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BAB I 

                                 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu 

yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Pendidikan 

memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-undang 

No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, yang 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Muslich, 2011: 83-84). 

Pendidikan merupakan proses internalisasi budaya kedalam diri 

seseorang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan merupakan 

sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu sarana 

pembudayaan dan penyaluran nilai (Muslich, 2011:69).  

Pendidikan juga merupakan suatu hal yang benar-benar ditanamkan 

selain menempa fisik, mental, dan moral bagi individu-individu, agar 

mereka menjadi manusia yang berbudaya sehingga diharapkan mampu 

memenuhi tugasnya sebagai manusia yang diciptakan Allah Tuhan Semesta 

Alam, sebagai makhluk yang sempurna (Muslich, 2011:48-49). 
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Tidak perlu disangsikan lagi, bahwa pendidikan karakter merupakan 

upaya yang harus melibatkan pihak baik keluarga, sekolah, maupun 

lingkungan sekolah. Pembentukan dan pendidikan karakter tersebut tidak 

akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan 

dan keharmonisan (Muslich, 2011: 52). 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, 

adat istiadat, dan estetika. Menurut Simon Philips (dalam Barnawi dan M. 

Arifin, 2012: 21) karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada 

suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang 

ditampilkan. 

Pendidikan Karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungannya (Ratna Megawangi, 2004:95). 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma 

atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, 

dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran 
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kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam 

kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. 

Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang 

merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu 

untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang diperlengkapi sarana-

sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di 

sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu 

program pengajaran.  

Buku pelajaran merupakan salah satu media yang mendukung dalam 

pembelajaran. Buku pelajaran dapat disertakan  nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam materi yang disajikan. Dengan adanya nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam materi pelajaran, peserta didik dapat mengetahui apa saja 

nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung serta menanamkan nilai-

nilai karakter kepada anak. Selain itu buku pelajaran sangat berperan 

penting sebagaimana UU Nomor 2 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa 

buku sangat berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Integrasi nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks 

merupakan salah satu kebutuhan dalam pengajaran, karena dari buku teks 

siswa dapat mengerti nilai pendidikan karakter untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam materi ajar buku teks Bahasa Indonesia 

terbitan Erlangga ini didalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan karakter 

yang harus diketahui oleh siswa. 
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Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk meneliti nilai-nilai 

pendidikan karakter pada buku teks dengan judul” Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter pada Materi Ajar Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VII terbitan 

Erlangga 2006 ”. 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan jelas, maka 

diperlukan suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

materi ajar Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VII terbitan 

Erlangga 2006? 

2. Bagaimana karakteristik penyajian buku Bahasa Indonesia untuk 

SMP Kelas VII terbitan Erlangga 2006? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menggali nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

materi ajar Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VII terbitan 

Erlangga 2006. 

2. Mendeskripsikan karakteristik penyajian buku Bahasa Indonesia 

untuk SMP Kelas VII terbitan Erlangga 2006. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoretis 

maupun praktis, sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh 
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seorang peneliti. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa wawasan 

tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku teks. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisis 

buku teks, sehingga kita dapat mengetahui nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat pada buku teks tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian berikutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengajaran 

bahasa di sekolah, khususnya mengenai nilai-nilai pendidikan 

karakter. 

E. Sistematika Laporan Penulisan 

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat memberikan 

gambaran secara jelas mengenai langkah-langkah penelitian dan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II, Landasan teori yang terdiri atas kajian teori, kajian penelitian 

yang relevan, kerangka pemikiran, dan desain penelitian. 
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Bab III, Metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, objek 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, 

teknik analisis data, dan prosedur penelitian. 

Bab IV, Pembahasan yang berisi tentang analisis yang dilakukan 

peneliti kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan.  

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan saran untuk penelitian ini. 

Daftar Pustaka berupa serangkaian buku referensi yang dijadikan 

acuan untuk menganalisis data. 

Lampiran Data Penelitian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


