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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Memaparkan karakteristik penyajian 
buku materi ajar terkait dengan pendidikan karakter Bahasa Indonesia untuk SMP 
kelas IX Terbitan Erlangga. 2.) Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter 
yang terkandung pada buku materi ajar Bahasa Indonesia untuk SMP kelas IX 
Terbitan Erlangga . Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data dalam 
penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai-nilai 
pendidikan karakter yang terdapat pada buku materi ajar Bahasa Indonesia untuk 
SMP kelas IX Terbitan Erlangga. Sumber data berisi tentang data-data yang 
dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupa buku materi Bahasa 
Indonesia untuk SMP kelas IX Terbitan Erlangga. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik baca, simak, dan catat. Teknik 
keabsahan data menggunakan trianggulasi peneliti. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyajian dapat dinyatakan Buku 
Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX Terbitan Erlangga mempunyai komponen 
meliputi: judul buku, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan buku, judul 
pelajaran, rincian subjudul, rangkuman, daftar pustaka, peta konsep, subjudul per 
KD, tujuan KD, penjelasan (teoritis), contoh-contoh, latihan, tugas. Komponen 
buku teks tersebut yang tidak sesuai dengan pedoman antara lain: Ulangan harian, 
ulangan semester, refleksi, glosarium, dan indeks. Dan nilai-nilai pendidikan 
karakter yang terkandung di dalam buku materi ajar Bahasa Indonesia untuk SMP 
kelas IX Terbitan Erlangga meliputi: 1) religius, 2) jujur, 3) disiplin, 4) kerja 
keras, 5) kreatif, 6) mandiri, 7) demokratis, 8) rasa ingin tahu, 9) semangat 
kebangsaan, 10) cinta tanah air, 11) menghargai prestasi, 12) bersahabat atau 
komunikatif, 13) gemar membaca, 14) peduli lingkungan, 15) peduli sosial, dan 
16) tanggung jawab. 

 

 

Kata Kunci: Nilai Pendidikan Karakter, Buku materi ajar Bahasa Indonesia. 
 



A. Pendahuluan 
Dalam kehidupan sehari-hari kata moral sering dipakai dengan 

pengertian yang lain yaitu budi pekerti, akhlak, nilai etika dan sebagainya, 
meskipun satu dengan yang lain memiliki pengertian detail yang berbeda. 
Nilai berasal dari bahasa latin, dari kata value yang artinya berdaya guna, dan 
berlaku (Diane Tilman, 2004: 32). Nilai adalah sesuatu yang berharga, 
berguna, dan indah untuk memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan 
harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi untuk 
mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai juga dapat 
diartikan sebagai standard tingkah laku, dan kebenaran yang mengikat 
masyarakat manusia, sehingga menjadi kepatutan untuk dijalankan dan 
dipertahankan.  

Pembentukan budi pekerti, terkait dengan komponen kepribadian 
manusia. Al-Ghazali, dalam Poerwanti (2002: 37) menyatakan bahwa 
disamping komponen ruh yang menghidupkan manusia, terdapat komponen 
lain yang sangat berpengaruh terhadap perilaku yaitu Al-Qalb (hati, jantung, 
nurani), Al–Nafs (nafsu, dorongan, ambisi, diri) dan Al-Aql (akal, pikiran 
rasional). Terdapat kesamaan bila komponen tersebut dikaitkan dengan teori 
Sigmund Freud (dalam Suryabrata, 2003: 23) yang menganalisis kehidupan 
kejiwaan manusia dalam tiga komponen yaitu: (1) Id atau das es yang berisi 
dorongan dan nafsu yang berprinsip pada kenikmatan, (2) ego atau das ich 
yaitu fungsi pikir yang bersifat rasional dan berprinsip pada realitas serta (3) 
super ego atau Das uber Ich yaitu fungsi kata hati atau nurani yang berprinsip 
pada idealitas dan berfungsi kontrol. Dari berbagai komponen di atas 
pendidikan moral lebih mengarah pada penguatan fungsi super ego ataupun 
Al-Qalb. Tujuan pendidikan budi pekerti adalah terbentuknya manusia 
seutuhnya yaitu manusia yang berbudi pekerti luhur, atau yang sering disebut 
dengan berbagai istilah insan kamil (manusia sempurna), manusia super 
normal menurut Schultz, Allport menyebutnya Mature Personality, Self 
Actualized Person menurut Abraham Maslow, sedang Carl Roger 
menyebutnya sebagai Fully Functioning Person. 

Kirchenbaum dalam Megawangi (2004: 41) menyatakan, pendidikan 
nilai terkait dengan banyak istilah yaitu pendidikan karakter, etika, 
pendidikan moral, klarifikasi nilai, pelatihan emphaty, dan kecakapan hidup. 
Budi adalah nalar dengan nalar itulah manusia bisa berpekerti atau bertindak, 
sehingga budi pekerti yang baik dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku 
yang baik yang membuat manusia dapat hidup dengan lebih baik bersama 
orang lain. Perilaku moral dikendalikan nilai moral atau aturan perilaku yang 
disepakati kelompok tertentu, sehingga perilaku moral tidak saja berdasar 
standart sosial tetapi juga ada unsur suka rela dalam melaksanakannya. Budi 
pekerti yang sudah menjadi keseharian dan secara suka rela, spontan dan 
menjadi ciri individu disebut dengan karakter. 

Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani ”to mark” yang berarti 
menandai atau mengukir perilaku (Ratna Megawangi, 2004). Pendidikan 
karakter dapat diartikan sebagai pendidikan untuk membentuk perilaku dan 
kepribadian anak melalui pendidikan moral dan budi pekerti, yang hasilnya 



nampak dalam perilaku seseorang, misalnya perilaku jujur, 
bertanggungjawab, menghormati hak orang lain, bekerja keras dan 
sebagainya. Carl Rogers mengatakan bahwa fitrah manusia pada dasarnya 
bersifat baik, apabila hal ini berfungsi secara bebas, akan dapat berkembang 
secara positif. Sistem pendidikan yang berupaya memberikan instruksi moral 
akan merupakan hambatan eksternal yang menegah tumbuhnya fitrah 
tersebut. Tidak perlunya mengajarkan prinsip moral melalui pendidikan 
karakter ini yang kemudian menumbuhkan kelompok yang berpendapat 
bahwa moralitas yang dianggap benar adalah moralitas yang punya alasan 
logis. 

Tujuan pendidikan karakter adalah untuk mendidik anak-anak agar 
dapat melakukan keputusan bijak dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan 
sehari hari. Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan adalah nilai-nilai 
universal yang dapat menjadi perekat seluruh masyarakat. Dalam suatu 
masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, adat ataupun sosial budaya, 
diperlukan adanya nilai-nilai yang secara universal diakui kebenarannya, dan 
dijunjung tinggi bersama oleh seluruh masyarakat dan menjadi perekat yang 
efektif sehingga akan tercipta relasi sosial yang harmoni dalam masyarakat 
yang heterogen tersebut. Nilai-nilai itulah yang perlu digali dan 
dikembangkan menjadi nilai pembentuk karakter. 

Buku Bahasa Indonesia untuk SMP kelas IX merupakan sebuah buku 
yang terdiri atas nilai-nilai pendidikan karakter bagi siswa. Dalam konteks 
pembelajaran bahasa Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia dikembalikan 
pada kedudukan yang sebenaranya, yaitu melatih siswa membaca, menulis, 
berbicara, mendengarkan, dan mengapresiasi karya sastra. Tujuan pengajaran 
bahasa dan sastra Indonesia adalah melatih siswa meningkatkan kemampuan 
berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan secara nyata. Berdasarkan hal 
itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Nilai-Nilai Pendidikan 
Karakter pada Materi Ajar Buku Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX 
Terbitan Erlangga”. 

 
B. Metode Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini bertempat di Surakarta selama enam 
bulan yaitu dari bulan Desember sampai dengan September 2012, dengan 
objek penelitiannya yaitu Objek penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan 
karakter dan karakteristik penyajian buku yang terkait dengan pendidikan 
karakter pada buku materi ajar Bahasa Indonesia Untuk SMP Kelas IX 
Terbitan Erlangga. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 
menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuntifikasi lainnya 
(Moleong, 2009: 6). Data dalam penelitian ini Data dalam penelitian ini 
adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai-nilai pendidikan 
karakter yang terdapat pada buku materi ajar . Bahasa Indonesia Untuk SMP 
Kelas IX Terbitan Erlangga. Sumber data berisi tentang data-data yang 
dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian. Sumber 



data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupa buku materi 
ajar Bahasa Indonesia Untuk SMP Kelas IX Terbitan Erlangga. 

Langkah pertama yang dilakukan penelitian ini adalah pengumpulan 
data. Data berupa wacana yang ada dalam buku teks “Bahasa Indonesia 
Untuk SMP Kelas IX Terbitan Erlangga, sedangkan pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik catat, pilih dan pilahan yaitu suatu teknik dengan 
cara pencatatan, pemilihan dan pemilah-milahan (Sudaryanto, 1993: 11). Data 
kemudian diklasifikasikan menurut pokok permasalahan kemudian dianalisis 
menurut jenis piranti kohesi masing-masing. Proses pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode simak, metode baca dan metode 
catat. Metode baca dalam penelitian ini yaitu dengan membaca kalimat-
kalimat pada materi bacaan buku materi ajar Bahasa Indonesia Untuk SMP 
Kelas IX Terbitan Erlangga tersebut (Sudaryanto 2003:133). Tahap pertama 
yaitu permasalahan, peneliti mencari pokok permasalahan yang akan dibahas 
dengan menyusun rumusan permasalahan dalam penelitian. Tahap kedua 
yaitu perencanaan, peneliti menyusun tindakan yang akan digunakan untuk 
melaksanakan penelitian. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data, 
pengumpulkan data, langkah-langkah dalam pengumpulan data sebagai 
berikut. 

a. Membaca buku materi ajar Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX 
Terbitan Erlangga. 

b. Mendata kalimat dalam materi bacaan dalam buku Bahasa Indonesia 
untuk SMP Kelas IX Terbitan Erlangga. 

c. Mengklasifikasi data sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.  
d. Mendata unsur-unsur yang berkaitan dengan karakteristik penyajian 

buku teks. 
Tahap keempat yaitu analisis data, data yang sesuai dengan penyajian 

buku teks akan diklasifikasikan sesuai dengan data yang mengandung nilai-
nilai pendidikan berkarakter dan klasifikasi penyajian buku selanjutnya akan 
disesuaikan dengan butir-butir nilai-nilai pendidikan berkarakter.  

Tahap kelima yaitu hasil dan pembahasan, dalam tahap ini peneliti 
mendeskripsikan karakteristik penyajian buku materi ajar Bahasa Indonesia 
untuk SMP Kelas IX Terbitan Erlangga dan alasan mengapa data dianggap 
mengandung nilai-nilai pendidikan berkarakter. Selanjutnya dideskripsikan 
kesimpulan mengenai kelengkapan nilai-nilai pendidikan berkarakter apakah 
sudah memenuhi 18 nilai-nilai pendidikan berkarakter. 

Validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara mengumpulkan data dengan berbagai teknik yang benar-benar 
sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi 
penelitian. Ketetapan data tersebut tidak hanya tergantung dari ketetapan 
memiliki sumber data teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik 
pengembangan validitas datanya. Penelitian ini menggunakan teknik 
trianggulasi. Trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir 
fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya, untuk menarik simpulan 
yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Patton (dalam 
Sutopo, 2002: 93) menyatakan ada 4 macam teknik triangulasi, yaitu (1) 



trianggulasi data disebut juga trianggulasi sumber, (2) trianggulasi peneliti, 
(3) trianggulasi metodologi, dan (4) trianggulasi teoritis. 

Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori trianggulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data atau pun simpulan 
mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari 
beberapa peneliti yang lain. 

C. Gambaran Umum Buku Teks Bahasa Indonesia 
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 dengan 
sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para 
pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat 
menunjang suatu pengajaran. Buku teks berperan penting bagi siswa karena 
buku teks dapat menunjang siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar 
memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi secara sistematis. 

Materi ajar Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX Terbitan Erlangga 
merupakan buku pegangan yang digunakan untuk membantu para siswa SMP 
untuk proses belajar mengajar di sekolah maupun belajar di rumah. Buku 
tersebut ditulis oleh Pengarang Nurhadi, Dawud, Yuni Pratiwi. Tebal buku 
tersebut 230 halaman.  Untuk  cetakan pertama dan dicetak oleh Penerbit 
Erlangga Jakarta 2007. 

D. Temuan dan Pembahasan 
1. Penyajian Nilai-nilai Pendidikan Berkarakter pada materi ajar  Buku 

Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IXTerbitan Erlangga 
 

Karakteristik Penyajian Buku Teks 

Sistematika penyajian dalam setiap bab terdiri atas kata-kata 
motivasi, peta konsep, pendahuluan/apersepsi, isi yang memuat materi 
berbahasa dan bersastra lengkap dengan penjelasan konsep dan latihan, 
serta penutup yang terdiri atas evaluasi, rangkuman, refleksi dan uji 
kompetensi. 

Adanya bagian dalam setiap bab yang sistematika membuat buku 
Bahasa Indonesia untuk SMP kelas IX Terbitan Erlangga dalam 
penyajiannya akan membantu siswa dalam mempelajari buku ini sehingga 
siswa tidak merasa jenuh. Adapun isi bagian buku sebagai berikut: 
a. Kover Bab 

Setiap awal unit dibuka dengan kover bab. Setiap bab memuat 
tema yang akan menjadi jembatan penghubung antar materi pelajaran 
sehingga antara materi satu dengan menjadi runtut serta saling 
berkaitan. Pada halaman kover bab juga berisi motivasi diri yang 
dipetik dari kata-kata bijak para tokoh dunia. Diharapakan setelah 
membaca motivasi diri, siswa akan termotivasi untuk belajar dan 
bersikap bijak dalam meraih tujuan hidup yang diharapakan. 

 
 



b. Materi Inti 
Setiap unit pelajaran memuat materi inti pada Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Pada setiap materi inti 
disajikan apersepsi (pengantar awal) sebelum memulai pelajaran. 

c. Peta Konsep 
Di bawah halaman kover bab disajikan peta konsep yang 

menggambarkan tentang keseluruhan materi yang akan diajarkan pada 
setiap unit, berikut alur materi tersebut. Diharapkan sebelum masuk 
pada materi, guru dan atau siswa membaca peta konsep agar 
mengetahui alur kegiatan yang akan dipelajari. Dengan demikian guru 
dan siswa akan lebih mudah dalam mencapai tujuan belajar yang 
diharapkan. 

d. Aktivitas 
Merupakan serangkaian kegiatan yang harus diikuti siswa. 

Aktivitas tersebut sudah diurutkan sesuai tahapan-tahapan yang perlu 
diikuti siswa untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Adapun 
aktivitas siswa terdiri dari 4 bagian, yaitu: 

1) Bagian kesatu 
Bagian kesatu merupakan kegiatan menyimpulkan, mengomentari, 
menganalisis, memberi komentar menjelaskan materi yang akan 
dibahas. 

2) Bagian kedua 
Bagian kedua berisi kritikan, laporan, membahas dan 
mengaplikasikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. 

3) Bagian ketiga 
Bagian ketiga merupakan penemuan, identifikasi tema dan pesan 
yang disampaikan pada materi. 

4) Bagian keempat 
Bagian keempat merupakan aktivitas siswa dengan menuliskan 
kembali materi-materi yang ada. 

e. Daftar Pustaka 
Merupakan daftar buku acuan lengkap yang terdapat pada buku 

berikut nomor halaman tempat kata, istilah, serta nama pengarang 
tersebut. 

Dapat dinyatakan bahwa pendukung penyajian materi memiliki 
kekurangan dalam hal ulangan harian, ulangan semester, refleksi, 
glosarium, dan indeks. berikut penjelasannya. Dari kelima komponen 
tersebut tidak diperoleh, karena ulangan harian di buat dari setiap guru 
yang ingin mengadakan ulangan harian di kelas untuk latihan menghadapi 
ulangan semester. Ulangan semester di buat dari tim penguji soal dari 
daerah kabupaten yang disetarakan sekolah-sekolah sekabupaten. Refleksi 
merupakan cerminan atau gambaran setiap guru pada saat mengajar untuk 
mengetahui seberapa mampu guru untuk mengajar peserta didik di kelas. 



 Glosarium merupakan daftar kata dalam bidang tertentu atau 
kamus dalam bentuk yang ringkas, glosarium tersebut terdapat pada buku 
cerita, novel, dan cerpen. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting 
terdapat dalam buku cetakan (biasanya terdapat pada bagian akhir buku) 
tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman 
atau tempat kata atau istilah yang ditemukan, indeks terdapat pada buku 
daftar telepon dan atlas. Jadi kelima komponen tersebut tidak masuk 
dalam komponen buku yang diteliti. 

2. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter pada Buku Bahasa Indonesia untuk SMP 
Kelas IX Terbitan Erlangga 2007. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalam 
buku materi ajar Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX Terbitan Erlangga 
2007 meliputi: 1) religius, 2) jujur, 3) disiplin, 4) kerja keras, 5) kreatif, 6) 
mandiri, 7) demokratis, 8) rasa ingin tahu, 9) semangat kebangsaan, 10) 
cinta tanah air, 11) menghargai prestasi, 12) bersahabat atau komunikatif, 
13) gemar membaca, 14) peduli lingkungan, 15) peduli sosial, dan 16) 
tanggung jawab. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam buku materi 
ajar Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX Terbitan Erlangga 
2007 diperoleh dari materi-materi bacaan, aktivitas-aktivitas, tugas-tugas, 
serta uji kompetensi yang berisi pertanyaan serta perintah yang terdapat 
dalam buku tersebut. Nilai-nilai pendidikan karakteri yang terdapat dalam 
buku materi ajar Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX Terbitan Erlangga 
2007 akan diuraikan sebagai berikut. 
1. Nilai Religius 

Data yang mangandung nilai-nilai religius sebagai berikut. 
(1)...... 

“Di mana, ver?” tanya Nungki. 
“Taman Anggrek, gitu loch! Udah, ya, gue harus cepet ke 

lokasi nih, ngungsi satu bulan. Nih, teleponnya. Jangan lupa 
kasih tau si Santi. Ntar kita telepon-teleponan, tapi jangan 
malam, ya. Ntar majikan gue marah lagi. “Assalamu’alaikum,” 
Vera menutup teleponnya. 
....... 

 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 16) 
  Data “Assalamu’alaikum,” mengandung nilai religius. 
Nilai religius yang ditunjukkan pada data (1) mengajarkan kita untuk 
mengucapan salam ketika menutup telepon. Selaim itu kalimat di 
atas termasuk ucapan yang berberkah, dan di antara keberkahannya 
adalah jika dia didengar maka hati orang yang mendengarnya akan 
dengan ikhlas segera menjawab dan mendatangi orang yang 
mengucapkannya. 
 
 
 



2. Jujur 
Data yang mangandung nilai-nilai kejujuran sebagai berikut: 

(5) Pendengar diminta untuk mengisi angket tersebut secara jujur 
…………  

 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 114) 
Data jujur mengandung nilai kejujuran yang terdapat 

dalam data (5) mengandung nilai kejujuran yang menunjukan 
pada kalimat tersebut untuk mengajak peserta berbuat jujur 
dalam melakukan suatu tindakan. 

(6) Apabila kita ingin meraih hari depan yang lebih baik, tidak ada 
pilihan lain kecuali belajar dan bekerja keras dengan penuh 
kejujuran dan kedisiplinan. 
 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 115) 
 Data kejujuran mengandung nilai kejujuran terdapat 
pada data (6) menunjukkan pada dengan penuh kejujuran 
mengajarkan peserta didik dalam meraih hari masa depan yang 
lebih baik dengan penuh kejujuran. 

3. Disiplin 
Data yang mangandung nilai-nilai kedisiplinan sebagai berikut: 
(7)….. 

Ellen pernah ditelepon oleh jaksa senior dan kepala 
kejarinya sehubungan dengan kasus pembebasan tanah dengan 
tersangka seorang lurah. Bukannya melepaskan si tersangka 
seperti yang dikehendaki para penelepon, ia malah menahannya. 
Pernah pula ia menolak permintaan polisi yang meminta sebuah 
kasus yang sudah siap dilimpahkan ke pengadilan. Ujarnya, 
“kalau memang orang itu salah, ya, harus diproses. Biar saja, 
teman mau apa, hukum harus ditegaskan. Kalau tidak mulai 
dari kita sendir, hukum tidak akan pernah tegak.” 
...... 
(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 214) 
 

Data hukum harus ditegaskan mengandung nilai 
disiplin terdapat pada data (7) nilai disiplin pada kalimat di atas 
mengajarkan kita untuk mentaati peraturan hukum yang berlaku. 

4. Kerja Keras 
Data yang mengandung nilai kerja keras sebagai berikut: 

(9)...... 
“Berawal dari seorang pedagang kaki lima di pasar, ia lalu 
berdikari menjadi salah seorang pengusaha tahu yang sukses. Dari 
usahanya itu, ia telah berhasil menghidupi keluarganya, naik haji, 
memiliki pabrik, dan menghidupi keenam belas karyawan. Ayah 
dari sembilan orang ini telah memulai usahanya sejak tahun 1985. 
Berawal dari pembuatan satu gilingan tahu atau kira-kira seratus 
buah tahu/hari, menjadi dua puluh lima gilingan dan sekarang 



mencapai seratus gilingan atau sekitar sepuluh ribu buah tahu/hari. 
Jumlah yang cukup untuk memberi makan satu kampung”. 

...... 
(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 170) 

Data yang sukses mengandung nilai kerja keras ditunjukkan 
pada data (9). Pernyataan di atas mengajarkan agar kita selalu 
berusaha keras dalam meraih kesukessan. Sebuah kesuksesan tidak 
terjadi dengan begitu saja, melainkan dimulai dari hal-hal yang kecil, 
sehingga dengan terus berusaha keras tanpa mudah putus asa dan 
pantang menyerah maka pasti akan membuahkan hasil yang 
maksimal. 

5. Kreatif 
Data yang mengandung nilai kreatif sebagai berikut: 

(14) ...... 
“Lagu-lagu Padi didominasi tema cinta, misalnya “Rapuh”, “Kasih 
tak Sampai”, dan “Seperti Kekasihku”. Hanya lagu “Hitam” yang 
temanya berbicara di luar cinta, yakni pencarian jatidiri. Meskipun 
beberapa lagu bertema cinta menjadi hit dan sempat menduduki 
peringkat atas lagu-lagu pop Indonesia, Padi harus berpikir serius 
untuk menulis tema yang lebih variatif. Jika Padi terus berada di 
jalur tema cinta, tentu penggemarnya akan lebih cepat sampai ke 
titik jenuh”. 

...... 
(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 12) 

Data Padi mengandung nilai kreatif, ditunjukkan pada data 
(14). Nilai kreatif ditunjukkan oleh group band Padi yang tidak 
membuat karya dengan tema cinta. Padi berusaha berfikir serius 
untuk menulis tema yang lebih variatif. Himbauan untuk selalu 
kreatif juga ditunjukkan pada puisi dengan judul “Syair Perahu”. 

6. Mandiri 
Data yang mengandung nilai mandiri sebagai berikut: 
(16)...... 

Pergi ke dunia luas, anakku sayang 
Pergi ke hidup bebas 
Selama angin masih angin buritan 
Dan matahari pagi masih menyinari daun-daunan 
Dalam rimba dan padang hijau 
Pergi ke laut lepas, anakku sayang 
Pergi ke alam bebas! 
Selama hari pelum petang 
Dan warna senja belum kemerah-merahan 
Menutup pintu waktu lampau 
...... 
(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 93)  



Data Pergi ke dunia luas, anakku sayang, pergi ke 
hidup bebas  mengandung nilai kreatif, ditunjukkan pada data 
(16). Dalam Puisi di atas memberikan pelajaran bahwa seorang 
ibu yang mendidik kemandirian pada anaknya.  

 
7. Demokratis 

Nilai demokratis dapat dideskripsikan sebagai cara berpikir, 
bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya 
dengan orang lain. Data yang mengandung nilai demokratis sebagai 
berikut: 
(18)...... 

“Dengan cara ini diharapkan volume sampah yang di-3R-
kan akan banyak, sedangkan yang dibuang ke TPA semakin 
kecil. Konsep pengelolaan sampah seperti itu diharapkan dapat 
mencegah atau mengurangi timbulnya pencemaran dan dampak 
negatif dari sampah. Cara pengelolaan sampah yang dilakukan 
secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Konsep yang 
dapat mendayagunakan manfaat sampah secara ekonomi, 
mengubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah, 
memberikan adanya kepastian dan kejelasan pengaturan 
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat dan 
dunia usaia. Dengan cara itu, diharapkan penangan sampah dapat 
dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien. 
...... 
(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 132) 

Data  dapat mendayagunakan manfaat sampah secara 
ekonomi mengandung nilai demokratis, ditunjukkan pada data 
(18). Nilai demokratis  pada kalimat di atas mengajarkan kita 
dalam menyelesaikan permasalahan secara demokratis. Demokrasi 
dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan hidup seperti 
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. 

8. Rasa Ingin Tahu 
Data yang mengandung nilai rasa ingin tahu sebagai berikut. 

(19) …….. 
Indonesia yang dahulu disanjung sebagai negara yang 

alamnya subur makmur dan hijau sepanjang mata memandang, 
sebentar lagi akan menjadi wilayah yang gersang, kering 
kerontang, tandus, dan tidak produktif. Hal itu terjadi bila tidak 
ada usaha nyata memperbaiki pengelolaan sumber daya air 
menurut ruang (spasial) dan waktu (temporal). Mengapa 
demikian? 

Argumentasinya sangat jelas karena saat ini, pemerintah 
apalagi masyarakat tidak berdaya, masa bodoh, bahkan merasa 
tidak berkepentingan untuk mencegah apalagi memperbaiki 
pengelolaan sumber daya air an sumber mata air yang semakin 



memburuk. Tanda-tanda amat kuat, yaitu jumlah sumber mata air 
dan kemampuan pasokan airnya terus merosot tajam, sementara 
kebutuhan air antarsektor terus meningkat secara kuantitas, 
kualitas, maupun kontinuitas. 
...... 
(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 134) 

Data usaha nyata memperbaiki pengelolaan sumber 
daya air menurut ruang (spasial) dan waktu (temporal). 
Mengapa demikian? mengandung nilai rasa ingin tahu, 
ditunjukkan pada data (19). Kalimat di atas mendorong rasa 
keingintahuan kita terhadap kerusakan sumber daya alam di 
Indonesia, sehingga perlu adanya usaha nyata memperbaiki 
pengelolaan sumber daya air menurut ruang (spasial) dan waktu 
(temporal).  

9. Semangat Kebangsaan 
Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai cara berpikir, 

bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa 
dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Data 
yang mengandung nilai semangat kebangsaan pada data salah satunya 
terdapat pada lagu karya Cokelat dengan judul “Bendera” di halaman 
90 sebagai berikut: 
(23) Merah putih teruslah kauberkibar 

Di ujung tiang tertinggi 
Di Indonesiaku ini 
Merah putih teruslah kauberkibar 
Di ujung tiang tertinggi  
Di Indonesiaku ini 
Merah putih teruslah kauberkibar 
Kuakan selalu menjagamu 
...... 
(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 10) 
 
 Data Merah putih teruslah kauberkibar Di ujung 
tiang tertinggi ditunjukkan pada data (23) mengandung nilai 
semangat kebangsaan. Nilai semangat kebangsaan ditunjukkan 
dalam lagu tersebut sehingga sebagai warga negara Indonesia 
harus selalu menjaganya. Semangat kebangsaan harus kita 
jadikan sebagai inspirasi yang mendorong kita untuk selalu 
mengedepankan generasi muda Indonesia di negri ini. 

10. Cinta Tanah Air 
Data yang mengandung nilai cinta tanah ari sebagai berikut. 

(25)...... 
Biar saja kutak sehebat matahari 
Tapi selalu kucoba untuk menghangatkanmu 
Biar saja kutak setegar batu karang 



Tapi selalu kucoba untuk melindungimu 
Biar saja kuta seharum bung mawar 
Tapi selalu kucoba untuk mengharumkanmu 
Biar saja kutak seelok langit sore 
Tapi selalu kucoba untuk mengindahkanmu 
Kupertahankan demi kehormatan bangsa 
Kupertahankan demi tumpah darah 
Semua pahlawan-pahwalanku 
 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 90) 

  Data Kupertahankan demi kehormatan bangsa 
ditunjukkan pada data (25) mengadung nilai cinta tanah air. Nilai 
yang menunjukkan rasa cinta tanah air ditunjukkan dari lagu 
tersebut adalah meskipun dalam kondisi yang lemah tapi tetap 
berusahaan mempertahankan kehormatan dan tumpah darah 
Indonesia.Cinta tanah air adalah perasaan cinta terhadap bangsa 
dan negara sendiri. Berusaha untuk membela negara dari 
serangan-serangan bangsa lain dan rela berkorban demi keutuhan 
bangsa. 

11. Menghargai Prestasi 
Data kalimat yang mengandung nilai menghargai prestasi terdapat  
data sebagai berikut. 
(27)...... 

Dengan penuh wibawa dan pandangan mantap, Serma 
Fariana turun dari pesawat yang baru saja diterbangkannya 
tersebut. Semua mata yang ada di lanud tertuju ke Ana yang 
memang tampak mengagumkan. 

 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 168) 

 Data Semua mata yang ada di lanud tertuju ke Ana 
yang memang tampak mengagumkan ditunjukkan pada data 
(27) mengandung nilai menghargai prestasi. Nilai menghargai 
prestasi tunjukkan apresiasi yang diberikan oleh seluruh 
penonton yang melihat kagum terhadap prestasi Serma Fariana 
yang diiringi dengan tatapan tajam dan tepuk tangan. 
Menghargai prestasi merupakan sikap dan tindakan yang 
mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 
bagi masyarakat dan mengakui ,serta menghormati keberhasilan 
orang lain. 

 (28)...... 

Laki-laki berdarah Tionghoa ini menyandang gelar bachelor 
of science hanya dalam tempo dua tahun lebih sembilan bulan. 
Predikatnya pun summa cum laude. Setelah merampungkan S-1-
nya pada 1998, ia kebanjiran tawaran beasiswa dari perbagai 



perguruan tinggi top di Amerika. Meskipun ada tawaran dari 
Universitas yang peringkatnya lebih tinggi, ia memilih tetap 
tinggal di Universitas Wisconsin dan meraih gelar doktor 
pada Mei 2003. 

 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 172) 

Data ia memilih tetap tinggal di Universitas 
Wisconsin dan meraih gelar doktor pada Mei 2003 
ditunjukkan pada data (28) juga menggandung nilai menghargai 
prestasi. Penghargaan prestasi ditujukan dengan adanya tawaran 
beasiswa dari berbagai perguruan tinggi terbaik di Amerika. 
Menghargai terhadap prestasi mempunyai peran dalam 
memberikan motivasi untuk dapat meraih prestasi yang lebih 
baik. 

12. Bersahabat/Komunikatif 
Data yang mengandung nilai bersahabat/komunikasi sebagai berikut. 
(30)...... 

Bagai harimau tua 
Susah payah maut menjeratnya 
Matanya bagai saga 
Menatap musuh pergi dari kotanya 
Sesudah pertempuran yang gemilang itu 
Lima pemuda mengangkatnya 
Di antaranya anaknya 
Ia menolak 
Dan tetap merangkak 
Menuju kota kesayangannya 
 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 92) 
 Data Lima pemuda mengangkatnya, Di antaranya 
anaknya ditunjukkan data (30) mengandung nilai bersahabat. 
Kandungan tersebut terdapat pada isi puisi yang terdapat 5 
pemuda dengan nilai persahabatannya berusaha untuk 
mengangkatnya. Dalam sebuah perjuangan komunikasi dan 
persahabatan harus senantiasa dijaga. Persahabatan akan 
membuat perjuangan yang berat terasa ringan dan permasalahan 
yang besar terasa kecil. 

13. Gemar Membaca 
Data yang mengandung nilai gemar membaca sebagai berikut. 
(32) Bacalah teks berikut berdasarkan petunjuk di bawah ini! 

 1.Lakukan persiapan! Konsentrasikan pikiran dan perasaan 
untuk melakukan aktivitas membaca 

 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 212) 



Data aktivitas membaca ditunjukkan pada data (32) 
mengandung nilai gemar membaca. Dapat dilihat ada kalimat 
aktivitas membaca. Dalam artian peserta didik dilatih membaca teks 
dengan persiapan kosentrasi dan perasaan dalam melakukan aktivitas 
membaca. 

(33) Bacalah kutipan novel “Salah Asuhan” karya Abdoel Moeis 
berikut! Cermatilah bahasadan peribahasa yang terdapat di 
dalamnya! 

 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 117) 

Data Bacalah kutipan novel “Salah Asuhan” karya 
Abdoel Moeis ditunjukkan pad data (33) mengandung nilai gemar 
membaca.  Dalam perintah bacalah kutipan novel. Sehingga 
peserta didik dapat mengetahui bahasa dan peribahasa dalam 
kutipan novel tersebut. 

14. Peduli Lingkungan 
Peduli lingkungan dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 
sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 
kerusakan alam yang sudah terjadi. Data kalimat yang mengandung 
nilai peduli lingkungan sebagai berikut: 
(37)...... 

Bertolak dari kenyataan itu, muncullah sebuah cara baru 
dalam mengolah sampah. Seperti apakah cara itu? 
Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KLH) sebagai 
lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengenai 
keberadaan lingkungan telah memunculkan cara baru. Cara itu 
berkonsep 3R, yaitu reduce (mengurangi pembuangan sampah), 
reuse (menggunakan kembali sampah-sampah yang sekiranya 
masih bisa digunakan), dan recycle (mendaur ulang sampah-
sampah untuk dijadikan barang-barang yang lebih bermanfaat). 

...... 

(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 132) 

Data cara baru dalam mengolah sampah. Seperti apakah 
cara itu? Kementrian Negara Lingkungan Hidup ditunjukkan 
pada data (37) mengandung nilai peduli lingkungan. Nilai peduli 
lingkungan ditunjukkan dengan adanya program pengelolaan 
sampah. Sampah sebenarnya dapat dipergunakan sebagai sarana 
edukasi untuk lebih peduli terhadap lingkungan. 

 (38)...... 



Pendekatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) 
dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam 
mewujudkan kota yang bersih dan hijau. Sasarannya, setiap 
warga kota harus memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang 
bersih dan hijau. Demikian salah satu alternatif yang diusulkan 
Putu Prema Savita Shanti, siswa SMPN 1 Semarapura 
Klungkung, yang gerah melihat kondisi Kota Semarapura.  

...... 

(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 175) 

Data mewujudkan kota yang bersih dan hijau 
ditunjukkan pada data (38) mengandung nilai peduli lingkungan. 
Nilai tersebut ditunjukkan dengan adanya usaha yang dilakukan 
dalam mewujudkan kota yang bersih dah hijau. Oleh karena itu, 
kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap 
anggota rumah tangga serta diperjuangkan oleh semua pihak. 

15. Peduli Sosial 
Nilai peduli sosial dapat dideskripsikan sebagai sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan 
masyarakat yang membutuhkan. Data kalimat yang mengandung nilai 
peduli sosial sebagai berikut. 
(40)...... 

GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) Pusat 
memberikan sumbangan kepada 2.551 anak asuh bagi siswa 
SD dan SMP di Kabupaten Bantul. Para siswa tersebut 
merupakan korban gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 lalu. 
Bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Ketua Umum 
GNOTA Pusat Ny. Indira S. Pulungan kepada Sekda Bantul Drs. 
Gendut Sudarto, mewakili Bupati Bantulditeruskan kepada para 
siswa di SMP Negeri 2 Pundong hari Selasa (18/7). 

...... 

(Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 65) 

Data GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) 
Pusat memberikan sumbangan kepada 2.551 anak asuh bagi 
siswa SD dan SMP di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada data 
(40) mengandung nilai peduli sosial. Nilai bentuk kepedulian ini 
dilakukan semata-mata untuk menumbuhkembangkan iklim 
pendidikan di Kabupaten Bantul pada khususnya dan pendidikan di 
Indonesia pada umumnya. 

16. Tanggung Jawab 
Nilai tanggung jawab dapat dideskripsikan sebagai sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, yang 



seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 
(alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh 
data kalimat yang mengandung nilai tanggung jawab pada data sebagai 
berikut. 
(41)...... 

Ia berjanji akan terus melaksanakan penegakan hukum 
sebaik mungkin. Ia bertekad akan meningkatkan pengetahuan 
jaksa, terutama dalam masalah hukum yang semakin modern. 
“jaksa tidak hanya berhadapan dengan pengacara yang pintar, 
tetapi juga dengan penjahat yang lebih pintar,” ujar perempuan 
pengagum mantara Presiden Soekarno ini. 

 (Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX, Hal. 131) 

Data melaksanakan penegakan hukum sebaik 
mungkin ditunjukkan pada data (41) mengandung nilai tanggung 
jawab. Nilai tersebut ditunjukkan oleh Jaksa Agung Muda Ellen 
Sobiantoro. Walaupun dia seorang wanita dengan banyak 
interfensi dan gangguan, namun dia senantiasa berusaha 
semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum. Hal itu 
dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawab pada masyarakat  
karena kedudukannya sebagai Jaksa Agung Muda. 

E. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

pada Buku Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX Penerbit Erlangga 2007 
dapat ditarik kesimpulan. Dari hasil perbandingan kesesuaian komponen 
buku teks dengan pedoman dan Buku Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas 
Terbitan IX Erlangga mempunyai komponen meliputi: judul buku, kata 
pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan buku (untuk siswa), judul 
pelajaran, rincian subjudul, rangkuman, daftar pustaka, peta konsep, subjudul 
per KD, tujuan KD, penjelasan (teoritis), contoh-contoh, latihan, tugas. 
Komponen buku teks tersebut yang tidak sesuai dengan pedoman adalah 
komponen  ulangan harian, refleksi, ulangan semester, glosarium, dan indeks, 
karena komponen ini tidak ada pada buku yang diteliti. Nilai-nilai pendidikan 
karakter yang terkandung di dalam buku materi ajar Bahasa Indonesia untuk 
SMP Kelas IX Terbitan Erlangga 2007 meliputi: 1) religius, 2) jujur, 3) 
disiplin, 4) kerja keras, 5) kreatif, 6) mandiri, 7) demokratis, 8) rasa ingin 
tahu, 9) semangat kebangsaan, 10) cinta tanah air, 11) menghargai prestasi, 
12) bersahabat atau komunikatif, 13) gemar membaca, 14) peduli lingkungan, 
15) peduli sosial, dan 16) tanggung jawab. 
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