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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Era globalisasi yang sedang terjadi pada saat ini mengakibatkan banyak orang 

berperilaku yang negatif. Hal tersebut ditandai dengan kasus-kasus yang sering kali 

berdar pada masyarakat seperti, korupsi, freeseks, remaja memakai obat-obatan 

terlarang, tawuran, dan lain sebagainya. Berbagai perilaku kurang baik yang beredar 

pada saat ini, seperti menampar dunia pendidikan. Pendidikan karakter harus di lakukan 

dalam lingkungan sekolah dan rumah. Anak perlu diajarkan pendidikan karakter sedini 

mungkin. Sehingga anak-anak dan remaja dapat memiliki karakter yang diinginkan oleh 

bangsa ini ketika mereka dewasa.  

Manusia memerlukan karakter pada dirinya, hal itu dikarenakan karakter merupakan 

watak dari seseorang. Menurut (Sahlan dan Prasetyo, 2012:13) karakter adalah watak, 

tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi 

berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, 

berpikir, bersikap, dan bertindak. Pala, Aynur (2011) mengungkapkan dalam 

penelitiannya bahwa, It  is  the  intentional, proactive effort by schools, districts and 

states to instil in their students important core ethical values such as caring, honesty, 

fairness, responsibility and respect for self and others atau pendidkan etika atau karakter 

penting untuk ditanamkan di sekolah, beberapa karakter yang penting untuk ditanamkan 

yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati diri sendiri serta orang lain. Sudah 

seharusnya sedari dini seseorang harus dikenalkan dengan karakter yang baik. Sehingga 

saat dewasa tidak bertabiat buruk.  

Berbagai macam karakter yang dapat dikenalkan pada manusia saat berada 

dilingkungan sekolah ataupun rumah, seperti karakter religius, tanggung jawab, jujur, 

disiplin, dan lain sebagainya. Menurut (Koesoema, 2011:4) pendidikan karakter bukan 

hanya berurusan dengan penanaman nilai bagi siswa, namun merupakan sebuah usaha 

bersama untuk menciptakan sebuah lingkungan pendidikan tempat setiap siswa dapat 

menghayati kebebasannya sebagai sebuah prasyarat bagi kehidupan moral yang dewasa. 
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Lingkungan sekolah merupakan tempat yang berperan untuk melakukan pendidikan 

karakter. Guru sebagai pendidik siswa ketika di sekolah harus berupaya bagaimana 

mendidik karakter siswa. Komarudin, Syamsu, A (2012) mengatakan, Character  

education  should  basically  refers  to  the  vision  and mission  of  the  institution  

concerned.  It  shows  the orientation of the two things in the character of the students 

are: aspects of human character and individual learners hallmark institution. 

Pendidikan karakter pada dasarnya mengacu pada visi dan misi lembaga yang 

bersangkutan. Ini menunjukkan dua hal dalam karakter siswa adalah peserta didik dan 

lembaga yang bersangkutan (sekolah).  

Salah satu karakter yang dibutuhkan siswa untuk membentuk kepribadiannya adalah 

karakter kerja keras. Kerja keras merupakan karakter yang sudah sepantasnya 

ditanamkan pada diri siswa. Sebab hal tersebut merunut pada kehidupan setiap manusia 

yang dituntut untuk bekerja keras dalam berjuang hidup.  Biasanya untuk mendapatkan 

sesuatu seseorang harus berusaha dan bekerja keras. Mustari (2014:44) mengatakan 

bahwa manusia hendaknya berupaya untuk melakukan dan menanggung segala 

kesukaran dalam hidupnya dengan cara bekerja keras. Sebagai makhluk ciptaan Allah 

yang paling mulia sudah seharusnya menggunakan pikiran, kaki, dan tangannya untuk 

bekerja keras demi menghidupi dirinya. Sedari dini manusia harus dibekali dengan 

bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu dengan cara bekerja keras. Sehingga 

karakter kerja keras perlu ditanamkan pada anak-anak, baik di sekolah ataupun di 

rumah.  

Selain kerja keras karakter yang perlu untuk ditanamkan pada peserta didik adalah 

jujur. Sekarang ini banyak kasus ketidakjujuran yang terjadi pada siswa-siswa di 

sekolah, seperti curang pada saat ujian nasional. Shofiyah dan Yonata (2013), 

mengatakan kasus ketidakjujuran pada siswa tidak akan terjadi jika siswa dibekali 

dengan karakter jujur sedini mungkin. Karakter jujur memang sangat diperlukan bangsa 

ini. Pentingnya kejujuran juga tertuang dalam Al-Quran surat Az-Zumar: 33 yang 

artinya “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, 

mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (dalam Nashir, 2013:71). Manusia dituntut 
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untuk melakukan kejujuran dalam setiap tindakannya. Beberapa cara sering dilakukan 

oleh tenaga pendidik agar siswanya tidak bertindak curang atau tidak jujur.  

Penanaman muatan karakter kerja keras dan jujur dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Salah satu cara adalah dengan memberi muatan karakter kerja keras dan jujur 

dalam buku teks siswa. Sehingga saat siswa mempelajari buku teks dapat melihat contoh 

bagaimana kerja keras dan jujur dilakukan, meskipun hanya dalam sebuah bacaan. 

Sekolah tentunya harus memilih buku yang tepat untuk siswa. Menurut (Sahlan dan 

Prasetyo, 2012:14) proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter 

menghendaki suatu proses yang berkelanjutan dilakukan melalui berbagai mata 

pelajaran (kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa 

indonesia, IPS, IPA, dan lain sebagainya).  

Sudah seharusnya buku teks memuat pendidikan karakter didalamnya. Hal tersebut 

tertera dalam peraturan menteri pendidikan nasional bahwa buku teks berguna untuk 

meningkatkan budi pekerti dan kepribadian. Peraturan menteri pendidikan nasional 

nomor 11 tahun 2005 menjelaskan bahwa buku teks merupakan buku acuan wajib yang 

digunakan sekolah untuk memuat materi pembalajaran dalam rangka peningkatan 

keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik yang 

disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.  

Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, peniliti tertarik untuk menelaah lebih 

lanjut mengenai muatan kerja keras dan jujur dalam buku teks siswa kelas XI Sekolah 

Menengah Atas. Tujuan penilitian ini untuk menemukan adanya muatan kerja keras dan 

jujur dalam buku teks bahasa indonesia kelas XI Sekolah Menengah Atas. 

B. Rumusan Masalah 

Ada dua rumusan masalah yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana muatan kerja keras yang terdapat dalam buku teks bahasa indonesia 

kelas XI Sekolah Menengah Atas? 

2. Bagaimana muatan jujur yang terdapat dalam buku teks bahasa indonesia kelas 

XI Sekolah Menengah Atas? 
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C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Menelaah muatan kerja keras yang terdapat dalam buku teks bahasa indonesia 

kelas XI Sekolah Menengah Atas 

2. Menelaah muatan jujur yang terdapat dalam buku teks bahasa indonesia kelas XI 

Sekolah Menengah Atas 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca 

pada umunya, baik secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan masukan 

bagi perkembangan ilmu pendidikan, khususnya muatan nilai–nilai pendidikan 

karakter  yang berkaitasian dengan muatan kerja keras dan jujur dalam buku teks 

bahasa indonesia dan sebagai informasi bagi peneliti lain. Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya tentang muatan nilai-nilai 

pendidikan karakter.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

tambahan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam mempelajari 

muatan nilai-nilai  pendidikan karakter.  

a. Bagi pembaca penelitian ini daharapkan dapat memberikan informasi tentang 

muatan kerja keras dan jujur dalam buku teks bahasa indonesia 

b. Bagi peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi  pendalaman 

ilmu pendidikan, khususnya pada aspek muatan kerja keras dan jujur dalam buku 

teks bahasa indonesia. 

 

 

 


