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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Literasi seseorang tampak dalam kegiatan membaca, menulis, 

menghitung dan berbicara. Setiap sarjana atau guru pasti mampu membaca, 

tetapi tidak semua sarjana atau guru mampu menulis. Kualitas tulisan 

tergantung pada konten bacaan yang dibacanya. Konten tersebut tampak ketika 

berbicara. Pentingnya pembinaan literasi guru sekolah sebagai langkah 

meningkatkan pembinaan literasi atau melek huruf guru untuk menunjang 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan 

Budi Pekerti. GLS bertujuan membiasakan dan memotivasi siswa untuk mau 

membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti. Dalam jangka 

panjang, diharapkan siswa memiliki kemampuan literasi tinggi. Gerakan 

dengan tema “Bahasa Penumbuh Budi Pekerti” itu tentu harus didukung oleh 

kegiatan lain yang sejalan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya baca-

tulis. Ada banyak kegiatan pembiasaan untuk memulai gerakan literasi sekolah, 

yang terpenting adalah kemauan dari seluruh warga sekolah untuk 

mensukseskan program tersebut, diantaranya mendekatkan buku sedekat 

mungkin dengan siswa kemudahan dalam mengakses buku seperti adanya 

gerobak baca, tersedianya sudut baca maupun lainnya dan tentu saja adanya 

suplai buku seperti hibah buku dari wali murid maupun masyarakat lainnya. 

Dalam mensukseskan program literasi sekolah, tentu harus adanya keteladanan 

dari semua pihak, bukan hanya guru, tetapi juga kepala sekolah, sampai 

penjaga sekolah. 

Di zaman millenial, menjadi pegiat literasi seseorang tidak cukup 

mengandalkan kemampuan membaca dan menulis teks alfabetis, melainkan 

juga harus mengandalkan kemampuan membaca dan menulis teks cetak, 

visual, dan digital (A. Chaedar Alwasilah, 2012). Ketidaksadaran bahwa 

rendahnya minat baca adalah masalah. Membaca adalah bagian paling 
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sederhana dari makna literasi. Cukup menghadirkan waktu luang dan adanya 

bahan bacaan. Tetapi bukan perkara mudah untuk masyarakat yang terbiasa 

atau mungkin dimanjakan dengan komunikasi lisan dibanding tulisan. 

Rendahnya kesadaran untuk membaca, banyak orang seolah mencukupkan 

ilmu dengan perangkat elektronik dan jaringan internet. Buku-buku dianggap 

tidak praktis dan memakan waktu dibanding informasi daring (online) yang 

kredibilitasnya masih diragukan. 

Salah satu hal terbaik sebagai pendidik untuk membantu siswa 

mencapai sukses dalam budaya ini, adalah membantu peserta didik semaksimal 

mungkin menjadi melek huruf dan terliterasi. Melibatkan semua kecerdasan 

akan menjadi lebih mudah, untuk memahami berbagai macam cara dimana 

literasi itu sendiri dipelajari dan dipraktikan (Thomas Armstrong, 2014). 

Pendidikan semakin tergantung pada tingkat kualitas, antisipasi dari para guru 

untuk menggunakan berbagai sumber yang tersedia, mengatasi permasalahan 

yang dihadapi anak untuk mempersiapkan pembelajran yang dapat 

menumbuhkan cara berpikir anak yang kritis dan kreatif. Namun, di sisi lain 

menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan bahwa terdapat minat 

baca anak sangat kurang saat ini. Minat baca adalah sumber motivasi kuat bagi 

seseorang untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang 

telah dibacanya, yang merupakan pengalaman belajar menggembirakan. Minat 

baca mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-

citanya kelak di masa yang akan datang, hal tersebut juga adalah bagian dari 

proses pengembangan diri yang harus senantiasa diasah sebab minat membaca 

tidak diperoleh dari lahir. Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit 

membaca (Permendikbud No. 23 Tahun 2015) 

Saat berpikir tentang memperkaya perpustakaan atau program literasi 

dengan buku-buku dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan bahasa lisan, 

akan sangat berguna untuk pengonsepan sebuah spektrum sumber daya dari 

teks tertulis tanpa suara penulisnya hingga materi-materi berupa bahasa lisan 

murni mungkin akan sangat membantu. Berdasar pada penggunaan teks tertulis 
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atau minim suara, bisa dikatakan bahwa material tertulis yang dihadapi siswa 

di sekolah masuk ke dalam tipe ini, dan dengan demikian kurang sesuai dengan 

kurikulum yang mengakui arti penting peran bahasa lisan di dalam 

pengembangan literasi siswa. Bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian ragam 

bahasa baku dapat berupa : (1) ragam bahasa baku tulis dan (2) ragam bahasa 

baku lisan. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis makna kalimat yang 

diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian, sedangkan ragam 

bahasa baku lisan makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi 

pemakaian sehingga terjadi pelesapan unsur kalimat. Dalam penggunaan ragam 

bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan 

kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta 

kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ragam bahasa baku 

lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan terjadi pelesapan 

kalimat. 

Terdapat tiga jenis literasi, yaitu. (1) Literasi visual merupakan 

kemampuan individu memiliki kemampuan mengenali penggunaan garis, 

bentuk, dan warna sehingga dapat menginterpretasikan tindakan, mengenali 

objek, dan memahami pesan lambang. Literasi visual awal pada anak dapat 

dilakukan dengan pemberian warna, gambar dan bentuk tulisan yang menarik 

bagi anak. (2) Literasi lisan merupakan kemampuan berbahasa yang 

menekankan pada aspek berbicara dan mendengarkan. Literasi lisan awal pada 

anak dapat dilakukan dengan cara memberikan lagu anak yang sederhana baik 

dari segi lirik lagu maupun nadanya. (3) Literasi terhadap teks tertulis 

digambarkan sebagai aktivitas dan keterampilan yang berhubungan secara 

langsung dengan teks yang tertulis baik melalui bentuk pembacaan maupun 

penulisan. Literasi cetakan awal pada anak dapat dilakukan dengan cara 

memberi buku bacaan dongeng bergambar yang mampu menarik minat baca 

anak (Resmini, 2012:4).  

Literasi merupakan jawaban untuk bersaing di tingkat global. World 

Economy Forum tahun 2015 merumuskan 16 kompetensi abad 21 yang harus 

dikuasai siswa dan literasi menjadi kunci utama. Berbagai studi internasional 
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seperti PIRLS, IAEA dan PISA menunjukkan pencapaian literasi menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan negara-negara maju dan 

berkembang. Hasil survei Progress in International Reading Literacy Study 

(PIRLS) tentang budaya literasi siswa sekolah dasar kelas IV di 45 negara 

menempatkan Indonesia pada peringkat ke-41 dari 45 negara peserta. Tahun 

1992, Association for the Educational Achievement  (IAEA)  mencatat bahwa 

Firlandia dan Jepang sudah termasuk negara dengan tingkat membaca tertinggi 

di dunia dari 30 negara yang disurvei. Dalam survei ini, Indonesia berada pada 

peringkat dua terbawah, artinya pada posisi peringkat ke-28. Di tahun 1997, 

Program for International Students Assessment (PISA) menyebutkan bahwa 

Indonesia yang untuk pertama kalinya ikut serta dalam survei tentang budaya 

literasi menempati peringkat ke-40 dari 41 negara. Selanjutnya dalam survei 

yang sama pada tahun 2000, Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 65 

negara partisipan. Dalam survei tentang budaya literasi di negara-negara 

ASEAN, peringkat Indonesia bahkan berada di bawah Vietnam, negara yang 

jauh lebih muda dibandingkan Indonesia.  

Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi atau melek huruf di 

Indonesia, dari berbagai hasil penelitian tersebut Indonesia perlu mawas diri 

terhadap faktor utama rendahnya literasi. Menurut UNESCO seseorang disebut 

terpelajar literate apabila ia memiliki pengetahuan yang hakiki untuk 

digunakan dalam setiap aktivitas, yang menuntut fungsi literasi secara efektif 

di masyarakat. Agar menjadi terpelajar, seseorang harus memiliki kemampuan 

menggunakan berbagai tipe teks secara tepat dan kemampuan memberdayakan 

pikiran, perasaan, dan tindakan dalam konteks aktivitas sosial dengan maksud 

tertentu. Dalam UNESCO standar membaca dalam sehari 4 sampai dengan 6 

jam per-hari. Sementara Indonesia 2 sampai 4 jam, padahal di negara maju 

standar membaca 6 sampai dengan 8 jam dalam sehari. Untuk dapat memenuhi 

standar UNESCO perlu diubahnya kebiasaan dimana dalam 24 jam, minimal 4 

jam digunakan untuk membaca dikurangi 6 jam untuk tidur dan 14 jam 

digunakan untuk yang lain-lain. Selain itu membaca juga perlu diperhatikan 
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apa yang  dibaca dan bagaimana yang dibaca. Terdapat tiga masalah utama 

dalam budaya literasi di Indonesia yaitu alokasi waktu, bahan bacaan dan 

sarana yang terkait satu sama lain. Memenuhi 4 jam untuk membaca adalah 

tantangan besar. Sebab di Indonesia belum beranjak dari budaya lisan. Serta 

dalam memilih buku juga diwarnai berbagai aspek yaitu kurangnya semangat 

mencari dan memproduksi ilmu pengetahuan dan juga ketersediaan sarana 

serta penggunaan sarana secara tepat. Dalam hal peningkatan literasi 3 masalah 

tersebut harus diatasi secara serentak. Di Indonesia pemberantasan buta huruf 

telah dilaksanakan pada tahun 1960’an. Budaya lisan yang dominan dan belum 

selesainya dengan dunia baca masyarakat Indonesia hidup dalam dunia digital. 

Budaya baca yang memberi ruang berkembangnya ilmu pengetahuan belum 

mampu tumbuh seperti di negara maju. Budaya digital  memang mengandalkan 

pada berkembangnya budaya baca. Tetapi saat ini lebih banyak dikembangkan 

sebagai sarana komunikasi.  

Hasil penelitian Supiandi (2016), menyebutkan bahwa GLS juga 

bertujuan menciptakan lingkungan sekolah menjadi lingkungan pembelajar 

sepanjang hayat dengan membudayakan aktivitas membaca yang tidak sekedar 

membaca dan menulis yang tidak sekedar menulis. GLS yang kelihatanya 

mudah diterapkan, ternyata tidak mudah dalam pengaplikasiannya di sekolah. 

Pundok Literasi dimaksudkan sebagai tempat untuk sarana bermain dan 

meningkatkan minat membaca anak-anak. Pundok dalam bahasa Bangka 

merupakan pondok. Penamaan demikian memang disesuaikan dengan lokasi 

pundok literasi yang berada di tengah sekolah seperti halnya gasebo yang 

terbuat dari papan-papan disertai rak buku-buku. Pundok adalah suatu 

bangunan yang ada di tengah taman, tiap sisinya terbuka sesuai dengan tujuan 

utamanya. Pundok merupakan tempat yang nyaman untuk menikmati taman, 

dengan lebih bebas juga dapat menikmati udara yang bertiup tanpa terhalang 

penutup pada tiap sisi. Pundok literasi ini terdesain rak-rak buku yang 

didalamnya terdapat berbagai jenis buku. Sehingga, siswa dapat 

memanfaatkannya ketika istirahat untuk bersantai sambil membaca buku, 
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berdiskusi ataupun sebagai tempat belajar di lingkungan alam. Hal itu tanpa 

disadari mendatangkan dampak positif, berupa pembauran pergaulan anak dari 

berbagai lingkungan, sehingga sikap eksklusif dalam pertemanan menjadi 

terhapus. Proses pergaulan anak semakin luas. Mereka semakin guyub (akrab) 

dan gembira (Gol A Gong dan Agus M. Irkham, 2012: 485). 

Pembinaan untuk guru dalam menggerakkan literasi di sekolah sangat 

diperlukan, guru harus mampu memfasilitasi cara membaca efektif kepada 

siswa. Membaca efektif akan mendorong siswa untuk membaca cepat serta 

memahaminya. Sehingga membawa dampak positif untuk siswa, berupa 

pengetahuan-pengetahuan baru setiap buku bacaan berganti. Hasilnya, ilmu 

yang diserap siswa semakin banyak. Hal ini akan berdampak pada pembinaan 

literasi guru dalam melaksanakan program literasi di sekolahnya dan mampu 

mengembangkannya, khususnya di SMA Muhammadiyah Toboali Kabupaten 

Bangka Selatan ini. Pelaksanaan Literasi di SMA Muhammadiyah Toboali, 

diantaranya arisan kata, mading siswa, facebook jurnalistik dan one day one 

ayat. Arisan kata merupakan program yang digulirkan sekolah untuk memacu 

guru untuk aktif menulis. Arisan kata ini mengharuskan bapak ibu guru untuk 

membuat suatu tulisan yang diambil dari tema hasil arisan kata yang dilakukan 

oleh semua guru. Dari program tersebut, beberapa tulisan guru ada yang 

termuat di media koran seperti (Babel pos dan Bangka Pos). Namun bagi guru 

yang tidak mau menulis diharuskan menyumbang satu buku untuk sekolah.  

Mading siswa merupakan program yang dikelola oleh IPM (Ikatan Pemuda 

Muhammadyah), dimana setiap bulan IPM mengumpulkan tulisan yang 

diserahkan oleh peserta didik untuk kemudian dikemas menjadi mading dan 

ditempel di mading siswa. Facebook jurnalistik merupakan program literasi 

digital dengan memposting aktifitas sekolah ke facebook dengan gaya 

jurnalistik. One day one ayat kegiatan literasi ini merupakan kegiatan literasi 

yang menekankan pada kegiatan membaca al-quran dan artinya dengan sistem 

satu hari satu ayat.     
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Berdasarkan uraian di atas, lingkungan yang masih berbasis alam dan 

ketersediannya ruang baca di alam merupakan program sekolah untuk 

melaksanakan berbagai program gerakan literasi sekolah. Sehingga pembinaan 

literasi guru sekolah dapat dilaksanakan di pundok sebagaimana, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pembinaan literasi guru sekolah 

melalui pundok literasi di SMA Muhammadiyah Toboali Kabupaten Bangka 

Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pembinaan Literasi 

Guru Sekolah melalui Pundok Literasi di SMA Muhammadiyah Toboali 

Kabupaten Bangka Selatan?” Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi 

masalah penelitian yaitu adakah perbedaan yang signifikan antara pembinaan 

literasi guru sekolah,  penerapan GLS, akses informasi literasi, dan 

pemanfaatan sarana-prasarana di lingkungan sekolah di SMA Muhammadiyah 

Toboali Kabupaten Bangka Selatan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan pembinaan literasi guru sekolah melalui 

pundok literasi di SMA Muhammadiyah Toboali Kabupaten Bangka Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penggunaan Pundok Literasi sebagai tempat untuk sarana 

meningkatkan minat literasi siswa ini, sebagai langkah pengaplikasian 

GLS dalam pembinaan literasi guru sekolah di SMA Muhammadiyah 

Toboali Kabupaten Bangka Selatan. 
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b. Bagi Guru  

Bagi seluruh guru mata pelajaran dapat menjadi bahan acuan 

dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan muatan GLS. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan tentang 

bagaimana pembinaan literasi sekolah melalui pundok literasi. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan 

pembinaan literasi guru sekolah, khususnya pada seluruh guru mata 

pelajaran. 

b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai media alternatif bagi 

guru-guru di sekolah lain dalam melaksanakan pembelajaran bermuatan 

GLS, agar siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam proses 

pembelajaran. 

  


