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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan bagi manusia. Sejalan 

dengan hal tersebut Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidikan berguna untuk 

mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam berupaya mencerdasakan kehidupan suatu bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan taat 

kepada Tuhan YME, yang berakhlak mulia, sehat dan berilmu, kreatif, cakap mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi warga negara yang 

bertanggungjawab. Untuk itu agar sesuai dengan sistem pendidikan nasional, 

penerapan pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak Sekolah Dasar. 

Pusat Kurikulum (2010) menjelaskan bahwa pendidikan karakter dimaknai 

sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik 

sehingga peserta didik memiliki nilai dan karakter dalam dirinya, menerapkan nilai-

nilai karakter tersebut didalam kehidupan dirinya, sebagai masyarakat dan 

warganegara yang nasionalis, religius, kreatif dan produktif. 

Pendidikan karakter merupakan suatu hal penting yang harus mendapat 

perhatian dalam proses pendidikan. Menurut Aqib (2012:136) “Pendidikan karakter 

merupakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai karakter kepada seseorang atau 

kelompok agar menjadi orang baik dengan kualitas pribadi sesuai yang diinginkan 

masyarakat”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Chan dkk (2019:192) 
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mengungkapkan pendidikan “karakter dapat melibatkan semua kebutuhan dalam 

pendidikan, baik pihak keluarga, lingkungan, masyarat luas maupun di sekolah”. 

Pentingnya pelaksanaan pendidikan karakter disebabkan banyaknya peristiwa krisis 

moral yang terjadi di kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. 

Jika dikaitkan dengan pendidikan karakter disekolah,nilai-nilai karakter yang 

perlu dikembangkan salah satunya yaitu karakter gemar membaca. Gemar membaca 

adalah kesukaan seseorang dalam membaca dari berbagai sumber mulai dari 

membaca komik, carpen, buku-buku tentang pendidikan dan sebagainya. Karakter 

gemar membaca dipandang penting karena kegemaran membaca suatu bangsa 

menjadi tolak ukur kemajuan bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Putra 

(2008:129) mengatakan bahwa “apabila budaya baca tinggi, disana pula berkembang 

peradaban serta ilmu pengetahuan dan teknologi”. Hal inilah yang menjadi perhatian 

yang amat penting bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalan bangsa 

dengan bangsa lain. 

Menurut Darmiatun (2013:71) “karakter gemar membaca merupakan 

kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya”. Penanaman karakter gemar membaca ini bertujuan untuk 

menciptakan masadepan bangsa yang cerdas dan meningkatkan mutu pendidikan  

bangsa. Hal ini dikarenakan tidak sepenuhnya pengetahuan dapat diperoleh dari 

bangku sekolah, akan tetapi pengetahuan dapat diperoleh di luar sekolah salah 

satunya yaitu dengan kegiatan membaca. 

Membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk 

mendapatkan pesan atau pelajaran yang disampaikan  oleh penulis melalui media 
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bahasa tulis. Sejalan dengan hal tersebut Tarigan (2015:7) mengatakan bahwa 

“membaca merupakan salah suatu proses yang dilakukan guna untuk memperoleh 

pesan, yang ingin disampaikan melalui media kata-kata atau bahasa tulis”. 

Penelitian yang dilakukan Utami (2017) yang berjudul “Pengaruh Program 

Wajib Baca Terhadap Karakter Gemar Membaca Peserta didik Kelas V Sekolah 

Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program wajib baca dapat 

memengaruhi karakter gemar membaca Peserta didik. Adapun persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti karakter membaca, sedangkan 

perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu 

untuk mengukur pengaruh program wajib baca terhadap karakter gemar membaca, 

sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus pada peserta 

didik kelas III) yaitu untuk mengetahui lebih mendalam tentang karakter gemar 

membaca peserta didik kelas III SD Negeri 155/1 Sungai Buluh. 

Sejalan dengan hasil survey yang dilakukan oleh “UNESCO” menjelaskan 

bahwa minat baca di Indonesia baru 0,001 persen. Dapat diartikan bahwa dalam 

(1000) seribu masyarakat hanya ada 1 (satu) masyarakat yang memiliki minat baca. 

Situasi ini tentu saja menjadi catatan yang sangat penting di dunia pendidikan di 

tanah air diindonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa minat dan kegemaran dalam 

membaca sangat diperlukan didalam dunia pendidikan. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, karakter gemar mambaca sangat 

diperlukan selama proses kegiatan belajar mengajar hal ini diperlukan oleh setiap 

individu dalam kegiatan belajarnya, gemar membaca akan membuat peserta didik 

yang semula tidak tahu menjadi tahu, menjadi lebih paham, mengerti dan lebih 
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meningkatkan daya ingat. Gemar  merupakan hal positif yang perlu dikembangkan di 

kalangan Peserta didik sekolah dasar, Pembiasaan gemar membaca yang baik bisa 

mengurangi kegiatan negatif peserta didik. 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010) menjelaskan bahwa 

indicator gemar membaca adalah 1) Membaca buku atau tulisan yang diwajibkan oleh 

guru. 2)  Membaca buku-buku cerita yang ada duperpustakaan sekolah. 3) Membaca 

koran dan majalah dinding (madding). 4) Membaca buku yang ada dirumah tentang 

flora, fauna, dan alam. 

Peneliti melakukan observasi di kelas III SD Negeri 155/1 Sungai Buluh pada 

tanggal 23 September 2019, peneliti melihat bahwa semua peserta didik yang ada 

dikelas III SD Negeri 155/1 Sungai Buluh sudah mampu untuk membaca, tetapi 

peserta didik kelas III tidak memiliki sikap gemar membaca yang baik, dilihat dari 

segi fakta dan realita yang terjadi. Sikap tidak gemar membaca ditandai dengan 

rendahnya atau jarangnya Peserta didik berkunjung untuk membaca dan meminjam 

buku diperpustakaan. Padahal, didalam perpustakaan SD Negeri 155/1 Sungai Buluh 

mempunyai cukup banyak buku yang sangat mendukung proses pembelajaran dan 

menunjang kelancaran proses pembelajran disekolah dasar, karena diperpustakaan 

sekolah tersebut menyimpan banyak sumber informasi dan pengetahuan untuk di 

perlukan Peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Peserta didik yang memiliki gemar membaca biasanya memiliki kebiasaan-

kebiasaan tertentu dalam cara bertindaknya pun akan berbeda dari kebanyakan 

Peserta didik, disinilah penulis ingin melakukan penelitian dan menggali informasi 

lebih mendalam tentang “Karakter Gemar Membaca (Studi Kasus Pada Peserta 
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didik Kelas III SD Negeri 155/1 Sungai Buluh)”yang nantinya agar dapat 

membantu dalam perkembangan dan kemajuan serta dapat menjadikan masukan 

untuk menjadi lebih baik khususnya bagi peserta didik. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah meneliti tentang karakter gemar membaca peserta 

didik kelas III SD Negeri 155/1 Sungai Buluh. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini, adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakter gemar membaca peserta didik kelas III di Sekolah dasar 

155/1 Sungai Buluh? 

2. Apa saja upaya dalam menumbuhkan karakter gemar mmbaca peserta didik 

kelas III  di SD Negeri 155/1 Sungai Buluh? 

1.4 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana karakter gemar membaca peserta didik 

kelas III di sekolah dasar. 

2. Mendeskripsikan upaya dalam menumbuhkan karakter gemar mmbaca peserta 

didik kelas III  di SD Negeri 155/1 Sungai Buluh. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut, maka penelitian ini mempunyai manfaat 

dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif rujukan informasi oleh 

praktisi pendidikan dalam rangka penumbuhan karakter gemar 

membaca. 

b. Menambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan solusi untuk 

menumbuhkan karakter gemar membaca. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyusun program pembelajaran serta menentukan solusi yang tepat 

untuk mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar. Selain itu 

juga diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kualitas 

proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai cara 

menumbuhkan karakter gemar membaca serta memotivasi guru agar 

mampu berinovasi menciptakan suasana belajar yang memungkinkan 

Peserta didik untuk lebih gemar dalam membaca. 
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c. Bagi Peserta didik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung bagi 

Peserta didik agar lebih aktif, kreatif, menyenangkan dan gemar dalam 

membaca buku. 

 

 

 


