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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan hingga kini masih dipercaya sebagai media yang sangat 

ampuh dalam membangun kecerdasan sekaligus kepribadian anak manusia 

menjadi lebih baik. Oleh Karena itu, pendidikan secara terus-menerus 

dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan 

generasi yang diharapkan. Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta 

didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun 

kepribadiannya agar berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan karakter 

dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. 

Pendidikan karakter sudah tentu penting untuk semua tingkat pendidikan, 

yakni dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Secara umum, pendidikan 

karakter seseorang sudah terbentuk sejak usia dini. Apabila karakter 

seseorang sudah terbentuk sejak usia dini, ketika dewasa tidak akan mudah 

berubah meski godaan atau rayuan datang begitu menggiyurkan. Dengan 

adanya pendidikan karakter semenjak usia dini, diharapkan persoalan 

mendasar dalam dunia pendidikan yang akhir-akhir ini sering menjadi 

keprihatinan bersama dapat diatasi. Sungguh, pendidikan di Indonesia sangat 

diharapkan dapat mencetak alumni pendidikan yang unggul, yakni para anak 

bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di 

bidangnya, dan berkarakter.  
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Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau 

budi pekerti individu yang berupa kepribadian khusus yang membedakan 

dengan individu yang lain (Zaenal aqib, 2011: 78).  

Pendidikan karakter sesungguhnya sudah tercermin dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang system Pendidikan Nasional, yang 

berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak Mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,dan menjadi warga Negara yang 
ddemokrasi serta bertanggung jawab.” 

 
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional tersebut, karakter 

penting yang semestinya dibangun adalah agar anak didik menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh, inilah 

hal penting yang semestinya mendapatkan perhatian dalam pendidikan kita. 

Dengan demikian, kesadaran beriman dan bertakwa kepada Tuhan itu akan 

menjadi kekuatan yang bisa melawan apabila anak didik terpengaruh untuk 

melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Apabila  hal ini semakin dikuatkan 

dengan pengembangan karakter  selanjutnya, yakni berakhlak mulia, semakin 

kukuhlah kepribadian anak didik itu.   

Dalam pendidikan karakter, anak didik memang sengaja dibangun 

karakternya agar mempunyai nilai-nilai kebaikan sekaligus 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa, dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan sekitar, bangsa, 

Negara, maupun hubungan internasional sebagai sesama penduduk dunia. 

Menurut Azzet (2011: 29) diantara karakter baik yang hendak dibangun 

dalam kepribadian anak didik adalah bisa bertanggung jawab, jujur, dapat 

dipercaya, menepati janji, ramah, peduli kepada orang lain, percaya diri, 

pekerja keras, bersemangat, tekun, tak mudah putus asa,  bisa berpikir secara 

rasional, kritis, kreatif dan inovatif. Selain yang diuraikan di atas masih ada 

karakter yang baik yaitu dinamis, bersahaja, rendah hati, tidak sombong, 

sabar, cinta ilmu, rela berkorban, berhati-hati, bisa mengendalikan diri, tidak 

mudah terpengaruh oleh informasi yang buruk, mempunyai inisiatif, 

menghargai waktu dan bisa bersikap adil. Apabila semua karakter tersebut 

benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari,  maka akan 

terbangun generasi bangsa yang tidak hanya cerdas, namun juga berkarakter 

yang baik.  

Permasalahannya, pendidikan di Indonesia dinilai kurang berhasil dalam 

membangun kepribadian peserta didiknya agar berakhlak mulia. Betapa 

pendidikan sering hanya menekankan anak didik untuk menguasai atau 

menghafal pelajaran sekolah agar dapat mengerjakan soal-soal ujian dan 

mendapat nilai yang bagus. Betapa orangtua juga gundah ketika anaknya 

mendapatkan nilai sekolahnya kurang bagus, kemudian berupaya dengan 

berbagai cara agar anaknya mengikuti pelajaran tambahan atau beberapa les 

lainnya. Pelaksanaan pendidikan yang tidak seimbang, yakni lebih 

mengutamakan kecerdasan intelektual sebagaimana diataslah yang akhirnya 
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memunculkan banyak perilaku buruk dari orang-orang terdidik. Oleh karena 

itu, pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.   

Di sinilah sesungguhnya lembaga pendidikan mempunyai tugas dan 

tanggung jawab terhadap anak didiknya mengenai pembentukan karakter. Hal 

ini karena karakter yang baik terkait erat dengan keberhasilan anak didik 

dalam belajar di sekolah. Dalam proses belajar mengajar di sekolah tidak 

terlepas dari materi ajar yang digunakan. Materi ajar yang digunakan harus 

dapat membangun karakter anak didik yang baik.  Dengan demikian, materi 

yang diajarkan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang ada dalam materi akan terealisasikan oleh peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. Menyangkut penggunaan buku teks yang memuat 

penjabaran materi khususnya buku ajar Bahasa Indonesia yang digunakan 

pada sekolah menengah pertama masih banyak ditemukan kekurangan dalam 

menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter. Maka dari itu, nilai-nilai 

pendidikan karakter sangat diperlukan di dalam sebuah buku materi ajar, agar 

siswa memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia serta berkarakter 

yang baik.  

Buku Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VIII merupakan sebuah buku 

teks yang didalamnya diduga mengandung nilai-nilai pendidikan karakter 

bagi siswa. Dipandang mengkaji nilai-nilai pendidikan karakter pada materi 

ajar buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VIII yakni menekankan 

anak didik untuk mempunyai karakter yang baik dan diwujudkan dalam 

perilaku keseharian. Penulis ingin mengetahui buku materi ajar Bahasa 
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Indonesia untuk SMP kelas VIII terbitan Erlangga ini mengandung nilai-nilai 

pendidikan karakter atau tidak.  Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Materi 

Ajar Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VIII terbitan Erlangga.” 

 

2. Perumusan Masalah  

Ada dua masalah yang perlu dibahas. 

a. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter pada Buku Bahasa Indonesia 

untuk SMP kelas VIII terbitan Erlangga? 

b. Bagaimana karakteristik penyajian buku materi ajar Bahasa Indonesia 

Kelas VIII SMP terbitan Erlangga? 

  

3. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang akan dicapai . 

a. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter pada materi ajar Bahasa 

Indonesia untuk SMP kelas VIII terbitan Erlangga. 

b. Medeskripsikan karakteristik penyajian buku materi ajar  Bahasa 

Indonesia untuk SMP kelas VIII terbitan Erlangga. 
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4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter 

b. Manfaat praktis  

1) Penelitian ini dapat menjadi salah satu contoh analisis mengenai nilai-

nilai pendidikan karakter khususnya dalam materi ajar Bahasa 

Indonesia untuk SMP kelas VIII. 

2) Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca untuahami nilai-nilai 

pendidikan karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


