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ABSTRAK 

Rendahnya minat baca siswa di Indonesia menyebabkan terjadinya 

penurunan prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Oleh 

karena itu, Kemendikbud meluncurkan satu program yaitu Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) dalam rangka membiasakan dan meningkatkan minat siswa 

untuk membaca. Dan salah satu sekolah atau madrasah yang melaksanakan 

kegiatan literasi di lembaganya yaitu Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

Sukarame. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kebijakan program 

literasi di MTs Muhammadiyah Sukarame, (2) Mendeskripsikan faktor 

pendukung dan penghambat dalampelaksanaan gerakan literasi di MTs 

Muhammadiyah Sukarame, (3) Mendeskripsikan dampak pelaksanaan 

program literasi terhadap prestasi siswa di MTs Muhammadiyah Sukarame. 

Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan di atas yaitu dengan 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi 

lapangan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam analisis data penulis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mereduksi dan mendisplay 

data dengan beberapa uraian singkat serta menyimpulkannya secara fleksibel 

agar menjawab rumusan masalah yang ada. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) MTs Muhammadiyah Sukarame 

memiliki kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan literasi. Adanya kegiatan ini 

dilaksanakan sebelum Gerakan Literasi Sekolah (GLS) diluncurkan oleh 

Kemendikbud. Setelah GLS diluncurkan, literasi yang mulanya hanya 

sebagai kegiatan biasa kemudian dimasukkan menjadi salah satu program 

madrasah dibawah tanggung jawab perpustakaan dengan menambahkan 

beberapa variasi kegiatan. Selain itu, setiap tahun diadakan evaluasi untuk 

meninjau dan menilai program literasi agar pelaksanaannya semakin lebih 

baik kedepannya. (2) MTs Muhammadiyah Sukarame memiliki faktor 

pendukung pelaksanaan program literasi seperti (a) fasilitas yang memadai 

(perpustakaan, sudut baca, koneksi internet, laboraturium komputer, koleksi 

buku yang di upgrade setiap tahun), (b) guru yang mumpuni di bidang 

literasi dibuktikan dengan adanya beberapa guru yang mengikuti pelatihan 

dan lomba menulis (c)siswa yang antusias mengikuti program literasi dan 

banyak menghasilkan karya baik di dalam maupun di luar madrasah. Selain 

itu terdapat faktor penghambat yaitu: niat dan stimulus yang harus diberikan 

pada siswa. (3) pelaksanaan program literasi untuk meningkatkan prestasi 

siswa di MTs Muhammadiyah Sukarame yaitu dalam bidang akademik 

(peningkatan nilai dari waktu ke waktu, baik dalam nilai harian maupun ujian 

akhir terutama pada mata pelajaran Akidah Akhlak) dan non akademik (karya 

cipta puisi, konten di media sosial, dan lain sebagainya). 

Kata Kunci : Gerakan Literasi, Prestasi Siswa, Akidah Akhlak  
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ABSTRACT 

The low of Indonesian students’ interest in reading had caused the decrease 

achievement in both the academic and non-academic fields. Therefore, the 

Ministry of Education and Culture launched a program namely the School 

Literacy Movement (GLS) in order to familiarize and increase students' 

interest in reading. Furthermore, Madratsa Tsanawiyah State of Batu was the 

one of school that implement the literacy program. This study aims to: (1) 

Determine the literacy program policies in MTs Muhammadiyah Sukarame, 

(2) Describe supporting and inhibiting factors in the implementation of 

literacy programs at MTs Muhammadiyah Sukarame, (3) Describe the impact 

of the implementation of literacy programs on student achievement at MTs 

Muhammadiyah Sukarame. 

This study used qualitative research approach. Furthermore, in collecting the 

data, the authors use observation, interviews, and documentation. In addition, 

to analysed the data the author uses descriptive qualitative analysis by 

reducing and displaying the data with a few brief descriptions and concluding 

it flexibly in order to answer the existing problem formulation. 

The results showed that, (1) MTs Muhammadiyah Sukarame had a policy in 

implementing literacy activities. This activity was implemented before the 

School Literacy Movement (GLS) was launched by the Ministry of 

Education and Culture. After GLS was launched, literacy which started as a 

normal activity was then included as one of the madrasa programs under the 

responsibility of the library by adding several variations of activities. In 

addition, an evaluation is held to review and assess the literacy program so 

that its implementation will get better in the future. (2) MTs Muhammadiyah 

Sukarame has supporting factors for the implementation of literacy programs 

such as (a) adequate facilities (library, internet connection, computer 

laboratory, book collection that is upgraded every year), (b) qualified 

teachers at the field of literacy is evidenced by the existence of several 

teachers participating in the training and writing competitions, (c) students 

who are enthusiastic about participating in the literacy program 

andproducealotofworkbothinsideandoutsidethemadrasah.Inadditionthereare 

inhibiting factors, namely: intention and stimulus that must be given to 

students (3) The impact of the implementation of the literacy program on 

students' performance in MTs Muhammadiyah Sukarame, namely in the 

academic field (increasing grades from time to time, both in daily grades and 

final examinations especially in Islamic Religious Education subjects) and 

non-academic (works of poetry, short films, advertisements content on social 

media,etc.) 

Key Word :Literacy, Student Achievements, Moral Theology 
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MOTTO 

 

هاا َلا ُوْسعا اْفًسا اِّ ُ ن ُف اّللله لِّ باْت    َلا يُكا ا اْكتاسا عالاْْياا ما باْت وا ا كاسا اهاا ما -٦٨٢- ل    

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya” (q.s. Al-Baqarah:286) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  ix 

PERSEMBAHAN 

 

 Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini 

saya dedikasikan untuk orang-orang istimewa dan berharga 

dalam hidup saya: 

1.  Ayahanda dan ibunda tercinta, bapak Hendra Isnansyah dan 

ibu Resmini. Kalian adalah alasan bagiku untuk sampai pada 

titik ini, alasan mengapa langkah kaki terus berjalan walau 

banyak rintangan yang menghadang.  Terimakasih atas doa-

doa yang selalu kalian langitkan, kerja keras tanpa mengenal 

kata lelah dan menyerah. Terimakasih telah menjadi orang tua 

yang sempurna. 

2. Nenek dan alm. Kakekku tersayang, yang menjadi rumah 

keduaku untuk pulang. Terimakasih atas petuah-petuah yang 

selalu kalian berikan.  

3. Kedua adikku, Rozi Rahman dan Irzan Salam. Kalian adalah 

alasan mengapa saya harus menjadi contoh figur kakak yang 

baik. Terimakasih telah menjadi adik-adik yang manis dan 

perhatian, semoga kelak kita bertiga dapat mengangkat derajat 

orang tua baik didunia maupun diakhirat. 

 

  



 
 

  x 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Penulis bernama lengkap Restina dilahirkan di desa Banjarmanis, 

kecamatan Gisting, kabupaten Tanggamus, Lampung pada 

tanggal 30 September 1998. Penulis merupakan anak pertama 

dari pasangan Bapak Hendra Isnansyah dan Ibu Resmini. Adapun 

riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarmanis pada tahun 2005 dan 

lulus pada tahun 2011 

2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gisting, lulus pada 

tahun 2014. 

3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Talangpadang, lulus tahun 

2017  

4. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi 

UIN Raden Intan Lampung fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam yang dimulai pada TA. 

2017/2018. 

 

  



 
 

  xi 

KATA PENGANTAR 

 

 Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat beriring 

salam tidak lupa kita panjatkan atas baginda Nabi Agung 

Muhammad SAW. Semoga pada akhir kelak kita mendapatkan 

syafaat beliau. Aamiin. Puji syukur selalu penulis panjatkan 

kepada Allah SWT sebab karena-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi. Skripsi ini didedikasikan untuk memenuhi 

tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana (S.Pd) pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. 

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag,. Ph.D. selaku rektor 

UIN Raden Intan Lampung 

2.  Ibu Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd, selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

3.  Bapak Drs. Sa’idy, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Agama Islam UIN Raden Intan lampung 

4.  Bapak Prof. Dr. H. Deden Makbuloh, M.Ag, Sebagai 

Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan 

serta arahan serta arahan kepada penulis dengan kesabaran 

dan penuh kasih. 

5.  Bapak DRS. H. Ruswanto, M.Ag, Sebagai pembimbing II 

yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan 

kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan 

hingga penyusunan skripsi ini. 

6.  Bapak dan Ibu dosen fakultas tarbiyah dan keguruan jurusan 

Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung yang 

telah mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan dengan 

suka rela kepada penulis. 

7.  Ibu Hevi hellen Sofia, S.Pd.I, Selaku Kepala Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Sukarame, Bandar Lampung,  

yang telah bersedia membantu dalam penelitian skripsi ini. 

8.  Ibu Deksa Ira Lindriyati, M.Pd, Selaku Guru Akidah Akhlak 

MTs Muhammadiyah Sukarame yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini. 



 
 

  xii 

9.  Almamater ku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung tempat penulisan menempuh studi serta 

menambah ilmu pengetahuan semoga menjadi perguruan 

tinggi yang unggul. 

10. Sahabat-sahabatku, yang selalu membantu dan memberi 

semangat di saat aku mengerjakan skripsi. 

Penulis berdoa kepada Allah SWT semoga apa yang telah 

diberikan kepada penulis semoga Allah limpahkan Rahmat serta 

nikmat-Nya yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Bandar Lampung,   Februari 2022 

Penulis 

 

 

Restina 

1711010128 

 

 

 

  



 
 

  xiii 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................... i 

ABSTRAK ......................................................................................... iii 

ABSTRACT ....................................................................................... iv 

SURAT PERNYATAAN .................................................................. v 

PERSETUJUAN ................................................................................ vi 

PENGESAHAN ................................................................................. vii 

MOTTO ............................................................................................. viii 

PERSEMBAHAN .............................................................................. ix 

RIWAYAT PENDIDIKAN............................................................... x 

KATA PENGANTAR ....................................................................... xi 

DAFTAR ISI ...................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL .............................................................................. xiv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................... xvi 

BAB I  : PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ........................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah ............................................... 2 

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian .................................... 9 

D. Rumusan Masalah ........................................................ 9 

E. Tujuan Penelitian  ......................................................... 9 

F. Manfaat Penelitian ........................................................ 10 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .................. 10 

H. Metode Penelitian ......................................................... 14 

I. Sistematika Pembahasan............................................... 21 
 

BAB II : LANDASAN TEORI 

A. Literasi ......................................................................... 23 

1. Pengertian literasi................................................... 23 

2. Jenis-jenis literasi ................................................... 26 

B. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)................................... 28 

1. Pengertian GLS ...................................................... 28 

2. Tujuan GLS............................................................ 29 

3. Tahapan GLS ......................................................... 29 

C. Perpustakaan Sebagai Penunjang Kegiatan Literasi ..... 34 



 
 

  xiv 

D. Pembelajaran Akidah Akhlak ....................................... 39 

1. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhlak ............... 39 

2. Dasar Akidah Akhlak ............................................. 44 

3. Tinjauan Tentang Guru Akidah Akhlak ................. 45 

4. Tujuan Pembelajaran Akidah Akhlak .................... 48 

E. Prestasi siswa................................................................ 50 

1. Pengertian .............................................................. 50 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi 

Siswa ...................................................................... 51 

 

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek ............................................ 57 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .......................... 65 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

A. Kebijakan Madrasah Terkait Gerakan Literasi yang 

Dilaksanakan di MTs Muhammadiyah Sukarame ........ 81 

1. Latar Belakang KebijakanMadrasah ..................... 81 

2. Gerakan Literasi di MTs Muhammadiyah 

Sukarame .............................................................. 83 

3. Evaluasi program gerakan literasi di MTs 

muhammadiyah Sukarame .................................... 87 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Pelaksanaan Gerakan Literasi di MTs 

Muhammadiyah Sukarame ........................................... 88 

1. Faktor Pendukung ................................................. 88 

2. Faktor Penghambat ............................................... 94 

C. Pelaksanaan gerakan Literasi untuk meningkatkan 

Prestasi Siswa di MTs Muhammadiyah Sukarame ....... 95 

1. Prestasi Akademik ................................................. 95 

2. Prestasi NonAkademik ........................................... 95 

 

BAB V : PENUTUP 

A. Kesimpulan .................................................................. 99 

B. Saran............................................................................. 101 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 
 

  xv 

DAFTAR TABEL 

 

3.1 Daftar Pimpinan atau kepala MTs Muhammadiyah Sukarame .... 59 

3.2 Daftar dewan guru dan staff MTs Muhammadiyah Sukarame ..... 61 

3.3 Daftar peserta didik MTs Muhammadiyah Sukarame .................. 63 

3.4 Sarana gedung ............................................................................. 63 

3.5 Sarana fasilitas belajar ................................................................. 64 

3.6 Sarana penunjang ......................................................................... 64 

 

  



 
 

  xvi 

DAFTAR GAMBAR 

 

2.1 Tahapan Pelaksanaan GLS ..................................................... 30 

 

  



 
 

  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Nilai Siswa 

 

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan 

 

Lampiran 3 Dokumentasi Prestasi Siwa 



 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

  Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami 

judul skripsi ini, maka peneliti merasa perlu menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun  

judulskripsi yang dimaksud adalah “IMPLEMENTASI 

GERAKAN LITERASI UNTUK MENINGKATKAN 

PRESTASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

AKIDAH AKHLAK DI MTS MUHAMMADIYAH 

SUKARAME, BANDAR LAMPUNG”. Adapun uraian 

pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi 

yakni penerapan atau pelaksanaan. Dalam artian lain, 

implementasi adalah suatu bentuk penerapan atau 

tindakan yang dilakukan berdasarkan rancangan yang 

telah disusun sebelumnya. 

2. Gerakan  Literasi 

 Pengertian gerakan adalahpergerakan, usaha, atau 

kegiatan dalam lapangan social, politik dan lainnya. 

Sedangkan literasi adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan membaca, menulis dimana siswa 

diarahkan untuk melatih kemampuan membaca dan olah 

pikir sehingga mampu menyimpulkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu bahanbacaan. Jadi, gerakan 

literasi adalah kegiatan yang mengarahkan siswa untuk 

melatih kemampuan membaca dan olah pikir sehingga 

mampu menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

suatu bahanbacaan. 

3. Prestasi Siswa 

  Prestasi adalah hasil usaha yang telah dilakukan oleh 

seseorang yang mana terkadang mendapat penghargaan 

atas usaha dan karya yang sudah dihasilkan. Siswa adalah 



 2 

peserta didik yang masuk ke dalam komponen sistem 

pendidikan yang kemudian dididik menjadi manusia 

yangberkualitas. Sedangkan prestasi siswa adalah suatu 

pencapaian yang diperoleh oleh peserta didik di sekolah 

atau madrasah dalam bidang akademik maupun non 

akademik. 

4. Pembelajaran Akidah Akhlak 

  Pengertian pembelajaran adalah proses, cara 

perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup yang 

belajar. Pembelajaran dalam proses pendidikan adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Aqidah 

dilihat dari segi bahasa berati “ikatan”. Akidah 

merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaanhati dan 

pembenarannya kepada sesuatu. Dengan demikiansecara 

etimologis, akidah adalah kepercayaan atau keyakinan 

yang benarmenetap dan melekat dihati manusia. 

Sedangkan akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang 

telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian 

sehingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan 

dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan 

tanpa memerlukan pemikiran.  

5. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah 

Sukarame 

  Madrasah Tsanawiyah (MTs) muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung adalah lembaga pendidikan 

formal atau lembaga pendidikan jenjang menengah 

pertama (swasta) yang berciri khas pendidikan keagamaan 

sebagai tempat dimana peserta didik belajar untuk 

menempuh pendidikan, dimana penulis mengadakan 

penelitian. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

  Di era globalisasi ini, pendidikan merupakan hal yang 

sangat penting, karena menjadi titik tumpu kemajuan suatu 

bangsa dan negara dalam pembangunannya. Dalam Ketentuan 
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Umum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas) pasal 1 ayat (1) menyebutkan:
1
 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik 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”. 

   Dalam menjalani proses pendidikan manusia akan 

dihadapkan dengan situasi belajar. Karena setiap aktivitas 

apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan lepas dari 

pengalaman-pengalaman yang diperolehnya baik disengaja 

maupun tidak, yang mana akan membentuk dirinya menjadi 

apa yang ingin dicapai.
2
 

   Dan dalam pengaplikasian pendidikan, segala sesuatu 

di dunia ini bahkan hal-hal sekecil apapun yang dilakukan 

sehari-hari pada dasarnya tidak akan lepas dari hal tersebut. 

Baik pendidikan yang informal, formal ataupun nonformal, 

baik pendidikan yang menyentuh ranah kognitif, moral, 

maupun sosial, semuanya memegang peranan penting dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. akan tetapi, ada saja yang 

menganggap pendidikan hanya merupakan sebatas jembatan 

untuk mencari pekerjaan, gelar ataupun jabatan. Sehingga  

esensi dari pendidikan itu sendiri terkikis seiring berjalannya 

waktu. Misalnya dalam keberlangsungan kegiatan pendidikan, 

biasanya hanya ranah kognitif saja yang ditekankan dan 

menjadi patokan bisa tidaknya seorang siswa. Akan tetapi 

proses perubahan siswa dalam kesehariannya yang tidak 

terlalu diperhatikan. Seperti halnya minat baca siswa terhadap 

buku atau materi sumber belajar dan motivasi belajar siswa 

yang keduanya ini memiliki andil dalam mempengaruhi 

prestasi siswa disekolah. 

                                                             
  1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 Ayat 1 
  2 Munif Chatib, Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan 

Semua Anak Juara, (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. 81 
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   Dari data United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization (UNESCO) mencatat indeks minat 

baca di Indonesia mencapai 0,001. Artinya pada setiap 1000 

orang, hanya satu orang yang mempunyai minat dan senang 

membaca.
3
 Bukan hanya itu, dalam data World‟s Most 

Literate Nations yang diteliti oleh Central Connecticut State 

University pada tahun 2016 menyebutkan bahwa peringkat 

minat baca indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang 

diteliti. Disisi lain, hasil riset PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) denganmelakukan evaluasi terhadap 

kemampuan membaca siswa kelas IV, menunjukkan bahwa 

dalam kategori membaca, Indonesia menempati urutan ke - 45 

dari 48 negara yang diriset. Artinya kemampuan membaca 

peserta didik di Indonesia masih rendah (Satgas GLS Ditjen 

Dikdasmen, 2016). Keadaan literasi Indonesia yang masih 

rendah juga ditunjukkan melalui hasil Asesmen Kompetensi 

Siswa Indonesia (AKSI), untuk kategori kurang dalam 

membaca mencapai 46,83% (Panduan GLN 2017, 

Kemdikbud). 

   PISA (Programme for International Student 

Assessment) juga melakukan riset juga mengevaluasi 

kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa berusia 

15 tahun, menunjukkan bahwa Indonesia pada menempati 

urutan ke 57 dari 65 negara yang diriset pada tahun 2009, 

menempati urutan ke 64 dari 65 negara yang diriset pada 

tahun 2012, serta menempati urutan ke 64 dari 70 negara yang 

diriset pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, 

menunjukkan bahwa kemampuan membaca, dan kemampuan 

Matematika serta Sains peserta didik di Indonesia juga masih 

rendah (Satgas GLS Ditjen Dikdasmen, 2016). INAP atau 

Indonesia National Assessment Program juga melakukan riset 

melalui kegiatan evaluasi terhadap kemampuan membaca, 

matematika, dan sains siswa. Berdasarkan riset tersebut 

menunjukkan bahwa nilai kemampuan membaca di Indonesia 

                                                             
  3 Ane Permatasari, Membangun Kualitas Bangsa Dengan Budaya Literasi, 

(Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 146-147 
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masih sebesar 46,83% yang artinya kemampuan membaca 

siswa didik di Indonesia juga masih kurang (Satgas GLS 

Ditjen Dikdasmen, 2016:2).Kajian ini mengurutkan tingkat 

literasi negara-negara yang disurvei menggunakan beberapa 

variabel, seperti hasil PISA, jumlah perpustakaan, sirkulasi 

surat kabar, system pendidikan, dan ketersediaan computer. 

   Fakta-fakta tersebut merupakan sebagian kecil dari 

gambaran siswa indonesia yang rendah dalam minat bacanya. 

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran untuk menambah 

literasi atau bahan bacaan. Sehingga perlu diadakan 

penggalakan program-program tertentu yang diterapkan 

khususnya di lingkungan sekolah. Dalam hal sadar literasi 

untuk generasi muda, pemerintah sebenarnya sudah memulai 

sejak akhir tahun 2015 melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah meluncurkan program 

unggulan bernama Gerakan Literasi Bangsa (GLB) yang 

bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti remaja melalui 

budaya literasi.
4
 Gerakan ini ditujukan untuk lembaga-

lembaga khususnya sekolah atau madrasah yang sasaran 

utamanya adalah siswa. Dengan adanya program dari 

Kemendikbud ini yang kemudian dilaksanakan oleh  lembaga 

sekolah atau madrasah, maka diharapkan dapat menumbuhkan 

kesadaran dan minat siswa dalammembaca, karena 

mencerdaskan akal tidak akan lepas dari yang namanya 

kegemaran membaca buku, baik itu buku pembelajaran 

maupun buku yang lainnya yang lebih dikenal dengan istilah 

literasi. 

   Gerakan literasi merupakan sebuah istilah untuk 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk 

memahami atau mengerti, mengolah, serta menggunakan 

informasi yang diterima untuk berbagai keadaan. Oleh karena 

itu, tentunya literasi sangat berhubungan dengan kehidupan 

siswa, baik di lingkungan rumah, sekolah atau masyarakat. 

Sehingga literasi baik digunakan untuk menumbuhkan budi 

                                                             
  4Made Ngurah Suragangga, Mendidik Lewat Literasi untuk Pendidikan 

Berkualitas, Jurnal Penjaminan Mutu, SMPN 5 Abang Karangasem. Vol.3 No. 2 

Agustus 2017 
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pekerti yang luhur. Menurut Kemendikbud (2017) literasi 

diartikan sebagai a) kemampuan membaca, menulis, 

berhitung, berbicara, serta kemampuan mencari informasi dan 

menggunakannya; b) kegiatan sosial yang dalam 

pemanfaatannya dipengaruhi berbagai kondisi; c) kegiatan 

membaca, menulis, menghitung yang digunakan untuk 

memikirkan, menyelidiki, menanyakan, dan mengkritik semua 

hal yang telah dipelajari; dan d) penggunaan bacaan yang 

memiliki variasi dalam hal subjek, aliran, dan tingkat 

kerumitan bahasa. 

   Dalam menghadapi abad 21, siswa memerlukan 

beberapa keterampilan diantaranya adalah literasi dasar, 

kompetensi, dan karakter. Literasi dasar berhubungan dengan 

kemampuan siswa menggunakan keterampilan berliterasi 

yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi 

sendiri yaitu kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan 

yang semakin kompleks. Kesadaran warga sekolah sendiri 

tentang manfaat kemampuan literasi yang mereka miliki untuk 

kehidupan mereka masih sangat rendah. Selain itu, masih 

terbatasnya penggunaan buku atau bacaan lain di sekolah 

selain buku pelajaran sehingga menyebabkan kegiatan 

pengembangan kemampuan literasi untuk guru dan siswa 

belum maksimal. Selama ini kegiatan membaca yang 

dilakukan di sekolah-sekolah masih sebatas membaca buku 

pelajaran dan sedikit yang membaca buku atau bacaan jenis 

lainnya.
5
 

   Pentingnya menumbuhkan minat gemar membaca 

merupakan suatu upaya menghidupkan literasi. Kegiatan 

literasi ini sudah diterapkan oleh beberapa sekolah atau 

madrasah melalui program-program yang dirancang oleh 

masing- masing lembaga. Dan salah satu madrasah yang 

menerapkan kegiatan literasi ini adalah MTs Muhammadiyah 

Sukarame, Bandar Lampung.Dalam pelaksanaan program 

tersebut terdapat beberapa variasi program kegiatan yang 

                                                             
  5 Wendri Wiratsiwi Penerapan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar 

Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan, Nomor 10,Volume 2, Juni 

2020, hlm. 230-238 232 
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diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang memacu 

siswa untuk mencari bahan bacaan dan menuangkan intisari 

dari apa yang  dibaca  melalui  tulisan-tulisan  yang  

dirangkum dengan bahasa dan pemahaman siswa sendiri. 

Sehingga secara tidak langsung siswa akan dilatih untuk 

berpikir kritis tentang suatu bahan bacaan. 

   MTs Muhammadiyah Sukarame memiliki sebuah 

kegiatan yaitu wajib membaca diperpustakaan.Selain itu, 

siswa juga diwajibkan meresume buku dalam beberapa waktu. 

Misalnya ketika kegiatan sholat dhuha, siswi yang 

berhalangan akan diarahkan ke perpustakaan untuk mencari 

buku, lalu dibaca dan dirangkum intisarinya. Perpustakaan 

sekolah sebagai sarana pendidikan yang amat penting harus 

diselenggarakan secara efektif dan efisien. Lebih-lebih jika 

kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sekarang ini demikian pesatnya maka peranan buku sebagai 

sumber informasi sangat kuat dan mutlak diperlukan 

disekolah-sekolah. 

   Setiap pagi setelah melaksanakan sholat dhuha, siswa-

siswi MTs Muhammadiyah Sukarame melaksanakan kegiatan 

literasi quran yang dibimbing oleh ustadz/ustadzah yang 

mumpuni di bidang al-quran. Dengan menggunakan metode 

qiro‟ati, literasi quran dilaksanakan dengan baik berdasarkan 

pembagian kelas jilid dan kelas quran. Sehingga dengan 

pembagian itu ustadz/ustadzah pembimbing akan lebih mudah 

mengondisikan sesuai dengan kemampuan siswa. Pada jam 

istirahat pelajaran, siswa yang ingin intensif membaca buku 

biasanya berada di perpustakaan karena di sana suasananya 

nyaman dan jauh dari keramaian.  

   Dan ketika hari jumat, siswa laki-laki yang mengikuti 

kegiatan sholat jumat akan diwajibkan untuk merangkum isi 

khutbah yang disampaikan khotib. Sedangkan siswa putri 

akan dipecah menjadi dua kelompok untuk melaksanakan 

kegiatan literasi perpustakaan dan kegiatan keagamaan secara 

bergiliran setiap minggunya. Dan keduanya diwajibkan 

merangkum baik dalam perpustakaan maupun dalam kegiatan 

keagamaan. Dari beberapa kegiatan yang dijalankan di MTs 
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Muhammadiyah Sukarame, Bandar Lampung tersebut, secara 

tidak langsung siswa dibiasakan untuk berpikir kritis dalam 

beberapa hal yakni membaca dan menulis. Selain itu, adanya 

tugas-tugas dari  guru mata pelajaran terutama guru Akidah 

akhlak yang mengintrusksikan siswa untuk mencari bahan 

bacaan yang berkaitan dengan materi atau tugas-tugas tertentu 

yang mana menuntut siswa untuk mencari buku di 

perpustakaan. 

   Oleh karena itu dengan adanya kewajiban-kewajiban 

yang dituntut baik dari madrasah ataupun guru mata pelajaran 

secara tidak langsung memacu siswa untuk mencari bahan 

bacaan sebagai referensi tambahan atas tugas dan kewajiban 

yang dibebankan tadi. Sehingga dengan ini siswa akan 

terbiasa mencari informasimembaca, memahami dan 

mengungkapkannya dalam bahasa lisan maupun tulisan. Dan 

dengan kebiasaan ini diharapkan siswa dapat tumbuh minat 

dan kegemaran dalam membacabuku. 

   Jadi dengan minat baca dan kegemaran siswa dalam 

membaca buku, menjadikan siswa dapat lebih mudah 

memahami pelajaran di kelas. Sehingga dengan kebiasaan 

tersebut dapat mendukung prestasi siswa di dalam atau di luar 

kelas.Melihat hal di atas maka peneliti mengajukan sebuah 

penelitian terkait kegiatan literasi untuk meningkatkan prestasi 

dalam bidang akidah akhlak yang tertuang dalam judul 

penelitian: IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI 

UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MTS 

MUHAMMADIYAH SUKARAME, BANDAR 

LAMPUNG. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi 

literasi yang diterapkan di MTs Muhammadiyah Sukarame 

yang implikasinya dalam meningkatkan prestasi siswa dalam 

bidang akidah akhlak.  
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

  Penelitian ini difokuskan pada implementasi gerakan 

literasi untuk meningkatkan prestasi siswa di MTs 

Muhammadiyah Sukarame. Sedangkan sub-fokus penelitian 

ini adalah kebijakan madrasah terkait pelaksanaan gerakan 

literasi di MTs Muhammadiyah Sukarame, factor pendukung 

dan factor penghambat gerakan literasi di MTs 

Muhammadiyah Sukarame, serta dampak pelaksanaan 

gerakan literasi terhadap peningkatan prestasi siswa di MTs 

Muhammadiyah Sukarame 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diambilyaitu: 

1. Bagaimana kebijakan madrasah terkait gerakan literasi 

yang dilaksanakan di MTs Muhammadiyah Sukarame? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan gerakan literasi di MTs Muhammadiyah 

Sukarame? 

3. Bagaimana pelaksanaan gerakan literasi untuk 

meningkatkan prestasi siswa di MTs Muhammadiyah 

Sukarame? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan kebijakan sekolah terkait 

gerakanliterasi yang dilaksanakandi MTs Muhammadiyah 

Sukarame 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan gerakan literasi di MTs 

Muhammadiyah Sukarame 

3. Mendeskripsikan pelaksanaan gerakan literasi utnuk 

meningkatkan prestasi siswa di MTs Muhammadiyah 

Sukarame 
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F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian lain terkait kegiatan literasi untuk 

meningkatkan minat baca dan prestasi siswa di seluruh 

tingkat sekolah/ madrasah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Kepala Madrasah 

  Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa untuk 

meningkatkan prestasi siswa melalui kegiatan literasi 

yang sudahditerapkan. 

b. Bagi Guru 

  Penelitian ini dapat dijadikan referensi guru dalam 

memberikan pengalaman dan budaya belajar yang 

baik khususnya untuk meningkatkan prestasi siswa 

dengan adanya kegiatan literasi. Sehingga dengan 

adanya minat baca yang tumbuh dari dalam diri siswa, 

dapat menunjang keberlangsungan kegiatan 

pembelajaran di madrasah serta meningkatkan prestasi 

siswa. 

c. Bagi Siswa 

  Penelitian ini dapat menjadikan motivasi tersendiri 

bagi siswa untuk meningkatkan minat baca dan 

meningkatkan prestasi melalui program literasi 

dimadrasah. 

d. Bagi peneliti lainnya, Dapat dijadikan sebagai rujukan 

dan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan 

lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang 

sejenis. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

   Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan 

pengembang terhadap penelitian ini. Penelitian terdahulu yang 

diambil adalah penelitian yang memiliki kesamaan, namun 

memiliki beberapa perbedaan baik dari judul, isi, maupun 
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cakupan dalam penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa 

penelitian terdahulu yang bersumber dari perpustakaan, media 

internet atau media lain yang mana memiliki kemiripan. 

Berikut dekripsi dari penelitian terdahulu yang diambil. 

1. Penelitian dari saudara Moh. Saiful Aziz dari UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyyah tahun 2017 dengan judul: 

Implementasi Kultur Literasi dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca, Menulis dan Berpikir Kritis 

Siswa SD Plus Al-Kautsar Malang. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh budaya literasi yang sudah 

diterapkan di SD Plus Al-Kautsar Malang yang kemudian 

diarahkan pada kemampuanmembaca,  menulis  dan  

berpikir  kritis  siswa.  Dan  hasilnya  terjadipeningkatan 

Kemampuan Membaca, Menulis dan Berpikir Kritis 

Siswa SD melalui pelaksanaan kultur literasi yang disudah 

diterapkan. Persamaan penelitian tersebut dan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti tentang literasi sekolah. 

Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada 

pembiasaan membaca 15 menit sebelum pelajaran, sudut 

baca kelas dan perpustakaan serta jenjangpendidikannya 

di sekolah dasar. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus 

pada pelaksanaan kegiatan literasi untuk meningkatkan 

prestasi siswa dalam pembelajaran akidah akhlak serta 

outputnya pada jenjang pendidikan menengah. 

2. Penelitian dari saudari Fina Noor Amalia, Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dam Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2017 dengan judul: Pengaruh Gerakan Literasi Sekolah 

(Reading Groups) sebagai Program Penunjang Kurikulum 

terhadap Peningkatan Kompetensi Berpikir Kritis dan 

Kreatif Siswa di SDIT Luqman Hakim Internasional 

Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 

program- program penunjang kurikulum di SDIT Luqman 

Hakim Internasional seperti programn Reading Groups 

yang kemudian dianalisis pengaruh pelaksanaannya 

terhadap peningkatan kompetensi berpikir kritis siswa. 
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Dan dari pelaksanaan program Reading Groups tersebut, 

hasilnya dapat meningkatkan kompetensi berpikir kritis 

siswa di SDIT Luqman Hakim Internasional. Persamaan 

penelitian tersebut dan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang kegiatan literasi. Perbedaannya adalah 

penelitian tersebut lebih berfokus pada program Reading 

Groups didalam kelas saja pada jenjang pendidikan dasar. 

Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan 

kegiatan literasi untuk meningkatkan prestasi siswa 

dalam pembelajaran akidah akhlak serta outputnya pada 

jenjang pendidikan menengah. 

3. penelitian dari saudari Kurrotu‟aini Nurul Ma‟rifah, 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dam Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga tahun 2017 dengan judul: Implementasi 

Pembiasaan Membaca pada Siswa di SD Muhammadiyah 

Wirobrajan 3. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingin-

tahuan peneliti tentang pembiasaan membaca pada siswa 

dengan adanya penerapan gerakan literasi yang 

dilaksanakan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3. Dan 

hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pembiasaan 

membaca yakni 15 menit sebelum pelajaran dan kegiatan 

wajib berkunjung di perpustakaan serta penghargaan 

untuk siswa di kelas. Perbedaannya adalah penelitian 

tersebut lebih berfokus pada pembiasaan siswa pendidikan 

dasar dalam membaca saja. Sedangkan penelitian ini lebih 

berfokus pada pelaksanaan kegiatan literasi untuk 

meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran  

akidah akhlak serta outputnya dalam jenjang pendidikan 

menengah. 

4. Penelitian dari saudara Naelul Azmi, Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyyah,Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 

tahun 2019. Dengan judul: Implementasi Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) di MI Negeri Kota Semarang Tahun 

Ajaran 2018/2019. Dan hasil dari penelitian tersebut 

adalah program GLS yang dijalankan, didukung dengan 
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program penunjang seperti Juz Amma Ceria, 

ReadingMorning(membaca15menitsebelumpelajaran),Cer

iabergambardan lainnya.  Akan  tetapi  belum  

dilaksanakan  secara  konsisten  dan  berkelanjutan. 

Sehingga masih dalam tahap pembiasaan. penelitian 

tersebut memaparkan program penunjang pada jenjang 

pendidikan dasar yang minim dan belum dilaksanakan 

secaran konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan 

penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan 

literasi untuk meningkatkan prestasi siswa dalam 

pembelajaran akidah akhlak serta outputnya dalam 

jenjang pendidikanmenengah 

5. Penelitian tesis dari saudari Munirotul Hidayah, Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Dengan judul: 

Implementasi Kebijakan Program Literasi (GLS) di SD 

Muhammadiyah Bantul Kota. Dan hasil dari penelitian 

tersebut yakni diketahui bahwa program GLS adalah 

membaca, menulis, berbicara, melihat atau menyimak 

sudah dilaksanakan. Kegiatan ini dianjurkan untuk siswa 

dan guru yang kemudian di evaluasi. Penelitian ini 

membahas tentang kebijakan sekolah terkait program 

literasi dan berfokus pada kebijakan GLS di sekolah saja. 

6. Penelitian yang disusun oleh Banatul Khoiriah Ulfa, 

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021 yang 

berjudul Pengaruh Budaya Literasi Mahasiswa Terhap 

Penguasaan Materi Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung). Penelitian tersebut 

memaparkan bagaimana kondisi budaya literasi dan 

pengaruhnya terhadap penguasaan materi pendidikan 

agama islam mahasiswa di UIN raden Intan Lampung. 

Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan 

kegiatan literasi untuk meningkatkan prestasi siswa 
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dalam pembelajaran akidah akhlak serta outputnya 

dalam jenjang pendidikanmenengah. 

   Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, 

terdapat beberapa persamaan dan perbedaan baik dalam 

wilayah kajian, metode penelitian dan lain sebagainya.  Akan  

tetapi  pada  penelitian  ini  lebih  berfokus  padaimplementasi 

kegiatan  literasi  untuk  meningkatkan prestasi  di  jenjang 

menengah  yakniMTs Muhammadiyah Sukarame, Bandar 

Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  lapangan 

(field research) yang berusaha semaksimal mungkin 

mengungkapkan fakta lapangan dengan teknik 

pengumpulan data maupun analisis data yang jelas. 

Sedangkan sifat penelitiannya adalah prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.  

  Dengan demikian, skripsi ini bersifat penelitian 

kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian 

lapangan yang berusaha untuk mengungkapkan gejala 

atau fenomena suatu objek tertentu dengan kata-kata 

untuk mendeskripsikan fenomena tertentu sesuai yang 

ditemukan dilapangan.
6
 

  Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali 

subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam 

kehidupan sehari-hari.
7
 Data kualitatif diperoleh dari 

hasil pengumpulan data dan informasi dengan 

menggunakan berbagai metode pengumpulan data, 

seperti pengamatan, wawancara, menggambar, diskusi 

                                                             
  6 Cresswel, Jhon W. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014), hal.4 
  7 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta), hlm. 1 
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kelompok terfokus dan lain-lain. Semua data yang 

diperoleh, dianalisis.
8
  

2. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland, sumber data dari penelitian 

kualitatif adalah kata-kata atau tindakan dari mana data 

tersebut diperoleh, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen, foto, dan statistik.
9
 Dalam hal ini, 

peneliti mengumpulkan data secara langsung sehingga 

memperoleh data yang tepat. 

Adapun sumber data yang didapat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan 

yaitu dengan melakukan survey/ observasi dan 

dilanjutkan dengan penelitian. Adapun sumber data 

dari data primer adalah 

1) KepalaMadrasah 

2) WakaKurikulum 

3) KepalaPerpustakaan 

4) StaffPerpustakaan 

5) Guru Pendidikan Akidah Akhlak 

6) Siswa MTs Muhammadiyah Sukarame 

7) Wali siswa 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan data pendukung 

yang menguatkan data-data yang ada sebelumnya. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu: 

1) Profil dan sejarah berdirinya madrasah, visi dan 

misi, data guru, serta sarana dan prasarana 

2) Program literasi serta dokumentasi pelaksanaan 

kegiatan literasi. 

                                                             
  8 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta), hlm. 

87 
  9 Lexy Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1989), hlm. 157 
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3) Database nilai pelajaran akidah akhlak 

4) Dokumentasi prestasi dan hasil karya siswa MTs 

Muhammadiyah Sukarame 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data.
10

 Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar keabsahan 

data yang ditetapkan. Ada 3 hal yang mencakup teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Observasi 

  Observasi merupakan dasar dari segala ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang didapat melalui observasi.Observasi 

ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu 

atau kelompok secara langsung (Ngalim Purwanto, 

1985). Metode ini digunakan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas 

tentang permasalahan yangditeliti.
11

 

 Jadi, observasi adalah suatu pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui secara 

langsung keadaan di lapangan sehingga dapat 

memilah-milah data mana saja yang perlu diambil. 

b. Wawancara 

  Wawancara didefinisikan sebagai pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga akan didapatkan informasi dan 

                                                             
 10Sugiyono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif 

dan RND,(Bandung:Alfabeta, 2018)hlm. 224 
  11 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2008), hlm. 93-94 
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makna dalam suatu topic tertentu.
12

 Wawancara 

dipakai apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk mencari dan menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam lagi. Tujuan wawancara ini 

yakni untuk memperoleh data dan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

Sedangkan teknik yang digunakan dalam 

wawancara ini yakni wawancara semi-terstruktur. 

Teknik ini lebih bebas jika dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur yang mana pewawancara 

hanya menetapkan masalah dan pertanyaan yang 

diajukan.
13

 Tujuan wawancara semi-terstruktur ini 

adalah untuk menentukan permasalahan secara 

terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dapat 

mengungkapkan ide-idenya dalam lingkup tema yang 

dibahas. Dalam pelaksanaannya, peneliti harus 

merekam dan menulis wawancaratersebut.
14

 

   Jadi wawancara adalah suatu bentuk tanya 

jawab antara peneliti dan subjek yang diteliti untuk 

mengungkapkan informasi-informasi yang 

dipermasalahkan dalam penelitian. Dan teknik dalam 

melakukan wawancara ini yaitu semi-terstruktur 

dimana pihak yang diwawancarai dapat 

mengungkapkan ide-idenya dalam lingkup tema yang 

dibahas. 

c. Dokumentasi  

 Teknik pengumpulan data berupa 

dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

telah lalu yang biasanya berbentuk tulisan, gambar 

dan karya-karya dari seseorang, yang dilakukan 

                                                             
  12 Ibid, hal.231 

  13 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 190 
  14 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015), hlm.222 
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dengan cara menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen yang digunakan untuk 

memperoleh, memperkuat dan melengkapi data-data 

yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data 

sebelumnya.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan 

bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, 

guntingan koran, dan bahan referensi lain). Metode 

dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan 

bukan berdasarkan perkiraan.
15

 

Jadi, dokumentasi ialah mengumpulkan bukti 

dan keterangan seperti gambar atau bahan referensi 

lain untuk memperkuat data-data yang ada 

sebelumnya. Dan dalam penelitian ini mengambil 

beberapa data yang berkaitan dengan penelitian 

yaitu: sejarah dan profil MTs Muhammadiyah 

Sukarame, Visi dan Misi MTs Muhammadiyah 

Sukarame, Program gerakan literasi yang sudah 

diterapkan di MTs Muhammadiyah dan sumberdaya 

(siswa, guru dan fasilitas) yang mendukung. 

4. Teknik Anallisis Data 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis 

adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya 

dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan analisis data 

merupakan penelaahn dan penguraian data hingga 

menghasilkan kesimpulan.  Analisis data berhasil dari 

hasil pengumpulan data. Sebab data yang telah terkumpul 

bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak 

bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data 

                                                             
  15 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta), hlm. 158 
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yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis disini 

berfungsi untuk member arti, makna dan nilai yang 

terkandung dalam data itu.
16

Analisis adalah proses 

pemecahan data menjadi komponen-komponen yang 

lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. 

Menurut Moleong, analisis dan kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memiliah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mengsintesiskan, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yag penting.
17

 

  Dalam menganalisis data yang ada, peneliti 

menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Weber 

sebagaimana telah dikutip olehSoejono dalam bukunya 

yang berjudul: metode penelitian suatu pemikiran dan 

penerapan adalah metodologi penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik 

kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman (1992) dan mencakup tiga 

kegiatan yang bersamaan, yaitu:
18

 

a. Reduksi data 

  Reduksi data perlu dilakukan jika data yang 

didapatkan peneliti dari lapangan cukup banyak, 

maka perlu ditulis dengan detail dan terperinci. 

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih 

hal-hal pokok, focus pada hal yang penting dicari 

tema dan polanya.  

b. Penyajian data 

  Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, 

                                                             
16 Sandu siyoto dan M.Ali Sodik, Dasar Metodelogi Penelitian, 

(Yogyakarta:literasi media publishing,2015),h.109 
17 Sandu siyoto dan M.Ali Sodik, ibid,.h.120 

  18
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta), hlm. 209 



 20 

dan lainnya. Dan yang paling umum dan sering 

digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif 

sehingga akan lebih mudah dipahami. 

c. Verifikasi dan kesimpulan 

  Langkah selanjutnya adalah berupa penarikan 

verifikasi dan kesimpulan. Kesimpulan awal yang 

masih bersifat sementara akan berubah jika tidak 

ditemukannya bukti-bukti yang valid untuk 

mendukung pada tahap selanjutnya. Akan tetapi jika 

kesimpulan yang dicantumkan pada tahap awal 

didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan valid 

maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat 

kredibel 

5. Uji Keabsahan data 

  Dalam tahap triangulasi terdapat pengujian 

kredibilitas yaitu pengecekan data dengan berbagai cara 

dan dari berbagai sumber serta berbagai waktu.Dalam 

pemeriksaan keabsahan data, selain digunakan untuk 

menyanggah yang dituduhkan pada hasil penelitian 

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan 

unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian 

kualitatif.
19

 

a. Triangulasi sumber 

  Triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Data data yang telah diperoleh tidak bisa dirata-

ratakan seperti penelitian kuantitatif, tetapi data data 

tersebut hanya bisa dideskripsikan, dikategorisasikan, 

dipisahkan antara pandangan yang sama dan 

pandangan yang berbeda, dan mana yang leboh 

spesifik dari sumber yang ada. Setelah itu peneliti 

                                                             
 19 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 320 
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akan menganalisis data sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan. 

b. Triangulasi Teknik 

  Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

menggunakan teknik yang berbeda. Misalkan dat-

data yang diperoleh melalui wawancara, lalu di cek 

dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. 

Apabila melaui tiga teknik ini pengujian kredibilitas 

data menunjukkan data yang berbeda beda, maka 

peneliti melakuklan diskusi lenih lanjut dengan 

sumber data yang terkait atau yang lainnya, untuk 

memastikan data yang mana yang dianggap benar. 

Atau mungkin semua menjadi benar menurut sudut 

pandang yang berbeda-beda.  

c. Triangulasi waktu 

  Waktu juga menjadi salah satu factor penentu 

yang mempengaruhi kredibilitas data. Wawancara 

yang dilakukan untuk memperoleh data dilakukan 

pada waktu pagi hari pada saat narasumber masih 

segar. Belum banyak masalah yang dipikirkan, 

sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan 

kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian 

kredibilitas dapat dilakukan pengecekan dengan 

wawancara, pbservasi atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi berbeda. Apabila hasil dari wawancara 

menghasilkan data yang tidak sama, maka dilakukan 

dengan cara berulang-ulang sampai ditemukannya 

kepastian data. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I(PENDAHULUAN) 

 Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan yang 

menjelaskan secara umum tentang gambaran penelitian. 

Dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah yang 

merupakan alasan yang melatarbelakangi penelitian, 

penegasan judul yang dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami judul sripsi, kemudian 
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fokus penelitian yang mana memfokuskan penelitian agar 

kajian penelitian tidak meluas dan mempermudah dalam 

pembahasan, kemudian rumusan masalah bertujuan untuk 

merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 

secara eksplisit tentang masalah penelitian yang hendak 

dicari jawabannya. Kemudian tujuan penelitian yang 

mana penelitian ini diarahkan sesuai tujuan yang akan 

dicapai, lalu manfaat penelitian adalah manfaat dari hasil 

penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian, selanjutnya kajian penelitian terdahulu yang 

menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 

acuan dan pembeda dengan penelitian yang sekarang 

diambil, kemudian metode penelitian yang digunakan 

dalam melakukan penelitian, dan terakhir sistematika 

pembahasan yang menyajikan urutan teknis pembahasan 

dalam penelitian sehingga dapat tersusun secara sistematis 

dan mempermudah pembaca untuk memahami dengan 

baik. 

2. BAB II (LANDASAN TEORI) 

  Bagian ini merupakan bab yang berisi tentang 

landasan teori yang mana membahas teori-teori yang 

mendukung dan melandasi penelitian ini. Teori ini 

bertujuan untuk membantu mempertajam pemikiran 

mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam suatu 

penelitian. 

3. BAB III (DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN) 

  Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek 

penelitian berupa tempat yang akan diteliti, penyajian 

fakta dan data penelitian. 

4. BAB IV (PEMBAHASAN) 

  Pada bab ini menjelaskan tentang paparan data dan 

hasil  penelitian yang ditemukan di lapangan, pembahasan 

dari hasil penemuan yang dipaparkan dan membahas 

rumusan penelitian yang dibuat sebelumnya. 

5. BAB V(PENUTUP) 

  Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan, serta memuat saran-saran dari peneliti 

untuk hasil yang lebih baik kedepannya 

.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Literasi 

1. Pengertian Literasi 

 Literasi/ literacy berasal dari bahasa lain littera 

(huruf) yang maknanya melibatkan penguasaan sistem-

sitem tulisan.
20

 Literasi juga berhubungan dengan bahasa 

yang berkaitan dengan komunikasi tertentu. Secara 

istilah, menurut Kofi Anan dalam Sofie (2017: 9) 

mengemukakan bahwa literasi adalah jalan bagi 

kemajuan umat manusia dan alat bagi setiap pria, wanita 

dan anak-anak untuk menunjukkan potensinya. 

  Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa literasi 

adalah penginterpretasian teks menjadi suatu makna yang 

berkaitan dengan situasi sosial, historis serta kultural 

dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa pengertian di 

atas dapat diketahui bahwa literasi merupakan suatu 

kemampuan dan keterampilan seorang individu dalam 

membaca, menulis dan berpikir kritis serta tidak terlepas 

dari kemampuan berbahasa atau komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

  Dalam dunia pendidikan, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan memulai dan meluncurkan sebuah program 

sejak akhir tahun 2015, yakni Gerakan Literasi Bangsa 

(GLB) yang mana bertujuan untuk menumbuhkan budi 

pekerti remaja melalui budaya literasi (membaca dan 

menulis).
21

 Gerakan literasi dasar yang berisikan 

kemampuan dalam membaca, menulis dan berpikir kritis 

ini berkaitan dengan teori kecerdasan majemuk yang 

dikemukakan oleh Gardner. Teori ini bermakna bahwa 

                                                             
 20 Zaenal Abidin dan M. Taufik Ismail, Indeks Budaya Literasi Mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 

Akademik 2017, hlm. 256  

 21 I Made Ngurah Suragangga, Mendidik Lewat Literasi untuk Pendidikan 
Berkualitas, Jurnal Penjaminan Mutu, SMPN 5 Abang Karangasem. Vol.3 No. 

2 Agustus 2017  
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seorang individu yang diajarkan dengan melibatkan 

kecerdasannya sendiri akan dominan bisa mempelajari, 

memahami, dan menerapkan pengetahuan secara efektif. 

Berikut delapan kecerdasan yang sudah diidentifikasi 

oleh Gardner:
22 

a. Verbal/ linguistik, yaitu kecerdasan yang berkenaan 

dengan kata, tulisan atau komunikasi yang mana 

seseorang dapat menggambarkan sesuatu secara 

jelas melalui membaca, menulis, mendengar, dan 

berbicara. 

b. Logis/ matematis, yaitu kecerdasan yang berkaitan 

dengan angka dan penalaran yang mana 

berhubungan dengan kemampuan memecahkan 

masalah dan hukum sebab-akibat. 

c. Visual/ spasial, yaitu kecerdasan yang berkenaan 

dengan gambar yang mana mengacu pada 

kemampuan mempersepsikan dunia melalui visual 

secara akurat. 

d. Jasmaniah/ kinestetik, yaitu kecerdasan yang 

berkaitan dengan tubuh yang mana dapat 

menandakan kemampuan seseorang untuk 

mengontrol dan menafsirkan aneka gerak tubuh 

seseorang dan membentuk harmoni antara tubuh 

danpikiran. 

e. Musikal/ ritmis, yaitu kecerdasan yang berkaitan 

dengan nada dan irama yang mana menjelaskan 

kemampuan seseorang untuk merespon musik secara 

emosional dan tingkat sendivitas pada pola suara. 

f. Intrapersonal, yaitu kecerdasan yang berkaitan 

dengan pengetahuan diri yang mana menandakan 

kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri 

dan memikul tanggung jawab atas emosi, tindakan 

dan perilaku. 

g. Interpersonal, yaitu kecerdasan yang terkait dengan 

                                                             
 22 Evelyn Williams English, Gift of Literacy for Multiple Intelligences 

Classroom, (Bandung: Nuansa, 2017), hlm. 16 



 25 

pemahaman sosial yangmana mengacu pada 

kemampuan berhubungan dengan orang 

lain,membaca suasana hati, motivasi dan niat orang 

lain 

h. Naturalis, yaitu kecerdasan yang terkait dengan 

dunia alami yangman muncul dari kemampuan 

untuk mengenali, memahami dan mengklasifikasi 

unsur-unsur di sekitarnya seperti binatang, 

tumbuhan danlainnya. 

  Dalam pendidikan, literasi memiliki beberapa 

prinsip dalam pelaksanaannya. Hal ini dikemukakan oleh 

Kern dalam Jurnal penelitian indeks literasi (Zaenal 

Abidin dan M. Taufiq Ismail) sebagai berikut: 

a. Literasi melibatkan interpretasi, yaitu penulis, 

pembaca atau pembicara memberikan pandangan 

atau tafsiran tentang peristiwa, pengalaman atau 

gagasan, dan lain-lain dalam pendapatnya sendiri. 

b. Literasi melibatkan kolaborasi, yaitu adanya 

kerjasama antara dua pihak baik dari penulis, 

pembaca, pembicara ataupun pendengar dalam 

mencapai suatu upaya pemahaman bersama. 

c. Literasi melibatkan konvensi, yaitu adanya orang-

orang yang membaca, menulis, menyimak atau 

berbicara dalam satu lingkup konvensi atau 

kesepakan tertentu untuk tujuan individual. 

d. Literasi melibatkan pengetahuan kultural, yaitu 

membaca, menulis, meyimak atau berbicara dalam 

suatu sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita 

dan nilai tertentu yang mana terjadi dalam satu 

kultur atau budaya. 

e. Literasi yang melibatkan pemecahan masalah, yaitu 

suatu kegiatan membaca, menulis, menyimak dan 

berbicara dalam rangka membayangkan, 

memikirkan, dan mempertimbangkan untuk 

memecahkan suatupermasalahan 

f. Literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri, yaitu 
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pembaca, pendengar, penulis atau pembicara 

memikirkan hubungan dunia dengan diri mereka 

sendiri. Dalam  situasi komunikasi,mereka 

memikirkan apa yang mereka katakan, bagaimana 

mengatakannya serta alasan dari mengatakan hal 

tersebut. 

g. Literasi melibatkan penggunaan bahasa, yaitu 

berkaitan dengan pengetahuam tentang baik 

tidaknya penggunaan bahasa dalam konteks lisan 

maupun tertulis untuk menciptakan sebuah wacana. 

2. JenisLiterasi 

  Dalam kehidupan sehari-hari, literasi banyak 

digunakan terutama dalam lingkup pendidikan. Dan 

dengan adanya peluncuran program Gerakan Literasi 

Bangsa (GLB) oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan setidaknya sekian sekolah atau madrasah 

yang menjalankan bahkan memasukkannya dalam 

program sekolah. Jika tujuan awal adanya literasi ini 

hanya untuk membentuk budaya membaca dan menulis 

siswa di sekolah, maka sebenarnya cakupan dalam 

literasi sendiri lebih luas dari itu. Berikut ini merupakan 

jenis-jenis atau komponen literasi:
23

 

a. Literasi dini (EarlyLiteracy) 

  Literasi dini yaitu kemampuan individu untuk 

menyimak, memahami bahasa lisan dan 

mengkomunikasikan melalui gambar atau lisan yang 

mana dibentuk oleh pengalaman-pengalaman ketika 

berinteraksi di rumah. 

b. Literasi Dasar (BasicLiteracy) 

  Literasi dasar yaitu kemampuan individu untuk 

membaca, menulis, mendengarkan, 

mengkomunikasikan dan memperhitungkan. 

Sehingga dengan kemampuan ini, seorang individu 

                                                             
 23 I Made Ngurah Suragangga, Mendidik Lewat Literasi untuk Pendidikan 

Berkualitas, Jurnal Penjaminan Mutu, SMPN 5 Abang Karangasem. Vol.3 No. 

2 Agustus 2017 
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dapat mempersepsikan infromasi dan 

menggambarkannya berdasarkan pemahaman dan 

pengambilan kesimpulan pribadi. 

c. Literasi Perpustakaan (LibraryLiteracy) 

  Literasi perpustakaan yaitu kemampuan 

individu untuk memahami cara membedakan bacaan 

fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi 

dan periodikal, mengetahui klasifikasi pengetahuan 

yang memudahkan dalam menggunakan 

perpustakaan, penggunaan katalog pencarian dan 

pengindeksan hingga memahami informasi yang 

berkaitan dengan perpustakaan. 

d. Literasi Media (MediaLiteracy) 

  Literasi media yaitu kemampuan seorang 

individu untuk mengetahui berbagai bentuk media 

seperti media cetak, media digital seperti internet, 

media elektronik seperti radio dan televisi, serta 

mengetahui dan memahami tujuan penggunaanya. 

e. Literasi Teknologi (TechnologyLiteracy) 

  Literasi teknologi yaitu kemampuan seorang 

individu untuk memahami kelengkapan yang 

berkaitan dengan dunia teknologi seperti peranti 

keras (hardware) dan peranti lunak (software) serta 

etika dalam penggunaan teknologi dalam kehidupan. 

f. Literasi Visual (VisualLiteracy) 

  Literasi visual yaitu kemampuan seorang 

individu dalam pemahaman tingkat lanjut antara 

literasi teknologi dan literasi media. Kemampuan ini 

berkaitan dengan pemanfaatan materi visual dan 

audiovisual secara kritis dan bermartabat sebagai 

kebutuhan belajar. 
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B. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

1. Pengertian 

 Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah salah 

satu program yang diluncurkan oleh Kemendikbud pada 

tahun 2015. Kemendikbud berpendapat bahwa pada 

abad ke-21, kemampuan peserta didik dalam berliterasi 

berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca 

yang berujung pada kemampuan analitis, kritis, dan 

reflektif. Namun pembelajaran di sekolah saat ini belum 

mampu mewujudkan hal tersebut.
24

 

 Dan berdasarkan data PISA 2009 

menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada 

peringkat ke-57 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 

493), sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik 

Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 396 

(skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013). Sebanyak 65 

negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012.
25

 Dari 

kedua data ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

yang dilaksanakan di sekolah belum memperlihatkan 

fungsi sekolah untuk mengupayakan semua warganya 

menjadi terampilmembaca. 

  Berdasarkan hal tersebut, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat hingga 

satuanpendidikan. Jadi adanya GLS ini dilatarbelakangi 

oleh rendahnya minat baca siswa di Indonesia yang 

berimbas pada pemahaman terhadap materi pelajaran 

dan prestasi siswa di kelas. Dengan adanya GLS ini 

dapat memberikan dukungan terhadap lembaga 

pendidikan untuk mengembangkan kegiatan literasi 

                                                             
  24 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah 
Menengah Pertama (Jakarta: Tahun 2016) hlm. 1  

  25Ibid, hlm.1  
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dengan tujuan menggiring siswa untuk terbiasa 

membaca. 

2. TujuanLiterasi 

Literasi memiliki tujuan yakni:
26

 

a. Tujuan Umum 

  Menumbuhkembangkan budi pekerti 

peserta didik melalui pembudayaan ekosistem 

literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan 

literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. 

b. TujuanKhusus 

1. Menumbuhkembangkan budaya literasi 

disekolah 

2. Meningkatkan kapasitas warga dan 

lingkungan sekolah agar literat 

3. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar 

yang menyenangkan dan ramah anak agar 

warga sekolah mampu mengelola 

pengetahuan 

4. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan 

menghadirkan beragam buku bacaan dan 

mewadahi berbagai strategi membaca 

3. Tahapan Gerakan Literasi di Sekolah 

 Beberapa tahapan Gerakan Literasi Sekolah adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembiasaan, yakni dilaksanakan dengan 

penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit 

membaca (Permendikbud No. 23 Tahun 2015). 

b. Pengembangan, yakni dengan meningkatkan 

kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi 

buku pengayaan. 

c. Pembelajaran, yakni dengan meningkatkan 

kemampuan literasi di semua mata pelajaran 

(menggunakan buku pengayaan dan strategi 

membaca di semua matapelajaran). 

                                                             
  26 Ibid, hlm.2-3 
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 Gambar 2.1 Tahapan Pelaksanaan GLS 

 

Berdasarkan buku pedoman gerakan literasi (GLS) 

yang diluncurkan oleh kemendikbud, GLS awalnya 

diluncurkan karena rendahnya minat baca siswa di 

Indonesia yang memberikan dampak pada pemahaman 

siswa yang kurang terhadap pembelajaran di sekolah. 

Berikut beberapa pembahasan mengenai minat baca. 

a. Pengertian 

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Minat 

berarti dorongan atau keinginan seseorang. Sedangkan 

minat baca adalah suatu dorongan atau keinginan dari 

dalam diri seseorang untuk mencari bahan bacaan 

yang kemudian dibaca dan dipahami. Minat baca 

merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata 

dan isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut, 

sehingga pembaca dapat memahami hal-hal yang 

dituangkan dalam bacaan itu.
27

 Dalam pengertian lain, 

                                                             
  27 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 

141  
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Tarigan (dalam Dalman, 2014: 141) berpendapat 

bahwa minat baca merupakan kemampuan seseorang 

berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menangkap 

makna yang terkandung dalam tulisan sehingga 

memberikan pengalaman emosi akibat dari perhatian 

yang mendalam terhadap makna bacaan. 

   Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

minat baca merupakan suatu keinginan dari dalam 

individu untuk melakukan aktivitas membaca dalam 

rangka menemukan makna tulisan dan informasi 

dengan tujuan mengembangkan kemampuan diri serta 

pemahaman atau intelektualitas. Dalam perspektif 

agama, membaca sebenarnya merupakan perintah 

Allah bagi manusia di muka bumi. Sebagaimana Nabi 

Muhammad pernah mendapatkan wahyu pertama 

yang turun melalui malaikat Jibril. Wahyu ini 

berisikan seruan pada Nabi Muhammaduntuk 

membaca, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran 

berikut: (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286) 

ْي َخلََق  ِ َِّم اَّلذ َخلََق اْْلِ وَْسا َن ِمْن عَلٍَق  -١-ِاْكَرْب ِِب ْْسِ َرب

َُّم اْْلَ ْنَرُم  -٢- َ ِِب لَْلََّلِ  -٣-ِاْكَربْ َوَرب ْي عََّلذ ِ َ -٤-اَّلذ عََّلذ

-٥-اْْلِ وَْسا َن َما لَْم يَْعََّلْ      

 Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. 

Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara 

kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya.”  (QS. Al-Alaq:1-5)
28

. 

b. Tujuan membaca 

Dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu 

                                                             
  28 Kementrerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Almahira, 

2015), hlm.597 
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yang dilakukan manusia tentunya memiliki suatu 

tujuan tertentu. Begitupula dalam kegiatan membaca 

ini. Anderson mengemukakan bahwa ada tujuh 

macam tujuan dari kegiatan membaca, yaitu:
29

 

1. Reading for details or fact, yaitu membaca untuk 

memperoleh perincian danfakta. 

2. Reading for main ideas, yaitu membaca untuk 

memperoleh ide- ideutama. 

3. Reading for sequence or organitation, yaitu 

membaca untuk mengetahui urutan atau susunan 

struktur tertentu. 

4. Reading for inference, yaitu membaca untuk 

menyimpulkan sesuatu. 

5. Reading to classify, yaitu membaca untuk 

mengklasifikasikan atau mengelompokkan. 

6. Reading to evaluate,yaitu membaca  untuk 

menilai atau mengevaluasi. 

7. Reading to compare or contrast,yaitu membaca 

untuk memperbandingkan atau 

mempertentangkan. 

   Dari ketujuh tujuan di atas, semuanya dapat 

dicapai sesuai dengan tujuan dan kepentingan dari 

pembaca. Jadi sebelum membaca suatu bacaan, perlu 

ditentukan dahulu tujuan membacanya agar informasi 

yang diperoleh dapat tercapai. 

c. Cara menumbuhkan minatbaca 

  Menurut Wiryodijoto, untuk 

menumbuhkan minat baca dalam diri siswa siperlukan 

pendekatan-pendekatan tertentu, misalnya:
30

 

1. Disediakannya tempat atau lingkungan membaca 

yang menarik dan membuat siswa inginmembaca 

2. Guru memberikan tugas yang berkaitan langsung 

                                                             
  29 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 

hlm. 11 
  30 Nur Hayati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Baca Buku 

Referensi Mata Pelajaran Sosiologi”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang, 2009, hlm. 17 
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dengan membaca, misalnya: mencari iklan, 

artikel, buku bacaan dan lain sebagainya 

 

3. Memberikan umpan balik khusus bagi setiap 

siswa dalam pengumpulan tugas atau tes-tes 

tertentu sebagai unsur yang memotivasi 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca 

Menurut Hurlock dalam Dalman (2014: 149) 

mengemukakan bahwa minat baca seseorang memiliki 

beberapa faktor, antara lain: 

1. Minat tumbuh bersamaan dengan 

perkembanganmental 

 Minat seorang individu dapat berubah seiring 

dengan perubahan emntal dan fisik. Begitupun 

dengan jenis bacaan akan berubah seiring dengan 

perkembangan dan kematangan pribadi 

2. Minat tergantung pada kesiapanbelajar 

 Minat seorang individu bergantung dengan 

kesiapan belajarnya. Jika seseorang sangat siap 

dan ingin untuk belajar, maka minat yang ia 

punya akan membawanya untuk belajar lebih 

fokus dan maksimal. 

3. Minat diperoleh dari pengaruhbudaya 

 Minat seorang individu dapat diperoleh dari 

pengaruh budaya yang ada di sekelilingnya. 

Misalnya seseorang yang tinggal dalam kawasan 

atau tempat yang memberinya beberapa aturan 

kewajiban untuk membaca, dengan adanya aturan 

ini menjadikannya terbiasa dan seiring 

berjalannya waktu minatnya akan tumbuh. 

4. Minat dipengaruhi oleh bobot emosi 

 Seseorang yang menemukan manfaat dari buku  

atau sumber lain yang berguna bagi dirinya akan 

menimbulkan reaksi positif sehingga ingin 

mengulangi. Sehingga emosi baik yang 

mendalam pada aktivitas membaca akan 

menguatkan minat bacanya. 
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5. Minat adalah sifat egosentrik di keseluruhan 

masa kanak-kanak 

 Seseorang yang sedari kecil terbiasa membaca 

dan yakin jika membaca akan menambah 

wawasan dan kecerdasan yang dimilikinya akan 

melakukan aktivitas membaca terus-menerus 

hingga tua. 

  Selain itu, alasan yang mendorong siswa untuk 

membaca menurut Gierl ada tiga yaitu:
31

 

 
1) Keinginan untuk menangkap dan 

menghayati yang dijumpai di dalamnya di 

dasari oleh hasrat berorientasi pada dunia 

sekitarnya dan untuk menjelakan adanya 

dunia dan sekelilingnya, 2) adanya hasrat 

untuk mengatasi setidaknya melonggarkan 

ketertarikan manusia, 3) untuk mencari 

keteraturan dan bentuk, mencari apa arti dan 

makna kehidupanmanusia 

Dari ketiga faktor di atas bermakna bahwa 

siswa yang berminat untuk membaca memiliki tujuan 

untuk mengetahui dan memahami hal-hal baru yang 

menarik minatnya sehingga dapat mencermati dan 

menguasai materi dalam bacaan. 
 

C. Perpustakaan sebagai Penunjang Kegiatan Literasi 

  Dalam melaksanakan suatu kegiatan, dibutuhkan 

fasilitas yang mendukung agar kegiatan tersebut dapat 

berjalan dengan baik. Dan dalam kegiatan  literasi 

diperlukan pengadaan fasilitas yang dapat menunjang 

kegiatan tersebut, misalnya perpustakaan. Perpustakaan 

sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan penunjang 

kegiatan belajar siswa memegang peranan yang sangat 

penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di 

sekolah. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, hakikat 

                                                             
  31 1bid, hlm.17 
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perpustakaan sekolah adalah pusat sumber belajar dan 

sumber informasi bagi pemakainya. 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

perpustakaan adalah suatu tempat, gedung, atau ruang yang 

disediakan untuk pemeliharaan, penggunaan koleksi buku 

dan sebagainya. Perpustakaan umumnya terdapat di sekolah, 

perguruan tinggi bahkan di pusat kota. Perpustakaan dapat 

pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau 

tempat buku dihimpun atau di organisasikan sebagai media 

belajar siswa.
32

 Perpustakaan sekolah sebagai sarana 

pendidikan yang amat penting harus diselenggarakan secara 

efektif dan efisien. Lebih-lebih jika kita lihat 

perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini 

demikian pesatnya maka peranan buku sebagai sumber 

informasi sangat kuat dan mutlak diperlukan disekolah-

sekolah. Karena itu baik struktural maupun operasional 

perpustakaan sekolah perlu penanganan lebih serius.  

  Secara garis besar dapat dikemukakan agar 

penggunaan perpustakaan sekolah dapat berjalan tertib, 

efektif dan efisien diperlukan berbagai kelengkapan tata 

laksana sebagai berikut: Tata tertib perpustakaan, Buku 

induk anggota perpustakaan, Buku induk bahan 

perpustakaan, Almari katalog, Kartu buku, Kantong buku, 

Lembar pengembalian, Kartu peminjaman, Label buku, 

Blangko peringatan, Kartu katalog.
33

 Tetapi bagaimana juga 

kita perlu melihat kenyataan bahwa dewasa ini belum 

seluruh sekolah di negeri kita ini belum seluruh sekolah 

dinegeri kita ini memiliki perpustakaan yang lengkap. Ada 

sekolah yang memang koleksi perpustakaannya lengkap dan 

diselenggarakan dengan baik tetapi lebih banyak lagi yang 

sekarang inisedang dalam permulaan membina 

perpustakaanya. Karena itu sekolah-sekolah yang dalam 

kondisi terakhir masih dalam taraf mulai membina atau 

                                                             
  32Darmono,Manajemen Dan Tata Kerja Perpustakaan Sekalah,(jakarta: PT 

Gramedia,2015) 
  33

Suryosubroto, manajemen pendidikan disekolah, (jakarta:PT Rineka 

Cipta,2010) h.127 



 36 

mengembangkan perpustakaannya tidak perlu terikat oleh 

kesebelas kelengkapan tersebut, yang penting dalam hal ini 

adalah bagai mana agar murid-murid memiliki kegemaran 

membaca dan mampu memanfaatkan secara optimal 

perpustakaan. 

  Salah satu cara untuk meningkatkan minat membaca 

adalah dengan adanya pelayanan perpustakan yang baik. 

Pelayanan pembaca merupakan kegiatan pemberian 

pelayanan kepada pengunjung perpustakanan sekolah dan 

menggunakan buku-buku dan bahan-bahan pustaka lainnya. 

Pengunjung perpustakaan sekolah pada dasarnya meliputi 

murid-murid, guru-guru, dana nggota staf sekolah lainya. 

Pelayanan pada pengunjung tersebut dapat diselenggarakan 

dengan sebaik-baiknya apabila pelayanan teknisnya 

dikerjakan dengan sebaik-baiknya pula. Misalnya semua 

buku-buku dicatat dalam buku induk, diklarifikasi menurut 

sistem klarifikasi tertentu, setiap buku dibuatkan kartu 

katalog dan label buku, setiap buku dilengkapi dengan kartu 

buku, slip tanggaldan sebagainya. 

  William A,Katz dalam bukunya yang berjudul 

“introductions to reference work”yang terdapat dalam 

kutipan buku “manajemen dan tatakerja perpustakaan” 

karangan Darmono, menjelaskan bahwa pelayanan pembaca 

itu ada dua, yaitu: pelayanan sirkulasi dan pelayanan 

referensi, selanjutnya agar kedua pelayanan tersebut 

dapatdiselenggarakan perlu adanya tata tertib. 

1. Layanan sirkulasi 

 Layanan sirkulasi adalah suatu kegiatan 

diperpustakaan yang melayani peminjaman dan 

pengembalian buku. Yang meliputi: 

a.) Mengawasi keluarnya setiap bahan pustaka dari 

ruang perpustakaan 

b.) Melakukan pendaftaran anggota perpustakaan 

c.) Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka 

d.) Memberikan sanksi bagi anggota yang terlambat 

pengembalikan pinjaman 
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e.) Memberikan peringatan bagi anggota yang belum 

mengembalikan pinjaman 

f.) Menentukan penggantian buku yang dihilangkan 

anggota 

g.) Membuat statistik sirkulasi 

h.) Penataan koleksi dijajaran/rak.
34

 

2. Layanan referensi 

 Yaitu layanan yang berhubungan dengan : 

a.) pemberian informasi, dan 

b.) pemberian bimbingan belajar. 

3. Tata tertib perpustakaan 

  Tata tertib ini sebaiknya dibuat oleh panitia khusus 

yang melibatkan kepala sekolah, guru-guru, panitia 

perpustakaan. Tata tertib perpustakaan harus dibuat 

secara singkat, jelas, dan sederhana sehingga mudah 

dimengerti,masalah yang harus di cantumkan meliputi:
35

 

a.) sifat dan status perpustakaan 

b.) keanggotaan perpustakaan sekolah 

c.) bahan-bahan pustaka yang tersedia 

d.) sanki dan hukuman bagi pelajar 

e.) iuran bagi setiap anggota 

f.) sistem penyelenggaraan 

g.) waktu pelayanan atau jam buka 

  Layanan perpustakaan pada hakikatnya adalah 

pemberian segala informasikepada pengguna 

perpustakaan dan penyedia segala sarana penelurusan 

informasi yang tersedia diperpustakaan yang merujuk 

pada keberadaan sebuah informasi. Layanan 

perpustakaan tujuannya yaitu: memberikan jasa 

informasidalam bentuk layanan perpustakaan, mampu 

melayani secara maksimal kepadapengunjung, mencapai 

tujuan pelayanan prima. Penyelenggaraan perpustakaan 

                                                             
 34

Darmono, manajemen dan tata kerja perpustakaan,(Jakarta: grasindo,2015) 

h.144-146 
 35 Ibrahim bafadal, pengelolaan perpustakaan sekolah,(Jakarta: bumi 

aksara,2019) h.143 
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sekolah sebagai sarana peningkatan mutu SDM sekolah 

bertujuan:
36

 

 

a. Agar semua kepala sekolah, para guru, dan peserta 

didik dapat menyadari pentingnya peranan 

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dan 

pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta budaya bangsa. 

b. Agar setiap sekolah atau madrasah dapat 

menyelenggarakan perpustakaan yang tertata rapi 

dan benar sesuai dengan ketentuan ilmu 

perpustakaan sehingga dapat memberikan layanan 

yang maksimal kepada yang membutuhkan. 

c. Agar perpustakaan sekolah atau madrasah dapat 

dimanfaatkan penggunaannya bagi seluruh warga 

sekolah (peserta didik, guru, dan orangtua) 

d. Agar perpustakaan sekolah atau madrasah dapat 

mencerminkan budaya belajar dan baca peserta didik 

untuk peningkatan ilmu pengetahuan. 

 Sedangkan sasaran yang dituju dengan adanya 

perpustakaan ini adalah:
37

 

a. Menggugah semua unsur, baik pemerintah maupun 

swasta untuk membina perpustakaan sekolah dan 

budaya baca dalam meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia(SDM) 

b. Agar guru dan peserta didik mengembangkan minat 

kemampuan dan membiasakan membaca untuk 

meningkatkan pemahaman tentang ilmu 

pengetahuan danteknologi. 

Perpustakaan sekolah atau madrasah yang 

merupakan salah satu sumber belajar memiliki tugas dan 

fungsi sebagai berikut:
38

 

                                                             
 36 Sumantri, Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), hlm. 2 
 37 Ibid, hlm.2-3 

 38 Ibid, hlm.3 
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a. Sebagai sumber informasi untuk memperjelas dan 

memperluas pengetahuan tentang teknologi dan 

penunjang pembelajaran serta tempat untuk melakukan 

penelitian sederhana bagi peserta didik maupun guru. 

b. Bagi guru, perpustakaan sekolah merupakan tempat 

mencari sumber informasi pengetahuan dan rujukan 

untuk menunjang segala bentuk kepentingan dalam 

mengajar. 

c. Sebagai tempat pengembangan minat membaca untuk 

menambah pengetahuan secara mandiri bagi 

pesertadidik. 

Menurut Standar Nasional Indonesia,  misi perpustakaan 

sekolah yaitu: 

a. menyediakan informasi dan ide yang merupakan 

fondasi agar berfungsi secara baik di dalam masyarakat 

masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan; 

b. merupakan sarana bagi murid agar terampil belajar 

sepanjang hayat dan mampu mengembangkan daya 

pikir agar mereka dapat hidup sebagai warga negara 

yang bertanggung jawab.
39

 

 Selain itu menurut Sumantri, agar perpustakaan dapat 

berfungsi dengan sebaik-baiknya diperlukan biaya yang 

cukup yang digunakan untuk pengadaan dana pembinaan 

koleksi dan pengadaan peralatan. 
 

D. Pembelajaran AkidahAkhlak 

1. Pengertian Akidah Akhlak 

Mata pelajaran Akidah Akhlak ini merupakan 

cabang dari Pendidikan Agama Islam. Menurut Zakiyah 

Darajat Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peseta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh. Kemudian menghayati tujuan yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam 

                                                             
  39Pawit, M. Yusuf, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah 

Prenada, (Jakarta: media grup, Cet lll, 2005).h.5 
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sebagai pandangan hidup.
40

Adapun pengertian 

pembelajaran adalah proses, cara perbuatan menjadikan 

orang atau makhluk hidup yang belajar. Pembelajaran 

dalam proses pendidikan adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Ruang lingkup pembelajaran dapat 

terjadi pada setiap waktu, keadaan, tempat atau 

lingkungan dan cakupan materi,termasuk dalam hal ini 

mata pelajaran akidah akhlak yang diajarkan.
41

 

Kata aqidah juga berasal dari bahasa Arab yaitu 

Aqoda- ya’qudu-aqidatan.
42

 Akidah merupakan 

perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan 

pembenarannya kepada sesuatu. Ada juga ahli yang 

mendefinisikan bahwa aqidah ialah kesimpulan 

pandangan atau kesimpulan ajaran yag diyakini oleh 

hati seseorang.
43

 Dengan demikian secara etimologis, 

akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang benar 

menetap dan melekat dihati manusia. 

Secara terminologi menurut Hasan Al-Bana, 

aqoid bentuk jamak dari aqidah adalah beberapa 

perkara wajib yang diyakini kebenarannya oleh hati, 

mendatangkan ketentraman jiwa, yang menjadi 

keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan 

keragu-raguan.
44

 Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir 

al-Jaziry sebagaimana dikutip Yunahar Ilyas 

mengatakan „aqidah‟ adalah sejumlah kebenaran yang 

                                                             
  40 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Bebasis 

Kompetensi (Konsep Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 130. 
  41 M. hidayat Ginanjar, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya 
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dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan 

akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu di patrikan (oleh 

manusia) di dalam hati serta diyakini kesahihannya 

secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang 

bertentangan dengan kebenaran itu.
45

 Mukminin 

menggambarkan ciri-ciri Akidah Islam sebagai berikut: 

a. Akidah didasarkan pada keyakinan hati, tidak 

dengan serba rasional, sebab ada masalah tertentu 

yang tidak rasional dalam akidah; 

b. Akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia 

sehingga pelaksanaan Akidah menimbulkan 

ketenangan dan ketrentaman; 

c. Akidah Islam di asumsikan sebagai perjanjian yang 

kokoh, maka dalam pelaksanaannya akidah harus 

penuh dengan keyakinan tanpa disertai dengan 

kebimbangan dan keraguan; 

d. Akidah Islam tidak hanya diyakini lebih lanjut 

perlu pengucapan dengan kalimat “thaiyibah” dan 

diamalkan dengan perbuatan yang baik; 

e. Keyakinan dalam akidah Islam meupakan masalah 

yang seempiris, maka dalil yang digunakan dalam 

pencarian kebenaran tidak hanya berdasarkan indra 

dan kemampuan manusia melainkan membutuhkan 

usaha yang dibawa oleh Rasul AllahSAW;
46

 

Pada konteks ini yang dimaksud Akidah adalah 

sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum 

oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah yang 

dipatrikan di dalam hati serta diyakini kesahihan dan 

keberadaannya secara pasti dengan menolak segala 

sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. 
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Dengan kata lain, akidah adalah hal-hal yang diyakini 

kebenarannya oleh jiwa, mendatangkan ketentraman 

hati, menjadi keyakinan yang kokoh yang tidak 

bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. Hal ini 

dikarenakan akidah mengandung pokok-pokok 

kepercayaan yang harus diyakini 

kebenarannya.Sedangkan kata “akhlak” (Bahasa Arab) 

merupakan bentuk jamak dari kata “khuluq” yang 

berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan.
47

 

Di dalam bukunya Yunahar Ilyas (Kuliah 

Akhlak) menjelaskan tentang pengertian akhlak secara 

terminology antara lain: 

a. Menurut Imam al-Ghozali: 

 “Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan” 

 Menurut pengertian diatas, jelaslah bahwa hakikat 

akhlak menurut Al-Ghazali harus mencakup 2 

syarat: 

1. Perbuatan itu harus konstan yaitu dilakukan 

berulang kali (continou) dalam bentuk yang 

sama sehigga dapat menjadi kebiasaan. 

2. Perbuatan konstan itu harus tumbuh dengan 

mudah sebagai sebagai wujud refleksi dari 

jiwanya tanpa pertimbangan dan pikiran, 

yakni bukan adanya tekanan atau paksaan dari 

oranglain 

b. Menurut Abdul Karim Zaidan: 

 “Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan 

timbangannya seseorang dapat menilai 

perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian 
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memilih melakukan atau meninggalkannya.”48
 

Menurut Bahasa Yunani istilah Akhlak 

dipengaruhi istilah Ethos, atau Ethios atau etika (tanpa 

memakai huruf  H) yang mengandung arti etika yang 

bermakna usaha manusia untuk memakai akal budi dan 

daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana 

ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik. Dan etika itu 

adalah sebuah ilmu bukan sebuah ajaran.
49

 

Dari beberapa pengertian tentang akhlak 

tersebut mempunyai pengertian dan tujuan yang sama 

yakni akhlak adalah kehendak yang tetap dalam jiwa 

manusia yang mendorong untuk melakukan perbuatan- 

perbuatan dengan mudah. Jadi akhlak adalah suatu 

kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan 

menjadi kepribadian sehingga darisitu timbullah 

berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan 

mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan 

pemikiran. 

Aqidah dan Akhlak mempunyai hubungan yang 

sangat erat. Aqidah merupakan akar atau pokok Agama, 

sedangkan Akhlak merupakan sikap hidup atau 

kepribadian manusia dalam menjalankan sistem 

kehidupannya yang dilandasi oleh Aqidah yang kokoh. 

Dengan kata lain, Akhlak merupakan manifestasi dari 

keimanan(Aqidah). 

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian 

mata pelajaran Akidah Akhlak yaitu suatu ilmu yang 

memberikan pengetahuan, pemahaman dan 

penghayatan tentang keyakinan seseorang yang melekat 

dalam hati yang berfungsi sebagai pandangan hidup, 

untuk selanjutnya dapat diwujudakan dalam kehidupan 

nyata. Pemberian mata pelajaran akidah akhlak sangat 

penting diberikan di sekolah. Yakni sebagai bagian 
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integral dari pendidikan Agama Islam, meskipun 

memang bukan satu- satunya faktor dalam 

pembentukan watak dan kepribadian siswa, tetapi 

secara substansial mata pelajaran Akidah Akhlak 

memiliki konstribusi dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai 

keyakinan keagamaan (tauhid) dan akhlkaul karimah 

alam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu setelah mempelajari materi 

yang ada di dalam mata pelajaran Akidah Akhlak 

diharapkan siswa dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan sebagai satu 

pedomankehidupannya.Dariuraiandiataskarakteristikma

tapelajaran Akidah Akhlak lebih menekankan pada 

pengetahuan, pemahaman serta perwujudan keyakinan 

dalam bentuk sikap siswa, baik perkataan atau 

perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Dasar akidah Akhlak 

a. Dasar akidah  

 Mengenai pokok-pokok atau kandungan akidah 

Islam, antara lain disebutkan dalam Al Quran surat 

Al Baqarah ayat 285 sebagai berikut: 

ِّٖه َو الُْمْؤِمنُْونَ  ب ُسْوُل ِبَمۤا ُاىْزَِل ِالَْيِه ِمْن رذ  ۗ   ٰاَمَن الرذ

َوُرُسِلٖ  َوُنُتِِبٖ هَِوَمٰلٓئَِكِِتٖ
ّٰ َمنَِبالل ٰ ْْنُُّسِلٖ  ۗ   ّلُُكا  ۗ   َْلهَُفّرِكَُبْييََاَحٍدّمِ

ذيَاَوِالَْيمَ  ْعيَاَوَاَطْعيَاغُْفَراىََكَرب -٢٨٥- الَْمِصْيُ  َوكَالُْواََسِ  
 

 Artinya:“Rasul (Muhammad) beriman kepada apa 

yang diturunkan kepadanya. (Al Quran) dari 

Tuhannya, demikian pula orang- orang yang 

beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat- 

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-

Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak membeda-

bedakan seseorangpun dari rasul-rasul-Nya”. 

“Dan mereka berkata, Kami denar kami taat. 



 45 

Ampunilah kami Ya tuhan kami, dan kepada-Mu 

tempat (kami) kembali.“(QS Al Baqarah: 285). 

b. DasarAkhlak 

 Allah SWT telah menunjukkan tentang gambaran 

dasar- dasar akhlak yang mulia, sebagaimana yang 

tertera dalam firman- Nya, yaitu QS Al A‟raf ayat 

199: 

-١١١- ُخِذ الَْعْفَو َوبُْمْر ِِب لُْعْرِف َوَا ْعرِْض َعِن الْٰجهِِلْيَ   
  Artinya:“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang 

mengerjakn yang ma’ruf, serta jangan pedulikan 

orang-orang yang booh”. (QS Al A’raf: 199) 

Akhlak merupakan satu hak yang sangat 

penting untuk dimiliki oleh setiap individu umat Islam. 

Hal ini didasarkan atas dari Rasulullah SAW yang 

begitu berakhlak mulia dan kita sebagai umatnya sudah 

selayaknya memiliki akhlakini. 

Jadi, Dasar Akidah Akhlak adalah Al Quran 

dan Hadits.  Di dalam Al Quran banyak disebutkan 

pokok-pokok akidah akhlak seperti cara-cara dan sifat 

Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, surga 

dan neraka. Keduanya hingga sekarang masih terjaga, 

kecuali Sunnah Nabi yang memang dalam 

perkembangannya banyak ditemukan hadits-hadits yang 

dhaif. Melalui kedua sumber inilah kita dapat 

memahami dasar-dasar akidah akhlak. 

3. Tinjauan tentang Guru Akidah Akhlak 

Guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peseta didik pada 

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
50

 Guru 
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adalah salah satu komponen dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia yang potensial di 

bidang pembangunan. Oleh karena itu guru yang 

merupakan salah satu unsure dibidang pendidikan 

harus berperan secara aktif dan menempatkan 

kedudukannya sebagai tenaga professional, sesuai 

dengan tuntutan masyarakat yang semakin 

berkembang.
51

 

Menurut Hadari Nawawi guru adalah orang 

yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-

anak mencapai kedewasaan masing-masing.
52

 

Menurut Zuhari dkk, guru agama Islam (guru 

Akidah Akhlak) merupakan pendidikan yang 

mempunyai tanggung jawab dalam membentuk 

kepribadian Islam anak didik, serta bertanggung jawab 

terhadap Allah SWT. Zuhairi dkk, juga membagi 

tugas guru agama Islam sebagai berikut: 

a. Mengajarkan pengetahuan Islam, seperti 

menceritakan awal mula Islam tersebar, 

pergantian Khalifah di zamannya, dan kehidupan 

Sahabat-sahabat Nabi. 

b. Menanamkan keimanan dalam jiwa, seperti 

menyelipkan konten Islami ketika bercerita 

dengan para peserta didik, menceritakan 

bagaimana cara Nabi beribadah, kemudian 

mengajak anak mengaktualisasikannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Mendidik anak agar taat menjalankan agama. Hal 

ini bisa terealisasikan apabila guru atau orang tua 

mengajak peserta didik dengan cara yang baik. 
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Seperti, mencontohkan selalu membaca Al Quran 

setiap selesai shalat. Maka peserta didik akan 

meniru hal tersebut. 

d. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia, 

yakni seperti mengenalkan peserta didik kepada 

majelis taklim, atau bisa dengan mendorong 

peserta didik untuk selalu mengingat Allah di 

segala keadaan, supaya peserta didik bisa 

menyeimbangkan hubungan antara dengan 

manusia dan dengan Allah.
53

 

Pengertian semacam ini juga identik dengan 

pendapat Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan yaitu 

pendidik (guru) adalah orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan 

kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu 

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, 

Kholifah di bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai 

individu yang sanggup berdirisendiri.
54

 

Disisi lain Uzer Usman memberikan 

pengertian spesifik tentang guru yaitu sebagai jabatan 

atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai 

guru. Dengan kata lain, pekerjaan ini tidak bisa 

dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian 

khusus melakukan kegiatan atau pekerjaan 

sebagaiguru.
55

 

Dalam pengertian umum, orang tidak kesulitan 

dalam menjelaskan siapa guru dan sosok guru. Dalam 

pengertian ini, makna guru selalu dikaitkan dengan 

profesi yang terkait dengan pendidikan anak di 
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sekolah, di lembaga pendidikan, dan mereka yang 

harus menguasai bahan ajar yang terdapat dalam 

kurikulum. Jadi guru bukanlah seorang yang hanya 

bertindak mengajar di sembarang tempat, tetapi 

ditempat tempat khusus dan juga guru berkewajiban 

mendidik peserta didik dengan mengabdikan dirinya 

untuk cita-cita mulia, yaitu mencapai tujuan 

pendidikan universal, sehingga fungsi atau peranan 

guru menjadi sangat berat. 

Secara umum baik dalam pekerjaan ataupun 

sebagai profesi, guru selalu disebut sebagai salah satu 

komponen utama pendidikan yang sangat penting. 

Guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai 

fasilitator sehingga siswa dapat belajar dan 

mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya 

secara optimal, baik yang didirikan oleh pemerintah 

maupun oleh masyarakat. Dengan demikian guru tidak 

hanya dikenal secara formal sebagai pendidik, 

pengajar, pelatih, pembimbing. Dengan mengambil 

pengertian di atas maka yang dimaksud guru bidang 

studi Akidah Akhlak adalah seorang yang bertanggung 

jawab dalam menanamkan pendidikan Akidah Akhlak 

dan bertanggung jawab terhadap Allah SWT, serta 

bertanggung jawab membentuk pribadi anak agar 

sesuai dengan ajaran Islam sehingga nantinya mampu 

menjalankan tugas-tugasnya menjadi khalifah di bumi 

ini dengan penuhcinta dan kasih sayang. 

4. Tujuan Pembelajaran AkidahAkhlak 

Menurut Asmara AS, pendidikan Akhlak 

bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan dan 

perangai manusia yang baik dan yang buruk, agar 

manusia dapat memegang teguh sifat-sifat yang baik 

dan menjauhkan diri dari sifat-sifat jahat sehingga 

terciptalah tata tertibdalampergaulan dimana tidak ada 
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benci membenci.
56

Menurut GBPP tujuan mata 

pelajaran Akidah Akhlak kurikulum Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) yaitu:
57

 

a. Pengembangan,  yaitu meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang telah 

ditanamkan dalam lingkungankeluarga. 

b. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-

kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan 

pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Pencegahan, menjaga hal-hal negatif dari 

lingkungan atau dari budaya lain yang 

membahayakan dan menghambat 

perkembangnnannya demi menuju manusia 

Indonesiaseutuhnya. 

d. Pengajaran, menyampaikan informasi dan 

pengetahuan keimanan dan Akhlak. 

Menurut Muhaimin tujuan dari pembelajaran 

Akidah Akhlak secara terperinci diuraikan sebagai 

berikut;
58

 

1) Siswa memiliki pengetahuan, pengahayatan dan 

keyakinan akan hal- hal yang harus diimani, 

sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah 

lakunya sehari-hari. 

2) Siswa memiliki pengetahuan, penghayatan dan 

kemauan yang kuat untuk mengamalkan akhlak 

yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk, baik 

hubungannya dengan Allah SWT, dengan dirinya 

sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan 

alam lingkungannya. 

3) Siswa memperoleh bekal tentang akidah dan 
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akhlak untuk melanjutkan pelajarankejenjang 

pendidikanmenengah. 

Dengan demikian tujuan pembelajaran Akidah 

Akhlak tidak hanya memberikan kemampuan dan 

ketrampilan dasar kepada peserta didik untuk 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan 

dan pengamalan akhlak islami melainkan juga 

menanamkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

E. Prestasi Siswa 

1. Pengertian 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), prestasi merupakan hasil yang telah dicapai 

(dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). 

Sedangkan belajar adalah suatu usaha seorangindividu 

untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Menurut 

Kpolovie, Joe dan Okoto (2014) dalam jurnal psikologi 

menjelaskan bahwa prestasi belajar merupakan suatu 

kemampuan siswa untuk belajar, yaitu dengan 

mengingat fakta dan mengomunikasikannya baik secara 

lisan maupun tertulis, baik dalam kondisi ujian 

maupuntidak.
59 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah suatu kemampuan siswa untuk mempelajari 

sesuatu secara kritis dan mengkomunikasikannya baik 

secara lisan maupun tulis, baik dalam kondisi ujian 

maupun tidak. Prestasi belajar meliputi segenap ranah 

kejiwaan yang berubah sebagai akibat dari pengalaman 

dan proses belajar siswa yang bersangkutan. Menurut 

Purwanto
60

 prestasi belajar dapat dinilai dengan cara 

berikut: 

a. Penilaian Formatif 
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 Penilaian Formatif adalah penilaian tentang 

prestasi siswa yang dilakukan guru berdasarkan 

rencana pelajaran yang telah dianjurkan dan yang 

telah dikerjakan siswa yang bersangkutan. 

b. PenilaianSumatif 

 Penilaian sumatif adalah penilaian yang digunakan 

guru secara berkala untuk mengetahui tingkat 

prestasi siswa. 

Adapun jenis prestasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: 

a. Akademik 

 Akademik secara bahasa berasal dari 

akademi yang berarti lembaga pendidikan, institut 

atau sekolah tinggi. Secara istilah, akademik 

adalah suatu kemampuan yang dapat diukur secara 

pasti dalam bentuk nilai yang dapat diuji 

kebenarannya.
61

 Dan prestasi akademik adalah 

suatu perubahan dalam kecakapan maupun 

kemampuan yang bertambah selama beberapa 

waktu dalam situasi belajar.
62

 Jadi prestasi 

akademik adalah suatu pencapaian  oleh peserta 

didik yang mengalami suatu perubahan dalam hal 

kecakapan maupun kemampuan belajar dan dapat 

diukur nilainya. Misalnya Juara 1 Peringkat kelas, 

dan lain sebagainya. 

b. NonAkademik 

 Non akademik adalah segala sesuatu yang 

berada di luar hal-hal yang bersifat ilmiah dan 

tidak terpaku pada suatu teori tertentu. Misalnya 

menjadi pemimpin komunitas atau organisasi, 

Juara lomba puisi, dan lain sebagainya. 

 

2. Faktor-faktor yang memengaruhi PrestasiBelajar 

Prestasi belajar yang berupa indeks prestasi 

adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai 
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yang menggambarkan mutu prestasi belajar siswa 

selama satu semester, dalam rangka menyelesaikan 

program belajar yang dibebankan kepadanya, 

selanjutnya prestasi belajar juga menunjukkan sejauh 

mana daya serap yang dicapai siswa dalam belajar. 

Daya serap yang tinggi akan digambarkan pada prestasi 

belajar yang tinggi. Daya serap yang rendah akan 

digambarkan dengan prestasi belajar yang rendah pula. 

Maka dalam hal tersebut dimana daya kemampuan 

seorang siswa yang berbeda-beda dapat disebabkan 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Tingkat intelegensi siswa memang salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, namun hal 

itu bukanlah faktor utama, ada faktor-faktor lain yang 

mendukung prestasi belajar yang diperoleh siswa. 

Seperti dinyatakan oleh Slameto
63

 bahwa prestasi 

belajar siswa tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat 

kemampuan intelektualnya, tetapi ada faktor-faktor lain, 

seperti: motivasi, sikap, kesehatan fisik dan mental, 

kepribadian, ketekunan dan lain-lain.  Begitu pula  Abu 

Ahmadi dan Supriyono
64

 berpendapat bahwa: 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

dilihat dari faktor dalam diri (faktor internal) dan faktor 

dari luar diri (faktor internal) individu. 

a. Faktor internal terdiri dari: 

1. Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat 

bawaan ataupun yang diperoleh. Yang termasuk 

faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran 

struktur tubuh dansebagainya. 

2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh, yang terdiriatas: 

b. Faktor intelektif yang meliputi: 

1. Faktor potensial, yaitu kecerdasan danbakat 

                                                             
  63 Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. 

Jakarta: Rineka Cipta. Hal.2 
  64 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. 1991. Psikologi Pendidikan. 

Jakarta: Rineka Cipta. Hal.130 
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2. Faktor kecakapan yang nyata yaitu prestasi 

yang dimiliki. 

c. Faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian 

tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, 

emosi, kebutuhan dan penyesuaian diri. 

1. Faktor kematangan fisik maupun psikis 

d. Faktor eksternal terdiri dari: 

1. Faktor sosial yang terdiri dari: 

a. Lingkungankeluarga 

  Merupakan salah satu lembaga yang 

amat menentukan terhadap pembentukan 

pribadi anak, karena dalam keluarga inilah 

anak menerima pendidikan dan bimbingan 

pertama kali dari orangtua dan anggota 

keluarga lainnya. Di dalam keluarga inilah 

seorang yang masih dalam usia muda 

diberikan dasar-dasar kepribadian, karena 

pada usia ini anak lebih peka terhadap 

pengaruh yang datang dari luar dirinya. 

Faktor ekonomi keluargapun sangat 

menentukan, belajar di sekolah baik di desa 

apalagi di kota tak akan luput dari unsure 

biaya. Keluarga yang memiliki 

perekonomian yang memadai akan turut 

menjamin keberhasilan anak dalam 

kegiatanbelajarnya. 

b. Lingkungan sekolah 

 Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

yang amat penting bagi kelangsungan 

pendidikan anak. Sebab tidak semahal yang 

dapat diajarkan di lingkungan keluarga 

karena terbatasnya kemampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua. 

Sekolah bertugas sebagai pembantu dalam 

memberikan pendidikan dan pengajaran 

kepada anak-anak mengenai apa yang tidak 

didapat atau tidak ada kesempatan orang 
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tua untuk memberikan pendidikan dan 

pengajaran di dalam keluarga. 

 

c. Lingkunganmasyarakat 

 Lingkungan masyarakat meliputi, faktor 

media massa, pergaulan dan tipe 

masyarakat. 

d. Lingkungankelompok 

1. Faktor budaya, seperti adat istiadat, 

ilmu pengetahuan, teknologi 

dankesenian. 

2. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas 

rumah, fasilitas belajar, dan iklan 

3. Faktor lingkungan spiritual 

dankeamanan. 

Sedangkan Alisuf Sabri
65

 menggolongkan 

faktor internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor internal siswa 

a. Faktor sosiologis siswa terdiri dari kondisi 

kesehatan dan kebugaran fisik dan kondisi 

panca inderanya terutama penglihatan 

danpendengaran. 

b. Faktor psikologis yang akan mempengaruhi 

keberhasilan siswa adalah minat, intelejensia, 

motivasi dan kemampuan kognitif seperti 

kemampuan persepsi, ingatan, berfikir dan 

kemampuan dasar pengetahuan (bahan 

appersepsi) yang dimilikisiswa. 

2. Faktor eksternalsiswa 

a. Faktor-faktorlingkungan 

Faktor lingkungan siswa ini dapat dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu faktor lingkungan alam atau 

non-sosial dan factor lingkungan sosial. Yang 

                                                             
 65 Alisuf, Sabri H. M. 2005. Pengantar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Proyek 

Pengadaan. Hal. 59 
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termasuk lingkungan non sosial adalah 

keadaan suhu, waktu (pagi, siang, malam), 

tempat, letak gedung sekolah dan sebagainya. 

b. Faktor-faktorinstrumental 

Faktor ini terdiri dari gedung atau sarana fisik 

kelas, sarana atau alat pengajaran, media 

pengajaran, guru dan kurikulum atau materi 

pelajaran serta strategi belajar mengajar yang 

digunakan akan mempengaruhi proses dan 

hasil belajar siswa. 
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