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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi semakin 

canggih. Hal ini dapat dimanfaatkan semua orang untuk memperoleh informasi 

secara luas. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam 

semua aspek salah satunya sumber dan media pembelajaran. Meskipun teknologi 

informasi dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan media pembelajaran, materi ajar 

berupa buku teks tidak pernah dihilangkan sebagai sumber dan media pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, materi ajar disusun dalam buku teks yang 

berfungsi untuk memudahkan guru dan siswa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran berlangsung secara optimal. Dalam permendiknas nomor 2 tahun 

2008 pasal 1 menyatakan bahwa 

Buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan 

dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran 

dalam rangka peningkatan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan 

kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 

kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan 

kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. 

 

Sebagai sumber maupun media belajar, buku teks berfungsi membantu dan 

mempermudah guru dan siswa  dalam kegiatan pembelajaran pada semua mata 

pelajaran salah satunya adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Menurut Trianto (2007:19) bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu 

kumpulan teori yang sistematis penerapannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti rasa ingin tahu, 

disiplin, terbuka dan jujur. Buku Ilmu Pengetahuan Alam yang ideal dan berkulitas 

memenuhi sebelas butir kriteria. Menurut Tarigan dan Djago Tarigan (2009:22) 

sebelas butir tersebut, antara lain: (1) Buku teks haruslah sesuai sudut pandangan 

(point of view), (2) Buku teks haruslah sesuai kejelasan konsep, (3) Buku teks 
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haruslah relevan dengan kurikulum yang berlaku, (4) Buku teks haruslah menarik 

minat peserta didik, (5) Buku teks haruslah menumbuhkan motivasi peserta didik, 

(6) Buku teks haruslah menstimulasi aktivitas peserta didik, (7) Buku teks haruslah 

sesuai ilustrasi, (8) Buku teks haruslah dimengerti oleh pemakainya, (9) Buku teks 

haruslah menunjang mata pelajaran lain, (10) Buku teks haruslah menghargai 

perbedaan individu, (11) Buku teks haruslah memantapkan nilai-nilai pendidikan 

karakter 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tarigan dan Tjago Tarigan bahwa 

buku teks harus mengandung semua aspek termasuk nilai-nilai pendidikan karakter 

di dalamnya. Menurut Anwas (2010:264) bahwa pendidikan karakter merupakan 

upaya menanamkan kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bersikap, dan 

pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan norma 

serta akhlak mulia yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu, implementasi 

pendidikan karakter di sekolah tidak merupakan mata pelajaran tersendiri, tidak pula 

merupakan tambahan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tetapi 

dapat diintegrasikan kedalam mata pelajaran yang sudah ada, pengembangan diri, 

budaya sekolah serta muatan lokal (Judiani, 2010:280). Jadi, pendidikan karakter 

dapat diintegrasikan dalam Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang seharusnya ada dalam buku Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kemendiknas 

dalam Buku Bahan Pelatihan Pengembangan Budaya Dan Karakter Bangsa (2010:9-

10), diantaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosisal dan tanggung jawab. Akan tetapi, nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam yang belum di temukan, antara lain: religius, 

toleransi, mandiri, demokratis, dan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, 

seharusnya dalam penyusunan buku lebih memperhatikan dan mengembangkan 

nilai-nilai pendidikan karakter yang belum di temukan. 
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Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI Kelas III 

Terbitan Pusat Perbukuan yang diduga memuat nilai-nilai pendidikan karakter 

karena pendidikan karakter diintegrasikan pada mata pelajaran melalui buku teks. 

Alasan peneliti memilih buku tersebut karena Buku Ilmu Pengetahuan Alam SD 

Terbitan Pusat Perbukuan Tahun 2008 diyakini memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan Buku Ilmu Pengetahuan Alam SD Terbitan Erlangga , Global 

maupun Yudistira karena penyusunan buku disesuaikan dengan standar dan 

mengandung lebih banyak nilai pendidikan karakter serta telah dinilai oleh BSNP. 

Selain itu, Buku Ilmu Pengetahuan Alam Terbitan Pusat Perbukuan juga lebih 

banyak digunakan di sekolah dasar. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menunjukkan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam Buku Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SD/MI Kelas III Terbitan 

Pusat Perbukuan Tahun 2008. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Analisis 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Buku Ilmu Pengetahuan Alam Kelas III 

Sekolah Dasar Terbitan Pusat Perbukuan Tahun 2008”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

dari permasalahan yang ada antara lain: 

a. Apa sajakah nilai-nilai pendidikan karakter dalam Buku Ilmu Pengetahuan 

Alam kelas III SD terbitan pusat perbukuan tahun 2008?  

b. Apa kelebihan dan kekurangan Buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas III SD 

terbitan pusat perbukuan tahun 2008? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

antara lain: 

a. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam Buku Ilmu Pengetahuan 

Alam kelas III SD terbitan pusat perbukuan tahun 2008. 
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b. Mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan Buku Ilmu Pengetahuan Alam 

kelas III SD terbitan pusat perbukuan tahun 2008. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia pendidikan yang 

berkaitan dengan pendidikan karakter. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kepala Sekolah agar lebih selektif 

dalam menyediakan buku teks yang berkualitas sesuai dengan kondisi 

sekolah, siswa dan kurikulum yang sedang digunakan. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru untuk menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat dengan mengembangkan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam buku teks agar dapat diintegrasikan kedalam proses 

pembelajaran sebagai upaya penanaman karakter pada siswa. 

3) Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa agar lebih bergairah dalam 

mengikuti proses pembelajaran sehingga hasil belajarnya lebih meningkat 

dan mampu menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

Buku Ilmu Pengetahuan Alam Kelas III Sekolah Dasar Terbitan Pusat 

Perbukuan Tahun 2008. 


