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Metodologi: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif
dengan teknik analisis korelasi. Populasi pada penelitian ini adalah siswa
kelas IV SD Negeri 66/IVKota Jambi. Teknik pengambilan sampel yaitu
Purposive Sampling. Pengumpuan data yang dilakukan pada penelitian ini
adalah dengan menggunakan angket dan wawancara. Analisis data yang
digunakan pada penelitian ini adalah adalah menggunakan analisis data
statistik deskriptif dan inferensial.
Temuan utama: Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sangat penting
menumbuhkan karakter gemar membaca pada peserta didik, hal tersebut
mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dimana berdasarkan hasil
penyebaran angket dimana analisis data bahwa 43,21% atau sebanyak 7 dari
18 peserta didik berada pada kategori baik. Hasil tersebut diperkuat dengan
wawancara dengan guru untuk mengetahui gemar membaca peserta didik.
Dengan demikian karakter gemar membaca mempengaruhi dari hasil belajar
peserta didik.
Keterbaruan penelitian: Penelitian ini memiliki keterbaruan yaitu terdapat
pada variable yang diteliti yaitu karakter gemar membaca yang digunakan
untuk mengetahui hubungannya dengan hasil belajar peserta didik pada
pembelajaran kelas V Tema 7.
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1.

PENDAHULUAN
Pembelajaran dan karakter berjalan secara beriringan dalam dunia pendidikan [1]. Pendidikan
karakter adalah salah satu kegiatan dalam meningkatkan perilaku suatu individu menjadi yang baik [2].
Proses dari pendidikan karakter yaitu dapat memberikan perubahan pada perilaku, sikap dan budaya [3, 4].
Hal tersebut diperkuat dengan pendidikan karakter yang dapat memberikan pengaruh terhadap pribadi
seseorang terhadap perilaku dan sikap seseorang [5]. Berdasarkan hal tersebut pendidikan karakter sangat
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memberikan dampak pengaruh positif dalam kehidupan seseorang agar menjadi lebih baik khususnya
diterapkan pada anak usia sekolah.
Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan. Sekolah mempunyai peran penting dalam
mendapatkan pengetahuan, keterampilan bahkan dalam membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik
[6]. Sekolah adalah salah satu wadah untuk memberikan bekal peserta didik salah satunya terhadap karakter
peserta didik[7]. Pendidikan di sekolah dasar adalah jenjang awal pendidikan formal yang memberikan
gambaran dan arahan terhadap potensi peserta didik [8]. Sangat penting pendidikan karakter untuk diterapkan
pada jenjang pendidikan sekolah dasar dikarenakan menjadi awal dai pendidikan formal dalam membentuk
karakter peserta didik menjadi lebih baik.
Keberagaman karakter yang menunjang dalam diri peserta didik sangatlah beragam salah satunya
yaitu karakter gemar membaca. Rendahnya minat membaca dapat memberikan dampat negatif bagi individu
maupun bangsa [9]. Gemar membaca merupakan salah satu kegiatan yang disukai terhadap suatu bacaan
untuk mendapatkan informasi [10]. Keinginan membaca seseorang dapat meningkat karena kebutuhan dan
lingkungan sekitar yang mendukung [11]. Pentingnya meningkatkan karakter membaca pada seseorang
terutama dalam dunia pendidikan yang memberikan pengaruh positif salah satunya terhadap hasil belajar
peserta didik. Semakin tinggi tingkat gemar membaca peserta didik maka keberhasilan dalam belajar akan
semakin besar.
Hasil belajar peserta didik merupakan sebuah pencapaian yang diperoleh oleh peserta didik dari
kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Hasil belajar merupakan sebuah perbuatan, sikap, apresiasi dan
keterampilan [12]. Hasil belajar meliputi aspek kognitif, psikomotor dan afektif [13]. Hasil belajar peserta
didik dapat diperoleh dengan dialkukannya sebuah tes tertentu [14]. Berdasarkan uraian diatas dimana hasil
belajar tersebut menjadi salah satu acuan dalam keberhasilan belajar peserta didik.
Pembelajaran tematik pada sekolah dasar terdiri dari beberapa muatan pembelajaran. Pembelajaran
tematik dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna pada peserta didik [15].
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa muatan
pembelajaran sehingga dapat meberikan sebuah pengalaman belajar pada peserta didik. Pada pembelajaran
tema dimana berfokus pada permasalahan sekitar dan menggabungkan beberapa komponen kurikulum
sehingga menghasilkan makna belajar [16]. Pembelajaran tematik merupakan salah satu strategi
pembelajaran yang mengangkat sebuah tema dalam mengaitkan beberapa muatan pembelajaran yang ada
disekitar lingkungan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran peserta didik lebih bermakna.
Penelitian ini sebelumnya pernah dibahas mengenai pengaruh dari sikap gemar membaca terhadap
hasil belajar IPA [17]. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oeneliti yaituuntuk mengetahui hubungan
karakter gemar membaca terhadap hasil belajar tematik peserta didik sekolah dasar. Pada kegiatan
pembelajaran tematik ini dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dengan meningkatkan karakter gemar
membaca pada siswa dapat meberikan pengaruh pada hasil belajar peserta didik. Dengan demikian dapat
disimpulkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil belajar peserta
didik, dimana dengan karakter gemar membaca dapat menambah pengetahuan, informasi dan pengalaman
bermakna bagi peserta didik. Penelitian ini memiliki perbendaan dengan penelitian yang lain yaitu dimana
dengan meningkatkan karakter gemar membaca dapat memberikan pengaruh pada hasil belajar peserta didik.
Tujuan penelitian ini adalah mengambar dapat memberikan informasi lebih dan pengalaman baru
bahwasanya karakter gemar membaca itu penting pada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai dilihat dari hasil pembelajaran peserta didik.

2.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan teknik analisis korelasi.
Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 66/IV Kota Jambi. Teknik pengambilan sampel
yaitu Purposive Sampling. Pengumpuan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan
angket dan wawancara. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket karakter gemar membaca.
Sebelum angket digunakan peneliti melakukan uji validitas angket karakter terlebih dahulu.
Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai tes formatif pada pembelajaran tematik kelas V
tema 7 yang mana diperoleh dari data dilapangan yaitu dokumentasi dari rata-rata prestasi belajar siswa
selama pembelajaran berlangsung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah
menggunakan analisis data statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk
menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dengan mendeskripsikan. Sedangkan analisis data statistik
deskriptif dilakukan untuk memberikan sebuah gambaran terhadap data yang telah dikumpulkan.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter gemar membaca dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan keinginan seseorang
untuk membaca. Dimana dalam membaca memberikan banyak sekali manfaat diantaranya membah
pengetahuan. Gemar membaca di lingkungan sekolah dapat dikatakan berhasil dilihat dari pemanfaatan
perpustakaan sebagai sumber belajar siswa. Dari penerapan karakter gemar membaca pada peserta didik
dapat memberikan pengaruh pada hasil belajar peserta didik. Berikut adalah tabel dari hasil angket gemar
membaca:

Interval
69-74
75-79
80-84
85-90
91-96

Tabel 1. Karakter Gemar Membaca Peserta Didik
Kategori
Total
Rata-rata
Min
Sangat tidak baik
1
Tidak baik
2
Cukup
3
86,25
59
Baik
7
Sangat Baik
5
Total
18

Max

81

%
4,23
8,78
11,24
43,21
32,59

Berdasarkan hasil analisis karakter gemar membaca pada pembelajaran tematik kelas V tema 7
dimana pada kategori sangat tidak baik sebanyak 4,23% (1 dari 18 siswa), pada kategori tidak baik 8,78% (2
dari 18 siswa), dalam kategori cukup 11,24% (3 dari 18 siswa), kategori baik 43,21% (7 dari 18 siswa) dan
kategori sangat baik 32,59% (5 dari 18 siswa). Berdasarkan skala karakter gemar membaca dari hasil data
doiatas menunjukkan bahwa data yang diperoleh adalah nilai rata-rata 86,25, nilai maksimum 81 dan
minimum 59.
Hasil dari uji asumsi normalitas dan linearitas dimana dari data angket respon karakter gemar
membaca yang mana diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 20 yaitu memperoleh nilai normalitas 0,
232 pada nilai normalitas sig > 0,05. Sedangkan hasil uji normalitas berbasis Kolmogrov Smirnov dari dua
sampel indiependen menghasilkannilai signifikasi 0,887 > 0,05 yang termasuk kedalam kategori normal.
Sedangkan hasil uji linearitas deviasi sig dari nilai linearitas yang diperoleh yaitu 0,786 > 0,05 dengan
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat hubungan linear antara karakter gemar membaca
terhadap hasil pemebelajaran tematik kelas V Tema 7 Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil analisis data
hubungan antara karakter gemar membaca terhadap hasil belajar siswa didaptkan korelasi sebesar 0,897.
Hubungan dari keduanya kuat dengan memperoleh nilai rata-rata 0,000 < 0,005 dan nilai R sebesar 0,937.
Hasil penelitian di atas sudah diuraikan dimana karakter gemar membaca dapat meberikan pengaruh
terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya karakter gemar membaca pada siswa
dapat memberikan dampak positif dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, karena dengan gemar
membaca siswa lebih memahami materi yang disampikan oleh guru dan bahkan mendapatkan pengetahuan
yang lebih dari apa yang disampaikan oleh guru. Hasil data yang didapatkan memberikan dampak positif
terhadap peserta didik.
Gemar membaca adalah salah satu karakter yang dikembangkan dalam dunia pendidikan. Tujuan
dari pendidikan karakter adalah untuk dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di
sekolah melalui pembentukan karakter peserta didik secara utuh, terpadu yang disesuaikan dengan strandar
kompetensi lulusan. Peradaban bangsa ditentukan oleh kemampuan siswa dalam gemar membaca buku-buku
maupun media bacaan lainnya. Kegiatan gemar membaca dapat membuat peserta didik lebih focus dalam
mengikuti pembelajaran [18]. Oleh karena itu pendidikan karakter sangat penting untuk mengubah cara
berpikir dan perilaku peserta didik.
Pada penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwasanya sangat penting menumbuhkan karakter
gemar membaca pada peserta didik, hal tersebut mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dimana
berdasarkan hasil penyebaran angket dimana analisis data bahwa 43,21% atau sebanyak 7 dari 18 peserta
didik berada pada kategori baik. Hasil tersebut diperkuat dengan wawancara dengan guru untuk mengetahui
gemar membaca peserta didik. Dengan demikian karakter gemar membaca mempengaruhi dari hasil belajar
peserta didik.
Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai penanaman karakter gemar membaca melalui
kegiatan literasi sekolah pada siswa kelas III sekolah dasar [19]. Sedangkan pada penelitian yang akan
dilakukan hubungan karakter gemar membaca terhadap hasil belajar tematik peserta didik sekolah dasar
dengan menggunakan modul elektronik berbasis kearifan lokal.
Penelitian ini memiliki keterbaruan yaitu terdapat pada variable yang diteliti yaitu karakter gemar
membaca yang digunakan untuk mengetahui hubungannya dengan hasil belajar peserta didik pada
pembelajaran kelas V Tema 7. Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya membahas satu karakter saja
yaitu gemar membaca dan hanya terbatat pada pembelajaran tematik kelas V yaitu tema 7. Penelitian ini
mengandung makna bahwasanya pentingnya pendidikan karakter diterapkan pada dunia pendidikan karena
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dapat membentuk perilaku dan cara peserta didik menjadi lebih baik. Karakter gemar membaca juga
memberikan pengaruh yang baik pada hasil belajar peserta didik karena memberikan pengalaman yang lebih
daripada pembelajaran yang hanya disampiakan oleh guru saat kegiatan pembelajaran. Saran dari peneliti
yaitu dalam kegiatan pembelajaran pentingnya guru menciptakan suasana pembelajaran yang dapat
meningkatkan kegemaran membaca pada peserta didik.

4.

KESIMPULAN
Karakter gemar membaca sangat perlu ditingkatkan pada pembelajaran. Semakin meningkatnya
minat membaca pada peserta didik akan sangat membantu dalam proses pembelajaran dan juga membantu
dalam pengembangan bangsa. Hal tersebut dikarenakan gemar membaca memberikan dampak positif pada
hasil belajar peserta didik. Dengan demikian guru perlu meningkatkan gemar membaca pada siswa karena
dampaknya bukan hanya pada peserta didik saja akan tetapi berdampak juga bagi bangsa.
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