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ABSTRAK 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER YANG ADA DALAM BUKU 

“PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SD KELAS II” TERBITAN 

ERLANGGA TAHUN 2006 

 

Novia Asyarini, A510090220, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013, 113 halaman. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan karakteristik penyajian 

buku  dan mendiskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter “Pendidikan 

Kewarganegaraan SD Kelas II” terbitan Erlangga tahun 2006. Penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini merupakan 

pernyataan-pernyatan yang mengandung nilai pendidikan karakter yang terdapat 

dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas II terbitan Erlangga. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik baca, teknik simak kemudian 

dilanjutkan dengan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis teks dan bahasa dengan menggunakan teknik 

analisis isi (content analisis). 

 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang ditemukan dalam buku teks pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas II terbitan Erlangga tahun 2006 adalah: 

(1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) 

mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) nilai semangat kebangsaan, 

(11) nilai menghargai prestasi, (12) bersahabat/komunikatif, (13) nilai cinta 

damai. (14) nilai gemar membaca, (15) nilai peduli lingkungan, (16) nilai peduli 

sosial, dan (17) nilai tanggung jawab. Dalam buku PKn SD kelas II terbitan 

Erlangga juga ditemukan nilai karakter karir, namun peneliti tidak memasukkan 

nilai karakter karir karena nilai karakter karir tidak terdapat dalam 18 nilai 

karakter yang dicanangkan oleh kemdikbud. Komponen buku teks Pendidikan 

Kewarganegaraan meliputi: Judul buku, kata pengantar, daftar isi, judul 

pelajaran, rincian subjudul, subjudul per KD, penjelasan (teoritis), rangkuman, 

daftar pustaka, latihan, tugas, contoh-contoh. 

 

Kata Kunci: Nilai Pendidikan Karakter, Buku Pendidikan Kewarganegaraan, 

Penyajian Buku Teks  
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa  sekaligus sebagai ujung tombak berdirinya nilai-nilai atau norma 

dalam masyarakat. Melalui pendidikan, norma dan nilai dalam masyarakat 

dapat dilestarikan dengan mengimplementasikan nilai dan norma yang ada 

di masyarakat itu sendiri. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan akal 

manusia mengingat fungsi pendidikan yaitu memanusiakan manusia. 

Pendidikan juga berfungsi sebagai upaya untuk mengembangkan potensi 

manusia sebagaimana dipaparkan dalam UU nomor 20 tahun 2003. 

Berdasarkan UU tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan di Indonesia 

tidak hanya bertujuan untuk membentuk bangsa Indonesia yang cerdas 

melainkan juga memiliki kepribadian yang baik. Pembentukan karakter  

merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional yang harus dilaksanakan 

di setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia untuk membangun 

kepribadian setiap siswa agar mempunyai karakter yang baik.  

Disadari atau tidak di negara kita ini banyak terjadi masalah-masalah 

yang berkaitan dengan moral seseorang misalnya saja korupsi. Kasus 

korupsi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi untuk diperbincangkan 

disetiap lapisan masyarakat seakan-akan korupsi sudah menjadi sebuah 

budaya. Hal ini di sebabkan karena krisis moral atau buruknya karakter 

yang ada pada bangsa ini. Sifat jujur atau karakter jujur dirasa sudah tidak 

diperlukan lagi dalam menjalin kehidupan. Korupsi merupakan salah satu 

masalah dari deretan masalah-masalah lain yang terjadi di Indonesia akibat 

rusaknya moral bangsa kita. Masalah lain yang sering muncul dan menjadi 

perbincangan adalah pencurian, pemerkosaan, tawuran antar pelajar, kasus 

narkoba, perjudian dan lain-lain. Kasus atau masalah tersebut tidak akan 

terjadi apabila kualitas moral dan ahklak bangsa kita baik. Untuk 

memperbaiki moral dan ahklak bangsa  diperlukan pendidikan karakter 

sebagai alat dalam meraih tujuan tersebut. Oleh karena itu pendidikan 
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karakter sangat diperlukan dalam menjawab segala persoalan yang ada di 

bumi Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. 

Sebagai media pembelajaran buku ajar sangatlah penting dalam 

membantu dan mempermudah kegiatan belajar-mengajar guru dan siswa. 

Buku pelajaran merupakan media yang efektif dalam menyampaikan 

informasi, pengetahuan, nilai kehidupan dan pendidikan karakter pada para 

peserta didik. Untuk itu buku teks yang baik harus memuat semua aspek 

yang telah disebutkan tak terkecuali pendidikan karakter. 

Buku dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 2 SD 

terbitan Erlangga diduga memuat pendidikan karakter karena pada dasarnya 

materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri memuat pendidikan 

budi pekerti dan sikap sebagai warga Negara yang baik yang dikategorikan 

sebagai pembentukan karakter yang baik. Alasan peneliti memilih buku 

tersebut dikarenakan buku Pendidikan Kewarganegaraan SD terbitan 

Erlangga diyakini memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan buku 

Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh penerbit lainnya. Dari 

sini penulis ingin mengetahui buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

kelas II SD ini mengandung pendidikan Karakter apa saja. Mengingat hal 

tersebut maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul “Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter yang ada dalam Buku “Pendidikan 

Kewarganegaraan SD Kelas II” Terbitan Erlangga Tahun 2006. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis buku sehingga 

dalam pelaksanaannya penelitian ini tidak terikat oleh tempat. Waktu dalam 

penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap antara lain: pengajuan judul, 

penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data dan yang terakhir 

adalah penulisan laporan. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak pengajuan 

judul sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan 
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dilakukan selama kurang lebih lima bulan, yaitu sejak bulan November 2012 

sampai dengan bulan Maret 2013. 

B. Jenis dan Strategi Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

diskripstif kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (Sugiyono, 2005: 1). Selanjutnya dijelaskan obyek yang alamiah atau 

natural setting dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang apa adanya, 

tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki 

obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak 

berubah. Rubino Rubiyanto (2009: 51) menjelaskan bahwa “penelitian 

kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati”. Penelitian 

ini tidak menggunakan data statistik (angka) melainkan menggunakan analisis 

diskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai 

pendidikan karakter yang ada dalam buku pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SD kelas II terbitan Erlangga. 

C. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data dalam penelitian ini yaitu berupa kalimat-kalimat yang 

menunjukkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam buku 

teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 2 SD terbitan 

Erlangga tahun 2006. 

b. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh (Arikunto 2006: 129). Maryadi dkk (2011: 13) 

berpendapat bahwa sumber data adalah sumber darimana data diperoleh, 

baik berupa manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen, arsip, dan benda-

benda yang lain. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa huruf, 

gambar atau simbol-simbol lain untuk itu sumber data dari penelitian ini 

adalah simbol (paper). Buku teks yang digunakan sebagai sumber data 
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utama adalah buku teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD 

kelas II terbitan Erlangga tahun 2006. Sedangkan untuk sumber data yang 

lain berupa referensi dan data-data yang terkait dengan pendidikan 

karakter. 

D. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi yang bersifat studi pustaka. Dokumentasi berasal dari kata 

dokumen yang artinya barang-barang tertulis (suharsimi Arikunto, 2006:158). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa didalam melaksanakan metode dokumentasi 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, masajalah, 

dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Afifuddin (2012: 141) 

menjelaskan bahwa metode atau teknik dokumenter adalah teknik 

pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-buti, 

metode merupakan metode pengumpulan data non manusia. Didalam 

penelitian ini yang diselidiki berupa buku teks pelajaran yang diduga 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Sedangkan cara yang digunakan 

penulis dalam menyelidiki nilai-nilai karakter yang terdapat dalam buku teks 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 2 SD terbitan Erlangga  

adalah dengan menggunakan teknik catat, baca dan simak. 

E. Keabsahan Data 

Dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif, sejak awal pada 

dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data yang disini 

dinamakan keabsahan data (Moleong, 1989: 186). Selanjutnya dikatakan 

keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan  (reliabilitas) menurut versi 

“positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 

paradigmanya sendiri dengan alasan tertentu. Kriteria keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan (credibility) dan teknik 

ketekunaan pengamatan.  

Moleong (1989: 194)  menyebutkan ketekunan pengamatan bermaksud 

untuk menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan 
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dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci dengan kata lain ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. Sugiyono (2005: 12) menyatakan bahwa 

meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan proses penguraian penjabaran dan penjelasan dari 

suatu bagian inti. Penelitian ini berusaha menganalisis makna yang terdapat 

dalam suatu data atau dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis teks dan bahasa dengan menggunakan teknik 

analisis isi (content analisis). Arikunto menyatakan bahwa penelitian yang 

dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman baik 

gambar, suara, tulisan atau lain-lain bentuk rekaman biasa dikenal dengan 

penelitian analisis dokumen atau analisis isi (2005: 244). Menurut Afifuddin 

(2012: 165) analisis isi (content analisis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media massa. Sementara menurut budd dalam burhan Bungin (2007: 

185) analisis isi diartikan sebagai suatu teknik sistematik untuk menganalisis 

isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan 

menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang 

dipilih.  

Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa analisis isi 

merupakan cara atau teknik mempelajari, menganalisis dan menarik 

kesimpulan dari suatu data yang berupa informasi dan komunikasi. Data 

tersebut bisa berupa buku, media massa, video, gambar/foto dan sumua bahan 

dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendiskripsikan 

dan menggambarkan nilai-nilai karakter yang ada pada suatu dokumen 

kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan dari gambaran-gambaran 

yang telah diperoleh. Dokumen yang dimaksud disini adalah buku pendidikan 

Kewarganegaraan untuk SD kelas II terbitan Erlangga tahun 2006. 
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G. Prosedur penelitian 

Secara garis besar prosedur dari penelitian ini adalah tahap persiapan, 

tahap pengkategorisasian data, tahap analisis data, tahap penarikan 

kesimpulan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Buku Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas II 

Terbitan Erlangga Tahun 2006 

Buku Materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan SD untuk kelas II 

terbitan Erlangga tahun 2006 merupakan buku yang disusun oleh tim 

penyusun bkg for education yang beranggotakan H.M. Said H. Ahmad, 

Sukardi, Thayeb HMS, Nana Suparna, Susilowati dan Sunarto. Buku ini di 

terbitkan pada tahun 2006 oleh Erlangga yang beralamatkan di Jl. H. Baping 

Raya No. 100 Ciracas, Jakarta. Penyusunan buku ini berdasarkan Standar isi 

2006, sebagaimana yang tertuang dalam no 22 dan 23 tahun 2006. Selain 

berlandaskan pada standar isi 2006 buku ini juga berpedoman pada 

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). 

B. Karakteristik penyajian isi materi ajar Pendidikan kewarganegaraan SD 

Kelas II terbitan Erlangga tahun 2006 

1. Penyajian Pembelajaran 

Penyajian materi dapat membantu mengembangkan kemampuan 

siswa dalam berfikir kritis, kreatif dan inovatif karena disajikan dengan 

bervariatif dan menarik. Dalam penyajian materi pembelajaran buku 

yang dianalisis, terdapat materi yang bisa dikaitkan dengan mata 

pelajaran lain namun penulisannya belum disesuaikan dengan 

pembelajaran tematik seperti yang saat ini dicanangkan oleh 

pemerintah. Dalam penulisan babnya buku ini belum disajikan per tema 

yakni masih ditulis per judul bab. Jadi buku ini belum sepenuhnya 

mendukung metode pembelajaran tematik. Sehingga Sekolah Dasar – 
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Sekolah Dasar yang sudah menerapkan metode pembelajaran tematik 

pada kelas rendah (I,II,III) lebih baik mencari buku lain yang lebih 

sesuai dan lebih lengkap. 

Buku Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas II terbitan 

Erlangga mempunyai komponen meliputi Judul buku, kata pengantar, 

daftar isi, judul pelajaran, rincian subjudul, subjudul per kd, penjelasan 

(teoritis), rangkuman, daftar pustaka, latihan, tugas, contoh-contoh. 

Komponen buku teks belum sesuai dengan pedoman penyusunan buku 

teks karena dalam buku tersebut belum terdapat: petunjuk penggunaan 

buku (untuk siswa), tujuan KD, peta konsep, ulangan harian, ulangan 

semester, refleksi, glosarium, indeks. 

2. Kelayakan penyajian 

Buku Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas II terbitan 

Erlangga tahun 2006 mempunyai kekurangan dalam penyajiannya 

yakni tidak lengkapnya komponen seperti yang ditetapkan pada 

pedoman penyusunaan buku teks. Suatu buku teks dikatakan layak 

apabila telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam penyusunan 

buku teks. Buku juga sudah disertai dengan gambar dan kegiatan 

menyenangkan yang sesuai dengan kemampuan anak didik.  Hanya saja 

komponennya kurang lengkap, seharusnya penulis buku melengkapi 

dan memperbaiki struktur buku agar memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. 

C. Nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam buku Pendidikan 

kewarganegaraan SD kelas II 

Nilai-nilai pendidikan karakter pada Buku Pendidikan 

Kewarganegaraan SD Kelas II diperoleh dari teks bacaan dan kegiatan 

menyenangkan (membaca puisi, membaca syair maupun menyanyi). Nilai-

nilai pendidikan karakter yang ada dalam buku Pendidikan kewarganegaraan 

diperoleh dari data berikut. 

1. Nilai religius 
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(1.a) Kegiatan menyenangkan membaca syair dan menyanyikan lagu 

“Jagalah Hati” halaman 9.  

(1.b) Kegiatan menyenangkan membaca syair “Rukun  dan Damailah 

Kawanku” halaman 12. 

(1.c) Teks bacaan “Tolong-Menolong di Lingkungan Sekitar” halaman 

36-37. Penggalan teksnya adalah sebagai berikut: 

(1.d) Kegiatan menyenangkan membaca puisi “Mari Menolong Sesama” 

halaman 37-38. 

(1.e) Kegiatan membaca puisi “Mari Lestarikan Lingkungan” halaman 

44.  

(1.f) Teks “Jujur pada Diri Sendiri” pada bab 5 halaman 87. Berikut 

penggalan teksnya. 

(1.g) Data yang serupa dengan data (1.f) adalah teks “Disiplin di 

Sekolah” halaman 112. Penggalan teksnya adalah sebagai berikut: 

2. Nilai jujur 

(2.a) Teks bacaan “Jujur pada Diri Sendiri” halaman 87-88.  

(2.b) Teks bacaan “Jujur dalam Keluarga” pada bab 5 halaman 90. 

Penggalan teksnya adalah sebagai berikut 

(2.c) Teks bacaan “jujur dalam kehidupan sehari-hari” pada bab 5 

halaman 93 berikut ini penggalan teksnya: 

(2.d) Teks bacaan “Manfaat Kejujuran” pada bab 5 halaman 95.  

(2.e) Kegiatan menyenangkan menyanyikan lagu “Peramah dan Sopan” 

pada halaman 96. Syair lagunya adalah: 

(2.f) Teks “Akibat Tidak Jujur” pada halaman 97. 

3. Nilai toleransi 

(3.a) Teks “Hidup Rukun di Sekolah” halaman 7. Penggalan teksnya 

adalah sebagai berikut. 

(3.b) Teks bacaan “Manusia Selalu Hidup Bersama” halaman 28 

(3.c) Materi musyawarah pada halaman 72 yakni pada ulasan “syarat-

syarat musyawarah dapat berjalan dengan baik”. 
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(3.d) Teks bacaan “Musyawarah Sehari-hari” pada halaman 75. 

Penggalan ceritanya adalah sebagai berikut: 

(3.e) Teks “Menghargai Suara Terbanyak (Mayoritas)” pada halaman 

79. Penggalan paragrafnya adalah sebagai berikut. 

4. Nilai disiplin 

(4.a) Disiplin di rumah 

 Menyanyikan lagu bangun tidur pada bab 6 halaman 105 

 Teks bacaan “disiplin pribadi” halaman 105. 

 Teks bacaan “Disiplin di Rumah” halaman 109.  

(4.b) Disiplin di sekolah 

 Teks bacaan “disiplin pribadi” halaman 105. 

 Teks bacaan “disiplin pribadi” halaman 105 

 Teks bacaan disiplin di sekolah halaman 112 

(4.c) Disiplin lalu lintas 

 Teks bacaan “disiplin pribadi” halaman 105. 

 Teks bacaan “disiplin di jalan Raya” halaman 115 

 

(4.d) Disiplin belajar 

 Teks disiplin di rumah halaman 109 

(4.e) Disiplin berpakaian 

 Teks bacaan “disiplin pribadi” halaman 105. 

5. Nilai kerja keras 

(5.a) Kegiatan menyenangkan menyanyikan lagu “Aku Anak Gembala”. 

Penggalan syairnya adalah sebagai berikut. 

(5.b) Teks bacaan “Memelihara Binatang” dihalaman 56-57. Penggalan 

ceritanya diuraikan di bawah ini. 

(5.c) Teks bacaan “Bekerja Dalam Keluarga” halaman 122. 

(5.d) Teks bacaan “Senang Bekerja di Masyarakat” halaman 129.. 

6. Nilai kreatif 

(6.a) Teks bacaan “Kerbau dan Burung Jalak” halaman 2. Berikut 

penggalan teks yang mengandung nilai karakter kreatif. 
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(6.b) Teks “memelihara binatang” halaman 56. 

7. Nilai mandiri 

(7.a) Teks “disiplin pribadi” halaman 105 

8. Nilai demokratis 

(8.a) Teks “Mengenal kegiatan Musyawarah” halaman 72 

(8.b) Teks “Menghargai Suara Terbanyak” halaman 79-80 

9. Rasa ingin tahu 

(9.a) Teks bacaan “Hidup Rukun di Sekolah” halaman 7 

(9.b) Teks bacaan “biasakan diri menolong orang lain” halaman 26 

10. Nilai semangat kebangsaan 

(10.a) Teks bacaan “Manusia Selalu Hidup” bersama halaman 28 

(10.b) Teks bacaan “Disiplin di Sekolah” halaman 112 

11. Menghargai Prestasi 

(11.a) Teks cerita “Mau Menerima Kekalahan” halaman 78. Penggalan 

teksnya adalah: 

12. Bersahabat/komunikatif 

(12.a) Teks bacaan “kerbau dan burung jalak” halaman 3 

13. Nilai cinta damai 

(13.a) Teks bacaan “Hidup Rukun di Rumah” pada halaman 4-5 

(13.b) Teks “Hidup Rukun di Sekolah” halaman 7-8 

(13.c) Kegiatan menyenangkan membaca syair “Rukun dan Damailah 

Kawanku” karya H. M. Said H halaman 12.  

(13.d) Puisi “Menolong Sesama” halaman 37-38 

14. Gemar membaca 

(14.a) Teks “Hidup Rukun Di Sekolah” halaman 7 

(14.b) Teks bacaan “Disiplin di Sekolah” halaman 112 

15. Nilai Peduli lingkungan 

(15.a) Teks bacaan “Arti Mencintai Lingkungan” pada halaman 43-45 

(15.b) Kegiatan menyanangkan membaca puisi “Mari Lestarikan 

Lingkungan” karya H. M. Said H. Ahmad. Halaman 44. 
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(15.c) Materi bab 3 pada ulasan “Lingkungan Hewan” halaman 48. 

Penggalan teksnya adalah sebagi berikut: 

(15.d) Materi bab 3 pada ulasan “ Lingkungan Alam Lain”  halaman 52-

53 

(15.e) Teks “Memelihara Lingkungan Alam” halaman 53. 

(15.f) Teks cerita “Memelihara Lingkungan Tumbuh-Tumbuhan” pada 

halaman 53-54. 

(15.g) Kegiatan menyenangkan menghafal syair lagu dan menyanyikan 

lagu “Padiku” karya C. Tuwuh halaman 55. 

(15.h) Teks cerita “memelihara Binatang” pada halaman 56-57 

(15.i) Materi “Memelihara Sungai, Gunung, Laut, Danau dan Saluran 

Air” pada halaman 59-61 

(15.j) Teks bacaan “memelihara Lingkungan Rumah” halaman 62. 

(15.k) Teks bacaan “Memelihara Lingkungan Sekolah” halaman 64 

(15.l) Teks bacaan “Senang Bekerja di Masyarakat” halaman 128. 

16. Nilai peduli sosial 

(16.a) Teks bacaan “Hidup Rukun di Rumah” halaman 5 

(16.b) Cerita pendek “Semut dan Burung Dara” halaman 23-24 

(16.c) Teks bacaan “Biasakan Diri Menolong Orang Lain” halaman 26-

27. 

(16.d) Teks bacaan “Manusia Selalu Hidup Bersama” halaman 27-28. 

(16.e) Teks bacaan “Tolong-Menolong pada Masyarakat Kota Dan Desa” 

halaman 28-30. 

(16.f) Materi “Manfaat Tolong Menolong” halaman 30 

(16.g) Teks bacaan “Tolong-Menolong Dalam Keluarga” halaman 32-33. 

(16.h) Teks bacaan “Tolong Menolong di Sekolah” halaman 35 

(16.i) Teks bacaan “Tolong-Menolong di Lingkungan Sekitar” pada 

halaman 36-37. 

(16.j) Kegiatan menyenangkan membaca puisi pada halaman 37-38 

(16.k) Teks bacaan “Manfaat Kejujuran” halaman 95-96 

17. Nilai tanggung jawab 
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(17.a) Teks bacaan “ Tolong Menolong di Sekolah” halaman 35 

(17.b) Teks bacaan “Jujur dalam Keluarga” halaman 90 

(17.c) Teks “Disiplin Pribadi” halaman 106 

(17.d) Teks bacaan “Pekerjaan di Sekolah” halaman 125. 

(17.e) Teks bacaan “Senang Bekerja di Masyarakat” halaman 128  

 

SIMPULAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam buku teks Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas II terbitan Erlangga ditemukan nilai pendidikan karakter 

meliputi: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) 

kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) nilai semangat 

kebangsaan, (11) nilai menghargai prestasi, (12) bersahabat/komunikatif, (13) 

nilai cinta damai. (14) nilai gemar membaca, (15) nilai peduli lingkungan, (16) 

nilai peduli sosial, dan (17) nilai tanggung jawab. Dalam buku PKn SD kelas II 

terbitan Erlangga juga ditemukan nilai karakter karir seperti yang tercantum pada 

bab 7 halaman 121. Namun peneliti tidak memasukkan nilai karakter karir karena 

nilai karakter karir tidak terdapat dalam 18 nilai karakter yang dicanangkan oleh 

kemdikbud. Nilai karir ini dirasa sangat penting karena berfungsi menanamkan 

sifat suka bekerja pada anak didik sehingga nantinya dapat membentuk anak didik 

menjadi individu yang ahli dalam berkarir. Pendidikan karir ini juga dapat 

mengatasi banyaknya pengangguran yang terjadi diIndonesia, sebab seseorang 

akan dengan mudah menghasilkan suatu usaha/pekerjaan apabila orang tersebut 

memiliki karakter suka bekerja/berkarir. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari 18 nilai karakter yang 

dicanangkan oleh Kemendiknas tidak semua ditemukan dalam buku tersebut. 

Terdapat satu nilai pendidikan karakter yang belum ditemukan yakni nilai 

pendidikan karakter cinta tanah air. 

Dari hasil perbandingan kesesuaian antara buku teks pendidikan 

Kewarganegaraan dan pedoman penyusunan buku teks terdapat ketidaksesuaian 

karena komponen buku teks Pendidikan kewarganegaraan SD Kelas II terbitan 
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Erlangga belum lengkap. Dalam buku tersebut belum terdapat: petunjuk 

penggunaan buku (untuk siswa), tujuan KD, peta konsep, ulangan harian, ulangan 

semester, refleksi, glosarium, indeks seperti yang tercantum pada pedoman 

penyusunan buku teks. 
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