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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter bangsa beberapa tahun terakhir mengalami degradasi. Suyadi 

(2013:1) menyatakan bahwa secara faktual, data realistik menunjukkan bahwa 

moralitas maupun karakter bangsa saat ini telah runtuh. Kementerian Pendidikan 

Nasional (dalam Suyadi, 2013:2) mensinyalir bahwa sumber dari musibah yang telah 

meluluhlantakkan moralitas bangsa ini adalah terabaikannya pendidikan karakter. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Budiningsih (2008:1) bahwa banyak orang 

berpandangan kondisi demikian diduga bermula dari apa yang dihasilkan oleh dunia 

pendidikan. Dunia pendidikan merasa begitu bertanggung jawab terhadap penurunan 

moral maupun karakter siswa, sehingga sering terdengar mengenai seruan 

peningkatan pendidikan karakter di sekolah. Hal itu dilakukan karena banyaknya 

siswa yang memiliki karakter kurang baik, bahkan menyimpang dari norma yang ada 

di masyarakat.  

Sinema di televisi yang tidak mendidik menjadi salah satu faktor yang ikut 

mempengaruhi penurunan karakter siswa. Nilai-nilai negatif dalam sinema di televisi 

lebih banyak dibandingkan nilai positifnya. Selain itu, kemajuan teknologi turut andil 

dalam membawa pengaruh buruk bagi siswa. Seperti halnya internet yang bisa 

diakses oleh siapa pun dan dimana pun. Bahkan, gadget yang semakin canggih 

membuat segalanya menjadi semakin mudah. Anak-anak, remaja, dewasa, dan orang 

tua pun tidak ketinggalan untuk memiliki gadget yang canggih dan memudahkan 

siapa pun dalam mengakses informasi. Kemudahan itulah yang seringkali 

disalahgunakan oleh siswa yang kebanyakan merupakan kalangan remaja untuk 

mengakses situs porno di internet. Rasa ingin tahu yang besar membuat siswa 

terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik. Berawal dari hal-hal itu yang kemudian 

menjadikan pendidikan karakter begitu penting untuk diterapkan di dalam dunia 

pendidikan, baik formal maupun informal dan disampaikan secara tersurat maupun 

tersirat selama proses pembelajaran berlangsung. 
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Peran orang tua juga sangat penting, karena sebenar-benarnya pendidikan 

adalah keluarga. Pendekatan terhadap anak menjadi salah satu cara agar anak mampu 

berpikir logis dan mengendalikan emosinya. Selain itu, secara psikologis nasihat 

orang tua begitu penting bagi anak. Hal ini terjadi karena orang tualah yang lebih 

dekat dengan anak dan mengenal anak lebih dalam. Orang tua memegang kendali 

penuh atas karakter yang ada dalam diri anak, apalagi saat memasuki usia remaja 

yang rentan terhadap pengaruh negatif. Sesuai proses pertumbuhan, masa remaja 

merupakan masa-masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa sehingga anak mulai 

mendapatkan bahkan mencari hal-hal baru untuk memenuhi rasa ingin tahunya yang 

begitu besar. Orang tua harus beradaptasi dengan perubahan perilaku yang terjadi 

pada anak dan selalu memberikan arahan yang baik. Namun, perlu diketahui bahwa 

penanaman karakter yang dilakukan orang tua saja tidak cukup sehingga sekolah pun 

ikut serta dalam menanamkan nilai karakter kepada setiap siswanya. Penanaman 

karakter itulah yang diharapkan mampu memperbaiki moral penerus bangsa dan 

menciptakan karakter khas yang melekat pada setiap individu.  

Salah satu contoh penanaman nilai karakter di sekolah adalah dengan 

kegiatan berjabat tangan. Guru dengan siswa saling berjabat tangan setiap pagi 

sebelum masuk sekolah. Melalui cara itu siswa menjadi belajar untuk menghormati 

orang yang lebih tua, tertib dalam berpakaian, dan taat terhadap aturan. Menghormati 

orang tua sering kali ditunjukkan siswa dengan menunduk saat berjabat tangan 

dengan guru. Bahkan, secara tidak langsung dalam kegiatan berjabat tangan itu siswa 

merasa diamati oleh guru sehingga siswa berlomba-lomba untuk berpakaian rapi dan 

sesuai aturan yang telah ditentukan. Satu kegiatan yang sudah dilakukan, mampu 

memberikan berbagai pendidikan karakter bagi siswa. Selain itu, penanaman karakter 

yang dilakukan di sekolah adalah dengan mengadakan infak setiap hari Jumat, 

melalui kegiatan infak, siswa diajarkan untuk berhemat dan mau berbagi dengan 

sesama.   

Pendidikan karakter ternyata juga diimplisitkan melalui proses pembelajaran. 

Selain menguasai ilmu pengetahuan, saat proses pembelajaran siswa juga diharapkan 

mendapatkan pendidikan karakter. Guru pun dituntut untuk menyisipkan nilai sikap 

yang baik dalam setiap kompetensi dasar yang diajarkan. Bahkan dalam pembuatan 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat sikap-sikap yang harus dimiliki 

siswa setelah proses pembelajaran selesai. Selain itu, guru juga dapat mengawali dan 

mengakhiri proses pembelajaran dengan pelajaran-pelajaran terpetik berupa cerita 

yang mampu membuat siswa berpikir dua kali untuk melakukan perilaku 

menyimpang. Hal-hal yang terjadi di sekolah pun dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk pembelajaran karakter bagi siswa. 

Selain pada proses pembelajaran, ternyata dalam materi pembelajaran pun 

demikian. Seringkali di dalam buku ajar memuat materi-materi pembelajaran dengan 

nilai sikap yang harus diteladani. Salah satunya yaitu dalam buku siswa kelas VII 

kurikulum 2013. Materi yang terdapat di dalam buku teks itu yang kemudian 

dipelajari siswa, sehingga tidak hanya pengetahuan saja yang diperoleh, tetapi juga 

sikap yang membangun diri siswa. Sesuai dengan kelayakan buku teks, bahwa buku 

teks pelajaran harus memuat nilai-nilai yang mendidik, karena banyak dijumpai buku 

teks yang justru memuat nilai-nilai yang tidak layak untuk dijadikan bahan ajar. 

Selain itu, kurikulum 2013 juga mendukung pencapaian kompetensi inti, yaitu 

kompetensi sikap spiritual (KI 1), kompetensi sikap sosial (KI 2), kompetensi 

pengetahuan (KI 3), dan kompetensi keterampilan (KI 4). Keempat kompetensi 

tersebut harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. 

Kompetensi yang berkenaan dengan kompetensi keagamaan dan sosial 

dikembangkan secara tidak langsung yaitu pada saat siswa belajar tentang 

pengetahuan dan keterampilan. 

Pengembangan secara tidak langsung itulah yang seringkali membuat siswa 

tidak sadar bahwa dalam proses pemerolehan kompetensi pengetahuan ternyata juga 

memuat kompetensi keagamaan dan sosial yang menjadi bagian dari ranah sikap atau 

afektif. Guru juga harus pandai dalam mencari celah yang tepat untuk 

menyampaikan nilai-nilai karakter kepada siswa. Hal itu dilakukan agar siswa 

mampu menerima dengan baik dan mampu menerapkannya. Bahkan, pengembangan 

nilai karakter dalam suatu materi ajar lebih mudah diingat oleh siswa daripada hanya 

dilisankan saja. Sama halnya dengan penanaman amanat pada suatu cerita yang lebih 

mudah diingat daripada teorinya. 
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Penanaman karakter seharusnya termuat lengkap dalam suatu buku teks. 

Sehingga, pembuatan buku teks pun harus memperhatikan kurikulum yang berlaku, 

kelayakan buku teks, dan standar proses yang telah ditetapkan. Buku teks penting 

bagi siswa karena menjadi buku wajib dan harus dimiliki oleh setiap individu yang 

ada dalam suatu kelas. Melalui buku teks, siswa mampu belajar meskipun tanpa 

bimbingan guru. Karena dekat dengan aktivitas pembelajaran, buku teks harus berisi 

materi-materi yang sesuai dengan kompetensi dasar pada setiap satuan pendidikan. 

Selain itu, buku teks harus memuat nilai-nilai karakter yang layak diajarkan untuk 

siswa. Seperti halnya dalam buku siswa kelas VII, di dalamnya memuat materi yang 

sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.  

Terdapat tiga nilai karakter yang begitu penting bagi siswa di usia kelas VII, 

yaitu nilai kepedulian, kreatif, dan sopan santun. Tiga nilai tersebut harus 

ditanamkan dalam kehidupan anak usia sekolah menengah pertama. Nilai kepedulian 

penting bagi anak usia remaja karena menurut Kohlberg (dalam Danim, 2011:82) 

bahwa perkembangan moral manusia termasuk anak usia sekolah menengah yaitu 

memiliki moralitas konvensional, yakni mengacu pada kesesuaian membantu orang 

lain, sehingga nilai kepedulian diterapkan dalam segala aspek pendidikan terhadap 

anak usia ini. Nilai kreatif pun demikian, anak usia sekolah menengah pertama atau 

SMP sebagaimana dinyatakan Departemen Pendidikan Nasional (dalam Danim, 

2011:116) bahwa tugas perkembangan anak usia ini yaitu mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan, sehingga nilai kreatif turut 

mempengaruhi dalam proses mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh setiap individu usia SMP. 

Salah satu tugas perkembangan tingkat SMP menurut Departemen 

Pendidikan Nasional (dalam Danim, 2011:115-116) yaitu memantapkan nilai dan 

cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. 

Tugas perkembangan itulah yang berhubungan dengan nilai sopan santun, karena 

bertingkah laku berhubungan dengan tata krama atau adab bersopan santun. Nilai 

kepedulian, kreatif, dan sopan santun menjadi penting karena di usia anak SMP 

sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas-tugas perkembangan sesuai usianya.   
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Buku siswa kelas VII menjadi salah satu bahan ajar penting karena membantu 

siswa dalam proses pembelajaran dan memahami konsep kurikulum 2013. Meskipun 

minim teori, tetapi buku siswa cukup membantu siswa dalam memahami setiap 

kompetensi dasar yang akan diajarkan agar mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Pembelajaran yang berbasis teks turut membantu siswa dalam memahami suatu 

materi yang disajikan meskipun tanpa teori, karena hakikatnya teori dapat diciptakan 

dengan praktik, begitupun sebaliknya. Dari banyaknya teks yang ada dalam buku 

siswa kelas VII, yaitu sebanyak 23 teks yang dianalisis dan terdiri dari teks laporan 

hasil observasi, teks tanggapan deskriptif, teks eksposisi, teks eksplanasi, dan teks 

cerita pendek. Teks tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada 

siswa mengenai kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap dari sisi yang berbeda. 

Teks yang lebih panjang memiliki potensi kandungan nilai karakter yang lebih 

banyak, seperti teks cerita pendek.  

Sejauh ini belum ada yang menunjukkan bahwa buku siswa kelas VII 

kurikulum 2013 memuat materi yang mengandung nilai-nilai karakter, terutama nilai 

kepedulian, kreatif, dan sopan santun. Sebagai bagian dari kurikulum 2013, buku 

siswa kelas VII menekankan keseimbangan kompetensi. Buku siswa diharapkan 

tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga karakter yang dapat 

diteladani. Buku siswa kelas VII juga diharapkan memiliki nilai-nilai lebih yang 

dapat dijadikan acuan pembuatan buku teks. Selain itu, buku siswa kelas VII SMP 

kurikulum 2013 merupakan buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, sehingga 

tingkat akurasi dinilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan buku teks lainnya. 

Semakin tinggi nilai akurasi, diharapkan di dalamnya juga memuat nilai-nilai penting 

yang dapat dipelajari, diteladani, dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari. Semakin tinggi pula akurasi yang dimiliki buku teks kelas VII apabila di 

dalamnya benar-benar memuat keseimbangan kompetensi seperti pada konsep 

kurikulum 2013 sehingga tidak ada ketimpangan antara teori dan praktik. 

Memperhatikan hal-hal di atas dan untuk mengetahui secara lebih dalam 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Wujud dan Pola 

Penalaran Nilai Kepedulian, Kreatif, dan Sopan Santun Materi Ajar Bahasa 

Indonesia dalam Buku Siswa Kelas VII Kurikulum 2013”. 
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B. Rumusan Masalah 

Ada dua masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana wujud nilai kepedulian, kreatif, dan sopan santun materi ajar 

bahasa Indonesia dalam buku siswa kelas VII kurikulum 2013? 

2. Bagaimana pola penalaran berdasarkan pendekatan saintifik nilai kepedulian, 

kreatif, dan sopan santun materi ajar bahasa Indonesia dalam buku siswa 

kelas VII kurikulum 2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan wujud nilai kepedulian, kreatif, dan sopan santun materi 

ajar bahasa Indonesia dalam buku siswa kelas VII kurikulum 2013. 

2. Memaparkan pola penalaran berdasarkan pendekatan saintifik nilai 

kepedulian, kreatif, dan sopan santun materi ajar bahasa Indonesia dalam 

buku siswa kelas VII kurikulum 2013 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat baik teoritis maupun praktis. 

1. Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi terhadap 

khazanah pendidikan moral dan pengembangan konsep teoritik pada 

pendidikan karakter. 

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada praktisi 

pengguna ilmu pendidikan, khususnya pendidikan karakter dalam 

menggunakan dan mengimplementasikan nilai-nilai sikap yang baik serta 

digunakan untuk bahan pertimbangan evaluasi buku teks. 


