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ABSTRAK 

 

 

Ari Arfandi. 2017.  Analisis Nilai Pendidikan Karakter pada Wacana dalam 

Buku Teks Bahasa Indonesia Edisi Revisi 2016 Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama. Pembimbing I: Indah Pujiastuti, M.Pd. Pembimbing 

II: Siti Habibah, Lc., M.Ag.  

 

Kata Kunci: Wacana, pendidikan karakter, buku teks   

 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  wujud danmengetahui nilai-

nilai  pendidikan karakter yang ada pada wacana dalam buku teks Bahasa 

Indonesia Edis Revisi 2016 kelas VII Sekolah Menengah Pertama. Sumber  data  

dalam  penelitian  ini  adalah wacana dalam buku teks Bahasa Indonesia Edisi 

Revisi 2016 kelas VII Sekolah Menengah Pertama berupa kalimat dan paragraf. 

Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  adalah teknik dokumentasi,  

sedangkan  instrumen  penelitiannya  adalah peneliti sendiri dan instrumen 

pembantu menggunakan tabel nilai pendidikan karater.  Data dianalisis  dengan  

teknik  analisis  isi,  melalui  langkah-langkah identifikasi  data,  penyajian  data,  

dan verifikasi   data. Nilai-nilai pendidikan  karakter  dalam buku ini yaitu nilai 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan atau nasionalisme, komunikatif, cinta damai, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pada wacana dalam buku teks 

Bahasa Indonesia Edisi Revisi ini nilai-nilai pendidikan karakter disampaikan 

secara tersirat dalam bentuk pernyataan dan kutipan dialog. Nilai tanggung jawab 

dominan disampaikan dalam wacana pada buku teks. Nilai pendidikan karakter 

yang belum tercantum dalam buku ini adalah nilai karakter mandiri, menghargai 

prestasi, gemar membaca, dan cinta damai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Ari Arfandi.  2017. Analysis of Character Education Value in Discourse in 

Textbooks Edition Revised 2016 Bahasa Indonesia Class VII Junior High School. 

Suvervisor I : Indah Pujiastuti, M.Pd. Suvervisor II : Siti Habibah, Lc., M.Ag. 

Keywords :Discourse, character building, textbooks 

This research aims to describe the form and know the values of character building 

that is on the discourse in Indonesian textbook Edis Revision 2016 class VII 

Junior High School. Sources of data in this research is the discourse in the 

Indonesian textbook Revised Edition 2016 class VII Junior High School in the 

form of sentences and paragraphs.Technique of data collecting in research is 

documentation technique, while research instrument is self-researcher and 

auxiliary instrument using table of education value of character.Data were 

analyzed by content analysis technique, through data identification steps, data 

presentation, and data verification.The values of character building in this book 

are religious values, honesty, tolerance, discipline, hard work, creative, 

democratic, curiosity, nationalism, communicative, peace loving, caring for the 

environment, social care aIn the discourse in the Indonesian textbook of this 

Revised Edition the values of character building are implied in the form of 

statements and quotations of dialogue and responsibility.The value of the 

dominant responsibility is conveyed in the discourse on the textbook. The value of 

character building that is not listed in this book is the value of independent 

character, appreciate achievement, love to read, and love peace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan  

Pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. 

Pendidikan merupakan proses pembimbingan dan pembelajaran yang terencana 

dan tertata sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ki Hajar Dewantara (dalam 

Daryanto dan Darmiatun, 2013:69) mengungkapkan pengertian pendidikan 

sebagai “Upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, 

karakter), pikiran, (intellect), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh 

dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.”  

Pendidikan tidak hanya membimbing anak dalam hal ilmu pengetahuan, 

tetapi juga membangun kepribadian anak dalam hal karakter dan budi pekerti. 

Ilmu pengetahuan tanpa sikap dan akhlak akan membuat anak cenderung 

melakukan perbuatan yang negatif dan merugikan diri sendiri juga orang lain. 

Maka dari itu, kedua hal ini harus seimbang agar anak tumbuh menjadi pribadi 

yang baik dan diharapkan bangsa. 

Sejalan dengan pendidikan, pembentukan karakter juga harus dijalankan 

oleh semua pihak yang bersangkutan dalam pembelajaran, khususnya di 

lingkungan sekolah, bahkan juga di luar lingkungan sekolah. Di lingkungan 

sekolah merupakan tugas guru atau pendidik yang selalu harus siap untuk 

mencontohkan dan mengajarkan sikap-sikap yang bisa menimbulkan karakter di 

dalam diri anak atau peserta didik. Setelah berada di luar lingkungan sekolah, 

sepenuhnya merupakan tanggungjawab orang tua untuk selalu membentuk 

kepribadian anak. Pada dasarnya karakter akan terbentuk bila aktivitas positif 

dilakukan berulang-ulang secara rutin hingga menjadi suatu kebiasaan. 



 

 

Karakter diartikan sebagai tabiat atau kebiasaan dan merupakan ujung 

tombak bagi generasi muda untuk meraih kesuksessan di masa depan. Karakter 

diperlukan bagi seorang pemimpin dalam memimpin suatu golongan masyarakat 

bahkan suatu negara. Menurut Suyanto (dalam Arifah dan Yustisianisa,2012:24) 

“Karakter adalah cara berpikir dan berprilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 

untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara.” 

Pendidikan karakter merupakan suatu usaha untuk membantu seseorang 

sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan menerapkan nilai-nilai etika 

atau budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter sangat 

berperan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Bangsa yang memiliki 

karakter dan kepribadian, maka akan unggul dibandingkan dengan bangsa yang 

belum memiliki karakter dan kepribadian.  

Data yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas menyatakan bahwa 158 

kepala daerah tersangkut korupsi sepanjang 2004-2011 dan 42 anggota DPR 

terseret korupsi pada kurun waktu 2008-2011 (Wibowo, 2012). Korupsi 

merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan sesuatu untul keuntungan 

pribadi maupun orang lain. Dalam hal ini, korupsi bertentangan dengan nilai 

pendidikan karakter. Salah satu penyebabnya ialah tidak adanya nilai pendidikan 

karakter yang ditanam sejak dini.  

Tujuan pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003) adalah 

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 



 

 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

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.” Hal itu berarti pendidikan karrakter merupakan salah satu program utama 

dari Kementerian Pendidikan Nasional. Karena pendidikan karakter yang 

akanmenjadi modal kesuksesan.  

Pada kenyataannya tujuan dari pendidikan nasional tidak sesuai dengan 

implementasi yang ada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang 

tidak mencerminkan nilai pendidikan karakter. Kasus pelanggaran nilai 

pendidikan karakter dapat dilihat dari tidak layaknya salah satu buku teks Bahasa 

Indonesia untuk SMP dan MTsN ditemui kata-kata yang tidak pantas di dalamnya 

(Republika, 2014). Selanjutnya kasus pelanggaran nilai pendidikan karakter dapat 

dilihat dari kasus yang terjadi pada salah satu Sekolah Menengah Pertama di 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, ditemukan sebuah buku bacaan yang 

mengandung nilai pornografi. Terdapat empat buku bacaan yang mengandung 

nilai pornografi dalam buku tersebut. Berbagai slogan seperti „Sex Before 

Married‟, „Pacaran Tanpa Kiss Garing Lah Yaw‟, sampai tulisan „Do Safe Sex‟ 

menghiasi buku bacaan yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat dalam 

program Dana Alokasi Khusus 2011 (News Okezone, 2016). 

Guru harus pandai dan teliti dalam memilah buku teks yang akan 

diajarkan.Buku teks harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tujuan 

pendidikan berkarakter. Guru berperan penting dalam membangun karakter anak. 



 

 

Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang nantinya bisa membentuk karakter 

anak, guru harus mempersiapkan dan kemudian menerapkan nilai-nilai yang 

membentuk karakter anak didik. Pembiasaan membaca buku mampu membentuk 

karakter dan budi pekerti anak. Dalam hal ini, buku yang dimaksud adalah buku 

yang mengandung nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai penidikan karakter. 

Begitu pun dalam pemilihan buku teks.  

Melihat sasaran pendidikan karakter adalah seluruh siswa Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), peneliti pun tertarik untuk manganalisis nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam wacana pada buku teks Bahasa 

Indonesia edisi revisi 2016 kelas VII SMP yang dikeluarkan Kemendikbud. 

Dengan masalah tersebut peneliti mengajukan judul “Analisis Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter dalam Wacana pada Buku Teks Bahasa Indonesia Edisi 

Revisi2016 Kelas VII Sekolah Menengah Pertama”. 

Peneliti tertarik untuk meneliti buku ajar Bahasa Indonesia edisi revisi 

2016 kelas VII Sekolah Menengah Pertama khusunya pada bagian wacana. 

Wacana menjadi objek penelitian peneliti, karena dalam proses pembelajaran 

banyak melibatkan kegiatan membaca yang sejalan dengan pelaksanaan 

kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik untuk membaca buku. Selain 

itu, wacana menjadi salah satu media penyampaian nilai pendidikan karakter.  

 

2. Metodologi Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter pada 

Wacana dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Edisi Revisi 2016 Kelas VII Sekolah 



 

 

Menengah Pertama” ini menggunakan metode kualitatif dengan pendeka 

deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

satu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif 

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada 

saat penelitian. 

Rancangan penelitian deskriptif ini dipilih karena rancangan penelitian ini 

mampu menggambarkan secara keseluruhan mengenai nilai-nilai pendidikan 

karakter pada wacana dalam buku teks Bahasa Indonesia tersebut, serta 

kesesuaiannya sebagai bahan penunjang pengajaran karakter di sekolah. Selain 

itu, rancangan penelitian deskriptif juga dapat menggambarkan secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. 

Teknik pengumpulan data adalahcara-cara yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan, 

disesuaikan dengan masalah yang ingin diteliti dan dipecahkan dalam penelitian 

ini. Berdasarkan asumsi tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi.  

Teknik dokumentasi digunakan untuk memeroleh data yang bersumber 

pada tulisan, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan 

sebagainya Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data tentang nilai-nilai pendidikan karakter pada wacana dalam 

buku teks Bahasa Indonesia edisi revis 2016. Untuk mendapatkan data tersebut 

peneliti mencatat dan mengumpulkan data-data yang dianggap mengandung nilai-

nilai pendidikan karakter. 



 

 

 Teknik analisis data yang dipakai di dalam penelitian ini ialah teknik 

analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk 

menyimpulkan hasil data dan mengidentifikasi karakteristik khusus secara 

objektif dan sistematis. 

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri dan untuk memudahkan penelitian ini peneliti menggunakan tabel 

instrumen nilai pendidikan karakter. 

 

3. Hasil-Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, buku tesk Bahasa 

Indonesia edisi revis 2016 ini terkandung 14 nilai-nilai pendidikan karakter. 

Keempat belas nilai tersebut adalah nilai karakter religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan 

atau nasionalisme, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, 

dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut disampaikan pada dialog percakapan 

antar tokoh cerita dan ungkapan.  

Tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 “Pendidikan adalah upaya sadar 

dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar 

tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, 

berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia.” 

 “Upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, 

karakter), pikiran, (intellect), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh 



 

 

dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.” Ki 

Hajar Dewantoro (dalam Daryanto dan Darmiatun, 2013:69). 

Sejalan dengan pendidikan, penerapan 18 nilai-nilai pendidikan karakter di 

sekolah sangat penting untuk dilaksanakan agar terwujud kepribadian yang 

diinginkan. Anak yang telah mempelajari dan menanamkan nilai-nilai pendidikan 

karkater akan tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang berkepribadian 

dan berkarakter yang kokoh. Akan sangat mudah baginya menjauhkan dirinya 

dari perbuatan yang menyeleweng dan merugikan orang banyak.  

Banyak kasus penyimpangan yang telah terjadi, bahkan pejabat-pejabat 

sekalipunikut terjerat kasus penggelapan uang negara, korupsi, dan lain 

sebagainya. Hal ini mencerminkan tidak adanya karakter jujur yang ditanamkan 

dan diamalkan didalam diri mereka. Maka dari itu, mengambil dari salah satu 

contoh  yang telah dipaparkan tadi sangat penting untuk menanamkan nilia-nilai 

pembentuk karakter dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal 

ini guru dianggap berperan penting bagi terwujudnya tujuan pendidikan nasional 

yaitu mewujudkan kepribadian anak bangsa yang memiliki karakter. Guru 

merupakan orang tua kedua anak ketika disekolah. Guru harus mencontohkan 

prilaku yang mencerminkan pendidikan karakter. Di dalam pembelajaran guru 

harus menyisipkan ilmu yang ditransfer dengan nilai-nilai pendidikn karakter. 

Sangat dianjurkan bagi guru memilah bahan ajar atau buku teks yang ingin 

digunakan untuk mengajar. Buku teks yang digunakan harus mengandung nilai-

nilai pendidikan karakter sehingga dalam pembelajaran guru akan sangat mudah 

mentranfer ilmu bersamaan dengan nilai pendidikan karakter. 



 

 

Buku teks Bahasa Indonesia edisi revisi 2016 ini mengandung 14 niloai 

pendidikan karakter dari 18 nilai-nilai yang telah dirumuskan Kemendikbud. Hal 

itu berarti lebih dari 50 persen nilai-nilai pendidikan karkater terkandung di 

dalam buku teks tersebut. 

 

4. Simpulan dan Saran 

Dari delapan belas nilai pendidikan karakter yang dirumuskan 

Kemendikbud terdapat empat belas nilai pendidikan karakter pada wacana dalam 

buku teks Bahasa Indonesia Edisi Revisi 2016. Keempat belas nilai pendidikan 

karakter ini terdapat dari 59 wacana yang ada dalam buku teks Bahasa 

Indonesia. Keempat belas nilai pendidikan karakter yang ada dalam buku teks 

Bahasa Indonesia Edisi Revisi 2016, yaitu nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau 

nasionalisme, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

tanggung jawab. 

 Bentuk nilai-nilai yang terkandung pada wacana dalam buku teks 

Bahasa Indonesia Edisi Revisi 2016 dinyatakan dalam bentuk percakapan dan 

pernyataan yang disampaikan secara tersirat. Hasil tersebut juga menunjukkan 

bahwa nilai karakater tanggung jawab merupakan nilai terbanyak  yang terdapat 

pada wacana dalam buku teks Bahasa Indonesia Edisi Revisi 2016. 

Guru harus lebih selektif dalam memilih buku teks yang akan dipakai 

untuk mengajar. Dalam hal ini guru harus memilih buku ajar yang mengandung 

nilai pendidikan karakter. Dalam keseharian di sekolah guru harus menunjukkan 



 

 

sikap dan prilaku yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada 

anak murid atau peserta didik. 
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