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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan karakter saat ini merupakan topik yang banyak dibicarakan 

dikalangan pendidik. Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena turut menentukan 

kemajuan suatu bangsa. Karakter masyarakat yang berkualitas perlu dibentuk dan 

dibina sejak usia diri, karena usia dini merupakan masa emas namun kritis bagi 

pembentukan karakter seseorang 

Pendidikan pada undang - undang  No. 20 tahun 2003 tentang fungsi 

pendidikan, menyatakan bahwa: 

“Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak (karakter) serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan nasional bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.  

 

Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti 

dan sikap mulia peserta didik secara utuh dan seimbang dengan ini diperlukanya 

penanaman nilai karakter. Kementerian Pendidikan Nasional No 37 tahun 2018 

menyatakan bahwa: 

 “Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi 

sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. 

Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, 

kokurikuler,dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap 

Spiritual, yaitu “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu 
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“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”.  

 

 

Penanaman nilai karakter dapat diterapkan dalam dunia pendidikan.  

Karakter seseorang dapat tercermin dari segala bentuk tingkah laku individu dan 

bisa berubah dari akibat pengaruh lingkungan, misalnya di lingkungan sekolah. 

Menurut Salahuddin dan Irwanto (2013:42) menyatakan bahwa  “Lingkungan 

sekolah pada hakikatnya bukan sekadar tempat transfer pengetahuan, melainkan 

juga mengupayakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada 

nilai.Salah satunya untuk memfasilitasi pendidikan karakter adalah buku anak-

anak”. Secara khusus menurut (Parker & Ackerman, 2007; Edgington, 2002) 

menyatakan bahwa buku cerita gambar adalah panduan yang sangat diperlukan 

yang transportasi anak anak ke dunia nyata dengan melewati dia dari labirin dari 

dunia imajiner. Menggunakan buku-buku ini sangat efisien dan membantu dalam 

transfer nilai-nilai inti seperti toleransi, berbagi, membantu anak-anak.  

Cara yang bisa ditempuh untuk menanamkan nilai karakter pada anak, 

salah satunya adalah melalui teks cerita. Teks cerita dipelajari pada semua tingkat 

sekolah. Dalam hal ini penulis hanya meneliti teks cerita yang terdapat dalam 

buku pelajaran tingkat sekolah dasar. Teks cerita yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah jenis teks narasi. Menurut Nurudin (2007:71) menyatakan bahwa 

“Narasi adalah “bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, 

merangkaikan tindak-tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara 

kronologis atau yang berlangsung dalam satu kesatuan waktu tertentu”. Teks 

narasi disajikan dalam bentuk cerita”. Sekolah dasar merupakan tahap awal bagi 
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anak-anak dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan berpotensi dalam 

memberikan nilai-nilai karakter. 

Penddidikan Karakter dapat diajarkan oleh guru pada saat pembelajaran, 

menurut Adisusilo (2014: 83) menyatakan bahwa “Pembentukan karakter dapat 

dilakukan oleh para guru lewat pendidikan nilai dalam setiap mata pelajaran”. 

Keberadaan buku pelajaran siswa dapat mempermudah guru dalam me-

nyampaikan materi. Isi dari buku pelajaran siswa salah satunya adalah teks cerita. 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku pelajaran tematik 

terpadu Kurikulum 2013 siswa kelas IV sekolah dasar yang diterbitkan pada tahun 

2016 edisi revisi 2017 oleh Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

Menurut Pane, A dan Dasopang, D (2017: 334) menyatakan bahwa “Pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dengan bahan pelajaran, 

metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu 

lingkungan belajar. Kemudian, keberhasilan dalam proses belajar dan 

pembelajaran dapat dilihat melalui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Menurut Prastowo, A (2019: 216) menyatakan bahwa “Langkah-

langkah pembelajaran tematik terpadu meliputi tiga komponen utama, yaitu 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup”. Berdasarkan uraian di 

atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Implementasi Nilai Karakter Teks Cerita dalam Buku Teks Siswa dalam 

Pembelajaran Pada Tema 9 Kayanya Negeriku di Kelas IV SD N 1 Karangduren”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu : 

1. Bagaimana kesesuian analisis nilai karakter teks cerita dalam buku teks siswa 

pada tema 9 kayanya negeriku di kelas IV SD N 1 Karangduren di kelas IV 

dengan penjabaran kompetensi inti (KI) 1 dan kompetensi inti (KI) 2? 

2. Bagaimana implementasi nilai karakter teks cerita dalam buku teks siswa pada 

tema 9 kayanya negeriku dalam pembelajaran ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui kesesuian analisis nilai karakter teks cerita dalam buku teks 

siswa pada tema 9 kayanya negeriku di kelas IV SD N 1 Karangduren dengan 

penjabaran kompetensi inti (KI) 1dan kompetensi inti (KI) 2. 

3. Untuk mengetahui implementasi nilai karakter teks cerita dalam buku teks 

siswa pada tema 9 kayanya negeriku dalam pembelajaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritik 

a. Dapat menambah dan memperkaya wawasan, pemikiran, dan pengetahuan 

peneliti. 

b. Dapat menjadi karya ilmiah yang dapat menambah dan memperkaya 

wawasan, pemikiran, dan mengenai nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran tematik bagi para pembaca. 
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2. Manfaat secara praktis 

Sebagai bahan informasi ilmiah tentang nilai-nilai karakter pada teks 

cerita dalam pembelajaran tematik terpadu Kurikulum 2013 siswa kelas IV 

Tema 9 kayanya negeriku sekolah dasar yang diterbitkan pada tahun 2016 

edisi revisi 2017 oleh Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
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