaan GLS melalui 

pojok baca. Guru dapat lebih memahami karakter dan sifat siswa, 

sehingga guru bisa menemukan gaya belajar yang baik.   

c. Bagi Siswa 

Menambah wawasan siswa mengenai pelaksanaan GLS melalui 

pojok baca dan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bervariasi. 

Kegiatan yang beraneka ragam akan membuat siswa lebih semangat 

untuk terus menuntut ilmu.  

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan mengenai pelaksanaan GLS melalui pojok 

baca sebagai bekal menjadi seorang guru. Kemudian pengalaman 

peneliti bertambah dan bisa dipraktekkan dalam pembelajaran di 

sekolah maupun untuk diri peneliti.  
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