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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, tanggal 22 Januari 1988.No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana

yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic

Transliterastion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin

ا A ط Th

ب B ظ Zh

ت T ع ́/,

ث Ts غ Gh

ج J ف F

ح H ق Q

خ Kh ك K

د D ل L

ذ Dz م M

ر R ن N

ز Z و W

س S ه H

ش Sy ء '/’

ص Sh ي Y

ض Dl
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B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= Î misalnya قیل menjadi qîla

Vokal (u) penjang= Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan

tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbah diakhirnya. Begiru

juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خیر menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,

tetapi apabila Ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah,

atau apabila berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf

ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunkan t yang disambungkan dengan

kalimat berikutnya, misalnya في رحمةهللا menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata sandang dan lafazh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh

berikut ini:
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a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan…..

b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan……

c. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
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ABSTRAK

Dedi Sunardi, (2020) : Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Buku Teks Siswa
Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas
VII MTS Terbitan Tiga Serangkai dan Erlangga.

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidkan karakter yang
termuat dalam buku teks siswa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  (SKI)
kelas VII Madrasah Tsanawiyah terbitan Tiga Serangkai  dan Erlangga. Penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang
diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari
khazanah kepustakaan, dan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data
dasar (primary data/basic data) diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu: buku
teks pelajaran (buku pegangan siswa) Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII
Madrasah Tsanawiyah terbitan Tiga Serangkai dan terbitan Erlangga Koordinator
Naskah: H. Darsono dan T. Ibrahim, Penelaah: Yusuf Ibrahim, cetakan kedua tahun
2014, yang disosialisasikan oleh Kemendikbud. Teknik Analisa data menggunakan
analisis isi (Content  Analysisi) dan Interpretatif. Nilai pendidikan karakter yang
dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang
dirumuskan oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, yang
mencakup 18 (delapan belas) nilai karakter : (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4)
disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu,
(10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13)
bersahabat/ komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) kepedulian
terhadap lingkungan, (17) kepedulian sosial, dan (18) tanggung jawab, yang
kemudian disederhanakan menjadi empat (4) nilai yakni, nilai religius, nilai kebijakan
diri (jujur, tanggung jawab, kerja keras, disiplin dan mandiri) nilai sosial  (toleransi,
bersahabat, peduli lingkungan dan peduli sosial ) dan nilai pengabdian  (demokrasi,
semangat kebangsaan dan cinta tanah air). Hasil pembahasan ini menunjukan
bahwasanya Buku Teks Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas VII Madrasah
Tsanawiyash terbitan Tiga Serangkai lebih banyak memuat nilai pendidkan karakter
baik dalam bentuk nilai religius, nilai kebijakan diri, nilai sosial maupun nilai
pengabdian, dari pada Buku Teks Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas VII
Madrasah Tsanawiyash terbitan Erlangga. Peneliti merekomendasikan Buku Teks
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas VII Madrasah Tsanawiyash terbitan Tiga
Serangkai lebih layak untuk dijadikan buku peket / pegangan siswa pada mata
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, dan Kebudayaan Islam
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ABSTRACT

Dedi Sunardi, (2020): Values of Character Education in Students’ Textbooks
of Islamic Cultural History Subject of Grade Seven of
MTs (Islamic Junior High School) Published by Tiga
Serangkai and Erlangga

The study aims to know the values of character education in the textbooks of Islamic
Cultural History (SKI) subject of Grade VII of Madrasah Tsanawiyah published by
Tiga Serangkai and Erlangga. This research is included in library research, because
the data were in the form of manuscripts, books or magazines sourced from the
library, and the nature of this study is qualitative. The primary data sources were
obtained directly from the main sources, namely: textbooks (student handbook)
History of Islamic Culture of Grade VII of Madrasah Tsanawiyah published by Tiga
Serangkai and Erlangga in which the manuscript coordinators were H. Darsono and
T. Ibrahim, and the reviewer was Yusuf Ibrahim. The book was second printing in
2014 and was socialized by the Ministry of Education and Culture. Data analysis
techniques were content analysis and interpretation. The values of character education
used as an instrument in this study derived from the Curriculum Center of the
Ministry of National Education including 18 (eighteen) character values: (1)
religious, (2) honest, (3) tolerance, (4) discipline , (5) hard work, (6) creative, (7)
independent, (8) democratic, (9) curiosity, (10) national spirit, (11) patriotism, (12)
respect for achievement, (13) ) friendly / communicative, (14) peace-loving, (15)
fond of reading, (16) environmental care, (17) social care, and (18) responsibility,
which were then simplified into four (4) values namely: religious values, the value of
self-policy (honest, responsibility, hard work, discipline and independence), social
values (tolerance, friendship, environmental care, and social care), and the value of
service (democracy, national spirit and love for the motherland). The results of
analysis indicated that the Islamic Cultural History textbook (SKI) of grade VII of
Madrasah Tsanawiyah published by Tiga Serangkai contained more values of
character education in the terms of religious values, self-policy values, social values
and service values, than the Islamic Cultural History textbook (SKI) of grade VII of
Madrasah Tsanawiyah published by Erlangga. Researcher recommends that Islamic
Cultural History textbook (SKI) of grade VII of Madrasah Tsanawiyah published by
the Tiga Serangkai is more suitable to be used as a textbook (student handbook) on
Islamic Cultural History (SKI) subject.

Keywords: Character Education, and Islamic Culture
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ملخص

قررات لدى التالميذ يف الشخصية يف الكتب املتربية): قيم 2020ديدي سوناردي، (
يف الفصل السابع ملدرسة تاريخ الثقافة اإلسالميةمادة 

إيرلنجا    
تاريخ الثقافة ةملادقررات الشخصية الواردة يف الكتب املتربية قيم يهدف هذا البحث ملعرفة 

مكتبة تيجا سرنكاي و يف الفصل السابع ملدرسة املتوسطة اإلسالمية يةاإلسالم
ألن البيانات اليت متت دراستها هي خمطوطات . نوع هذا البحث هي البحث املكتيب إيرلنجا

مت احلصول على مصدرها املكتبة وهذا البحث هي البحث الكيفي. أو كتب أو جمالت
ب(كتاملقرراتمصادر البيانات األساسية مباشرة من املصادر الرئيسية، وهي: الكتب 

اليت املتوسطة اإلسالميةدرسةملالفصل السابع يفتاريخ الثقافة اإلسالمية يف ) تالميذال
، ات: احلاج درسونو وت. إبراهيمخطوطاملمنسق و ،مكتبة تيجا سرنكاي و إيرلنجا

من قبل وزارة الرتبية والتعليم وزيعه ، ومت ت2014تحن: يوسف إبراهيم ، الطبعة الثانية عام مم
تربيةقيمة جعلت ية.تفسري تقنية حتليل احملتوى و لتحليل البيانات، استخدمت تقنية والثقافة.

مت صياغتها من قبل مركز املناهج التابع ا البحث الىتالشخصية املستخدمة كأداة يف هذ
) صادقة ، 2) دينية، (1: (، وهيالشخصيةةقيم18زارة الرتبية الوطنية الذي يتضمن لو 
) 8) مستقل، (7) إبداعي، (6) عمل شاق، (5) االنضباط، (4) التسامح ، (3(

) احرتام اإلجناز،12) حب الوطن، (11) روح وطنية، (10، () فضويل9دميقراطي، (
البيئة، ب) رعاية 16بالقراءة ، (ولع) م15) حمب للسالم، (14) ودي / تواصلي، (13(
ةقيم:وهي،) مسؤولية ، واليت يتم تبسيطها إىل أربع قيم18جتماعية ، (باال) رعاية 17(



xiv

واالنضباط واالستقالل) الشاق الدينية وقيمة السياسة الذاتية (الصدق واملسؤولية والعمل 
االجتماعية) وقيمة اخلدمة ببالبيئة والرعاية رعايةاالجتماعية (التسامح والصداقة والةقيمو 

يف قررب املاالكتتدل نتيجة هذا البحث على أن (الدميقراطية والروح الوطنية وحب الوطن).
مكتبة ا نشر اليتاملتوسطة اإلسالميةالفصل السابع ملدرسةيفتاريخ الثقافة اإلسالميةمادة 

ةالدينية وقيمةالشخصية يف شكل قيميةتربحيتوي على املزيد من قيم تيجا سرنكاي
ةتاريخ الثقافاملقرر يف مادةاخلدمة أكثر من كتابةاالجتماعية وقيمةالسياسة الذاتية وقيم

اقرتح.مكتبة إيرلنجااملتوسطة اإلسالميةالسابع ملدرسةيف القصلةاإلسالمي
املتوسطة ملدرسةيف الفصل السابع المية تاريخ الثقافة اإلساملقرر يف مادةالباحث بكتاب 

املقرر الستخدامه ككتاب مناسب أكثر وهومكتبة تيجا سرنكاي اإلسالمية 
ة.اإلسالميةتاريخ الثقافللتالميذ يف مادة
الثقافة اإلسالمي، تربية الشخصية: ساسيةالكلمات األ



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah Negara. Negara

yang maju tentu saja maju dalam pendidikannya. Karena pada dasarnya tujuan

pendidikan adalah adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya 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.1

Pendidikan tentu tidak terlepas dari berbagai sejarah peradaban yang menjadi

tolak ukur suatu pendidikan. Salah satunya adalah sejarah peradaban Islam. Sebagai

salah satu Agama terbesar di Dunia, Islam tentu saja memiliki sejarah perjalanan

yang panjang. Oleh karena itu, sebagai umat islam perlu lah kiranya untuk

mempelajari sejarah-sejarah peradaban Islam. Dalam rangka mengakomodir

kebutuhan masyarakat (umat islam) terhadap sejarah peradaban Islam, maka saat ini

pelajaran sejarah kebudayaan islam telah diajarkan di berbagai institusi pendidikan,

mulai dari madrasah diniyah awaliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah,

maupun pondok pesantren-pondok pesantren.

1 Undang-Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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Dalam proses pembelajaran, maka Mata pelajaran Sejarah memiliki arti

strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta

dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta

tanah air. Materi pendidikan sejarah mampu mengembangkan potensi peserta didik

untuk mengenal nilai-nilai islami yang diperjuangkan pada masa lalu, dipertahankan

dan disesuaikan untuk kehidupan masa kini, dan dikembangkan lebih lanjut untuk

kehidupan masa depan. Peradaban Islam masa kini beserta seluruh nilai kehidupan

yang terjadi adalah hasil pejuang-pejuang islam pada masa lalu, dan akan menjadi

modal untuk memperjuangkan agama Islam pada masa yang akan datang. 2

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah (Mts) merupakan salah

satu mata pelajaran yang menelaah tentang asal usul, perkembangan, peran

kebudayaan atau peradaban Islam di masa lampau, mulai dari dakwah Nabi

Muhammad saw. pada periode Mekah dan periode Madinah, kepemimpinan umat

setelah Rasulullah saw. wafat, sampai perkembangan Islam periode klasik (zaman

keemasan) pada tahun 650 M-1250 M, abad pertengahan atau zaman kemunduran

(1250 M-1800 M) dan masa modern atau zaman kebangkitan (1800M-sekarang),

serta perkembangan Islam di Indonesia dan di Dunia. Secara subtansial mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki konstribusi dalam memberikan

motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Sejarah

2 S. Hamid Hasan, Pendidikan Sejarah Untuk Memperkuat Pendidikan Karakter, Paramita Vol.
22 No. 1 - Januari 2012 [ISSN: 0854-0039] hlm. 87



3

Kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan

untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian pesertadidik.3

Materi sejarah memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan

peradaban di masa lalu. Tindakan apa yang dilakukan para pelaku sejarah yang tidak

berhasil mencapai tujuan dan perbuatan apa yang mereka lakukan yang berhasil

mencapai tujuan. Materi yang tercantum dalam cerita sejarah bukan hanya cerita

sukses tetapi juga cerita kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang

terjadi dalam kehidupan nyata manusia. Kedua sisi kehidupan itu, keberhasilan dan

kegagalan, menjadi pelajaran penting. Dengan sifat materi yang demikian, dalam

mengembangkan pendidikan karakter, materi pendidikan sejarah merupakan

mengembangkan fungsi pendidikan sejarah sebagai “bank of examples for solving

present problems and chartering future action” (Wineburg, 2001) terkikis oleh

suasana batin bangsa dan keterbatasan kebijakan pendidikan yang menempatkan

pengetahuan di atas segalanya. 4

Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk mengajarkan sejarah kebudayaan

islam sesuai dengan kurikulum dan juga buku teks yang terbaik. Hidayat

mengutarakan kurikulum adalah salah satu yang dijadikan acuan baik penyelenggara

pendidikan maupun pengelola pendidikan. Kurikulum di Indonesia setelah indonesia

merdeka mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952,

1964,1968,1975,1984,1994, kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun

3 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 165 Tahun 2014 Tentang
Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, hlm. 51.

4 Ibid. hlm. 87-88.
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2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Perubahan

kurikulum merupakan konsekuensi dan implikasi dari terjadinya perubahan

sistempolitik, sosial budaya, ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Pada saat ini pendidikan Indonesia menggunakan kurikulum 2013 atau

biasa disebut K 13.5

Selain kurikulum terdapat sarana penunjang agar kurikulum dapat berjalan

dengan baik, yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu faktor yang

menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar (PBM). Menurut Prastowo,

bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun

secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai

siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan

penelaahan implementasi pembelajaran.6

Proses pembalajaran selama ini menggunakan bahan ajar, seperti buku ajar dan

LKS (Lembar Kerja Siswa). Hal ini diperkuat dengan penjelasan seorang ahli yang

menyatakan, “Belum ada satu negara pun di dunia ini yang meninggalkan buku dalam

proses pembelajaran”7

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan alat

untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan buku ajar merupakan sarana belajar

yang digunakan untuk menunjang suatu program pembelajaran. Buku ajar atau buku

5 Hidayat, Sholeh. 2013. Pengembangan Kurikulum Baru.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
hlm. 1.

6 Prastowo, Andi. 2011. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogjakarta: Diva
Press. hlm. 17.

7 Sitepu, B.P. 2015.Penulisan Buku Teks Pelajaran.Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 2.
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teks merupakan salah satu instrumen dalam sebuah proses belajar mengajar. Buku

ajar merupakan buku yang digunakan oleh guru sebagai sumber acuan dalam

pelaksanaan proses pembelajaran bagi siswanya.8

Pada saat ini, pendidikan di Indonesia masih mengutamakan buku ajar atau

buku teks sebagai pedoman utama dalam proses belajar mengajar untuk setiap

disiplin ilmu. Sehingga peran penting dari pemerintah untuk menetapkan standar

buku, agar materi-materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

dalam tujuan pendidikan nasional, dan tidak terjadi pelanggaran atau penyelewengan

materi pelajaran. Oleh karena itu, dalam pembuatan buku teks Terdapat aturanaturan

yang sudah ditetapkan dalam penyusunan buku teks. Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP) menejelaskan kriteria kelayakan sebuah buku ajar, terdapat

empat kriteria, yaitu kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Sebelum

sebuah buku itu diedarkan, maka harus dinilai kelayakannya terlebih dahulu oleh

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Dalam rangka memberikan payung hukum Badan Standar Nasional Pendidikan

(BSNP) dalam menetapkan standar buku ajar, maka pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuaan dengan tujuan

agar kualitas buku semakin baik, mengingat masih dijumpai banyak kasus tentang

buku yang bermasalah dari sisi konten. Beberapa kasus buku ajar yang bermasalah

8 Suyatman. 2013. Pengembangan Bahan Ajar. Surakarta: Fataba Press IAIN Surakarta. hlm.
82.
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dijelaskan dalam website resmi balitbang dan diklat kemenag, terdapat beberapa

kasus berkaitan dengan buku ajar, diantaranya:

1. Kasus buku Sejarah Kebudayaan Islam untuk Semester Genap Siswa Kelas

X Madrasah Aliyah, terbitan Rahma Media Pustaka. Buku yang digunakan

oleh MAN 3 di Kota Jambi itu memuat silsilah keluarga salah satu

Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab yang bergambar babi. Gambar itu

termuat pada halaman 12 lembar kerja siswa (LKS).

2. 2016, Dinas Pendidikan Pemkab. Padanglawas Utara, Sumut bersama

penerbit Grafindo Media Pratama menarik peredaran buku PAI Kelas V SD.

Pada halaman 86 buku yang disusun Fauzi Abdul Ghofur dan Masyhudi

tersebut Nabi Muhammad SAW ditempatkan pada urutan ke-13 dalam

urutan nama Rasul, sementara urutan terakhir adalah Isa AS.

Melihat masalah buku teks yang ada, dan sering terjadi, maka perlu untuk

membahas atau memperhatikan tentang kualitas isi buku ajar, agar pendidikan

karakter bisa dicapai dengan baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini fokuskan pada

Buku Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ( SKI ) Kelas VII MTS Terbitan

Tiga Serangkai Dan Erlangga. Adapun materi yang diajarkan pada buku tersebut

adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1: Materi Pembelajaran SKI Kelas VII MTS Semester Gasal

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM KELAS VII

SEMESTER GASAL

BAB I Sejarah Kebudayaan Islam

A. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam

B. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam

C. Bentuk Bentuk Kebudayaan Islam

BAB II Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah

A. Misi Dakwah Nabi Muhammad SAW

B. Ibrah Misi Dakwah Nabi Muhammad SAW

C. Meneladani Perjuangan Nabi Muhammad SAW

BAB III Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah

A. Madinah sebelum kedatangan Islam

B. Membangun Masyarakat melalui Kegiatan Ekonomi dan

Perdagangan

C. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat di Madinah

BAB IV Khulafaur Rasyidin

A. Prestasi Khulafaur Rasyidin

B. Ibrah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin

C. Gaya Kepemimipinan Khulafaur Rasyidin

BAB V Dinasti Umayyah
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SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM KELAS VII

SEMESTER GASAL

A. Sejarah Berdirinya Dinasti Umayyah

B. Perkembangan Kebudayaan/Peradaban Islam pada Masa Dinasti

Umayyah

C. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

D. Ibrah Perkembangan Kebudayaan/Peradaban Islam Masa Dinasti

Umayyah

E. Meneladani Kepribadian Umar bin Abdul Aziz

Namun demikian, bila di cermati lebih lanjut, pada aspek materi pembelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam khusus yang tersaji dalam sejumlah buku-buku pelajaran

di Madrasah Tsanawiyah tidak jarang di temukan materi yang bermasalah, seperti

antara lain terurai dalam buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dibawah ini:

1. Masih ada beberapa ketidaksempurnaan dalam segi penulisan maupun ejaan dan

tidak sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Ada beberapa

pengulangan kata dalam satu kalimat yang mengakibatkan pemborosan kata serta

ada beberapa istilah yang tidak dicetak miring, serta ada beberapa istilah yang

sulit untuk dipahami.
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2. Ilustrasi dalam buku ini hanya terletak pada awal bab, akan tetapi dalam

pembahasan per bab tidak terdapat gambar sama sekali, sehingga mengakibatkan

peserta didik enggan untuk belajar atau membaca.

3. Buku tersebut tidak mengklasifikasikan antara semester ganjil dan semester

genap, sehingga sedikit kurang sempurna. Untuk kedalaman dan keluasan materi

yang disajikan sudah cukup luas sesuai dengan kemampuan kognitif usia remaja

yang mulai ada peningkatan.

4. Dalam pembahasan kurang meruncing (lengkap) pembahasan terlalu sedikit dan

ngirit. Di dalam bab I Cuma terdapat petikan atau referensi al-quran, kurang

untuk menguatkan kisah sejarah pada siswa siswi kelas VII.

5. Singkatnya penjelasan dalam menjelaskan sub sub judul, sehingga siswa tidak

banyak mengetahui dari makna atau isi pembelajaran sejarah islam ini

Berlandaskan dari permasalahan yang telah penulis kemukakan, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian berupa study analisis terhadap buku teks siswa Sejarah

kebudayaan Islam dan analisis nilai-nilai karakter yang ada dalam buku tersebut,

dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Buku Teks Siswa Mata

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ( SKI ) Kelas VII MTS Terbitan Tiga

Serangkai dan Erlangga.”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan

masalah sebagai berikut:
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a. Masih ada beberapa ketidaksempurnaan dalam segi penulisan maupun ejaan dan

tidak sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

b. Ilustrasi dalam buku ini hanya terletak pada awal bab, akan tetapi dalam

pembahasan per bab tidak terdapat gambar sama sekali.

c. Buku tersebut tidak mengklasifikasikan antara semester ganjil dan semester

genap, sehingga sedikit kurang sempurna.

d. Dalam pembahasan kurang meruncing (lengkap) pembahasan terlalu sedikit dan

ngirit.

e. Singkatnya penjelasan dalam menjelaskan sub sub judul, sehingga siswa tidak

banyak mengetahui dari makna atau isi pembelajaran sejarah islam ini

2. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini cukup banyak maka penulis membatasi

permasalahan penelitian ini hanya pada beberapa hal berikut ini:

1. Pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami,

membentuk, memupuk nilai-nilai etika, baik untuk diri sendiri maupun untuk

semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan.9

2. Buku Teks, dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan

bahwa Buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan

dasar dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia,

kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan,

9. Zubaedi. Design Pendidikan Karakter, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hlm 19
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dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang

disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.10

3. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Menurut lampiran PMA No. 36 Tahun 2014

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan perkembangan perjalanan

hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah dan

berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan dan menyebarkan

ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah.11

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah maka dapat di susun rumusan masalah sebagai

berikut: Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter yang di kembangkan dalam

buku teks siswa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas VII Madrasah

Tsanawiyah terbitan Erlangga dan Tiga Serangkai.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukan penulis maka tujuan dari

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang termuat

dalam buku teks siswa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas VII

Madrasah Tasanawiyah terbitan Erlangga dan Tiga serangkai.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal1
Ayat 3 Tentang Buku Teks

11. Lampiran Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No 165 Tahun 2014 Tentang
Kurikulum 2013 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah, hlm 37
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2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih dalam lagi tentang

komposisi buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) sehingga layak dijadikan

sebagai bahan ajar di sekolah

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan disiplin ilmu Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan kesadaran bagi praktisi pendidikan

terutama bagi para pendidik untuk lebih selektif dalam menggunakan bahan

dan sumber pembelajaran materi Sejarah Kebudayaan Islam.
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BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pendidikan Berkarakter

1. Pengertian Karakter

Karakter sebenarnya terambil dari bahasa Yunani, yaitu charassein, yang

artinya mengukir.12 Maksudnya karakter dibentuk dengan cara menguir dalam

kebiasaan seseorang dan membutuhkan waktu lama. Karakter menurut Khan adalah

sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis,

integrasi pernyataan dan tindakan.13

Sementara itu, Menurut Doni Koesoema, karakter sama dengan kepribadian.

Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan.14

Sedangkan menurut Novak, sebagaimana dikutip Lickona, karakter adalah

campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius,

cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang-orang yang berakal sehat yang ada

dalam sejarah.15 Selanjutnya menurut Jack Corley dan Thomas Philip, sebagaimana

dikutip Muchlas Samani dan Hariyanto, mendefinisikan karakter sebagai sikap dan

12 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter: Membangun Karakter dari Rumah,(Yogyakarta:
Gava Media, 2011), hlm. 2

13 Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas
Pendidikan, (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), hal. 1

14 Doni Kusoema, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta:
Grasindo, 2010), hlm. 80

15 Thomas Lickona¸ Mendidik untuk Membentuk Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)., hlm.
81

12



14

kebiasaan seseorang yang memungkinkan dam mempermudah tindakan moral. 16

Sementara itu, Pendapat Suyanto, sebagaimana dikutip Muslich, karakter adalah cara

berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja

sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.17

Sedangkan Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin Charakter,

yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian

atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada

umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor

kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifatkejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang

menjadi ciri khas seseorang atausekelompok orang.18karakter juga bisa diartikan

sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara

progresif dan dinamis.19

Dari beberapa definisi karakter tersebut dapat disimpulkan secara ringkas

bahwa karakter adalah sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil

proses konsolidasi secara progresif dan dinamis; sifat alami seseorang dalam

merespons siruasi secara bermoral; watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan, yang diyakini dan

16 Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2012), hlm. 42

17 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multi dimensional,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 70

18Abdul majid, Dian andayani. Pedidikan karakter dalam perspektif Islam. (Bandung: Insan
Cita Utama, 2010), hlm. 11

19Yahya Khan. Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas Pendidikan.
(Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), hlm. 1.



15

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak;

sifatnya jiwa manusia, mulai dari angan-angan sampai menjelma menjadi tenaga.

2. Pengertian Pendidikan Berkarakter

Pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi, sebuah usaha untuk mendidik

anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang

positif kepada lingkungannya.20

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan

aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Pendidikan

karakter merupakan suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku baik dalam

kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara terdapat aturan tentang nilai (value system), baik yang

Islami maupun yang non Islami adalah denyut jantung kehidupan masyarakat,

sehingga erat kaitannya dengan kebudayaan itu sendiri. Dalam perspektif ini, tata

nilai yang melandasi gerak dan aktifitas individu dalam masyarakat ada hubungannya

dengan literature, pola pendidikan, wejanganwejangan, kitab suci, buku-buku

keagamaan, wasiat luhur dan lain sebagainya dipergunakan oleh masyarakat sebagai

rujukan pola berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. 21

20 Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter; Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa,
(Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2004), hlm. 63

21 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pedidikan Karakter di Indonesia, (Jogjakarta: Arruzz
Media, 2014), hlm. 29.
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Upaya mewujudkan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara salah satunya dilakukan dengan menerapkan pendidikan karakter, yaitu

sistem penerapan nilai-nilai moral, etika dan akhlak pada peserta didik melalui ilmu

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan implementasi nilai-nilai tersebut, baik

terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan, bangsa dan negara maupun Tuhan Yang

Maha Esa, sehingga menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik, yang

bertujuan untuk mengenalkan, menanamkan, serta mengupayakan penanaman nilai-

nilai luhur agar peserta didik dapat benar-benar memiliki karakter setidaknya

sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar

Kompetensi Lulusan.22

Sementara itu, Menurut Scerenko, sebagaimana dikutip Muchlas dan Hariyanto,

pendidikan karakter adalah upaya yang sungguhsungguh dengan cara mana ciri

kepribadian positif dikembangkan, didorong dan diberdayakan melalui keteladanan,

kajian serta praktik emulasi (usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah dari

apaapa yang diamati dan dipelajari).23

Pendidikan Karakter menurut Albertus adalah diberikannya tempat bagi

kebebasan individu dalam mennghayati nilai-nilai yang dianggap sebagai baik, luhur,

22 Yahya Khan, Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan,
(Yogyakarta : Pelangi Publishing, 2010), hlm. 1.

23 Samani, Hariyanto, Konsep dan Model…, hal. 45
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dan layak diperjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku bagi kehidupan pribadi

berhadapan dengan dirinya, sesame dan Tuhan.24

Jadi pengertian pendidikan karakter adalah suatu upaya yang digunakan untuk

mendidik dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan dalam berperilaku di kehidupan

sehari-hari.

3. Pendidikan Karakter di Sekolah

Pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu proses

pembelajaran langsung, proses pembelajaran tidak langsung dan melalui budaya

sekolah. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta

didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan

psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang

dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran

langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan

apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung

menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan

instructional effect. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang

terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan

khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan

sikap. Dalam lingkungan satuan pendidikan dikondisikan agar lingkungan fisik dan

24.Albertus, Doni Koesoema, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global,
(Jakarta:PT.Grasindo, 2010), hlm.5.
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sosiokultural satuan pendidikan, memungkinkan para peserta didik bersama dengan

warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian disatuan

pendidikan yang mencerminkan terwujud karakter.25

4. Peran Penting Pendidikan Berkarakter di Sekolah

Menurut Ramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama

dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk

pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik,dan

warga Negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang

baik , dan warga Negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum

adalah nilai-nilai sosial tertentuyang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan

bangsanya. Oleh karena itu, hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan

Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber

dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi

muda.26

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah sebagai

berikut:

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting

dan perlu sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta didik yang khas

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Tujuannya adalah memfasilitasi

25 Kemendiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: Puskur,
2010), hlm. 7

26.Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung:Alfabeta, 2012) ,
hlm.23-24
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penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam

perilaku anak,baik pada saat masih sekolah maupun setelah lulus.

b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaiandengan nilai-nilai yang

dikembangkan oleh sekolah.Tujuan ini memiliki makna bahwa tujuan

pendidikankarakter memiliki sasaran untuk meluruskan berbagaiperilaku negatif

anak menjadi positif.

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga danmasyarakat dalam

memerankan tanggung jawab karakterbersama. Tujuan ini bermakna bahwa

karakter di sekolahharus dihubungkan dengan proses pendidikan dikeluarga.27

Pendidikan karakter bertujuan membentuk dan membangun pola piker, sikap

dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah,

berjiwa luhur, dan bertanggung jawab.15 Secara substantive tujuan pendidikan

karakter adalah membimbing dan memfasilitasi anak agar memiliki karakter positif.

Menurut kemendiknas tujuan pendidikan karakter antara lain:28

a. Mengembangkan potensi kalbu/ nurani/afektif/pserta didik sebagai manusia dan

warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religious.

27Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD;Konsep, Praktik dan Strategi,
(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm . 70-72

28 Kemendiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: Puskur,
2010), hlm. 7
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c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai

generasi penerus bangsa

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang

mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan

yang tinggi dan penuh kekuatan.

Selanjutnya, Yahya Khan menyatakan bahwa pendidikan karakter mempunyai

tujuan sebagai berikut:29

a. Mengembangkan potensi anak didik menuju self actualization;

b. Mengembangkan sikap dan kesadaran akan harga diri;

c. Mengembangkan seluruh potensi peserta didik, merupakan manifestasi

pengembangan potensi akan membangun self concept yang menunjang kesehatan

mental;

d. Mengembangkan pemecahan masalah;

e. Mengembangkan motivasi dan minat peserta didik dalam diskusi kelompok

kecil, untuk membantu meningkatkan berpikir kritis dan kreatif;

f. Menggunakan proses mental untuk menentukan prinsip ilmiah serta

meningkatkan potensi intelektual;

29 Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas
Pendidikan. (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), hlm. 17
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g. Mengembangkan berbagai bentuk metaphor untuk membuka intelegensi dan

mengembangkan kreatifitas.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya pendidikan

karakter, baik di sekolah, madrasah maupun rumah adalah dalam rangka menciptakan

manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta memiliki tanggung jawab yang tinggi

dalam menjalankan kehidupan ini.30

Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan yang

mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan

etik para siswa. Merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan baik oleh sekolah

maupu pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai

etik dan nilai-nilai kinerja, seperti kepaduliam, kejujuran, kerajinan, keuletan dan

ketabahan (fortitude), tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain.

Pendidikan karakter menurut Bruke, sematamata merupakan bagian dari

pembelajaran yang baik dan merupakan bagian yang fundamental dari pendidikan

yang baik.31

30Amirullah Syarbini, Buku Pintar Pendidikan Karakter; PanduanLengkap Mendidik karakter
Anak di Sekolah, Madrasah, dan Rumah,(Jakarta: As@-Prima Pustaka, 2012), hlm. 25

31 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 43.
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5. Unsur-unsur Karakter

Ada beberapa dimensi manusia yang secara psikologis dan sosiologis perlu

dibahas dalam kaitannya dengan terbentuknya karakter pada diri manusia. Adapun

unsur-unsur tersebut adalah sikap, emosi, kemauan, kepercayaan dan kebiasaan.32

1) Sikap Sikap seseorang biasanya adalah merupakan bagian karakternya,

bahkan dianggap sebagai cerminan karakter seseorang tersebut. Tentu saja

tidak sepenuhnya benar, tetapi dalam hal tertentu sikap seseorang terhadap

sesuatu yang ada dihadapannya menunjukkan bagaimana karakternya.

2) Emosi Emosi adalah gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia,

yang disertai dengan efeknya pada kesadaran, perilaku, dan juga merupakan

proses fisiologis.

3) Kepercayaan Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari

faktor sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu “benar” atau “salah”

atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah penting

untuk membangun watak dan karakter manusia. jadi, kepercayaan itu

memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh hubungan denga orang lain.

4) Kebiasaan dan Kemauan Kebiasaan adalah komponen konatif dari faktor

sosiopsikologis. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap,

berlangsung secara otomatis, dan tidak direncanakan. Sementara itu,

kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan karakter seseorang.

32 Fatchul Mu’in. Pedidikan karakter kontruksi teoritik dan praktek. (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2011), hlm. 168
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Ada orang yang kemauannya keras, yang kadang ingin mengalahkan

kebiasaan, tetapi juga ada orang yang kemauannya lemah. Kemauan erat

berkaitan dengan tindakan, bahakan ada yag mendefinisikan kemauan

sebagai tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan.

5) Konsep diri (Self Conception) Hal penting lainnya yang berkaitan dengan

(pembangunan) karakter adalah konsep diri. Proses konsepsi diri merupakan

proses totalitas, baik sadar maupun tidak sadar, tentang bagaimana karakter

dan diri kita dibentuk. Dalam proses konsepsi diri, biasanya kita mengenal

diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Citra diri dari orang

lain terhadap kita juga akan memotivasi kita untuk bangkit membangun

karakter yang lebih bagus sesuai dengan citra. Karena pada dasarnya citra

positif terhadap diri kita, baik dari kita maupun dari orang lain itu sangatlah

berguna.

6) Fungsi Pendidikan Karakter Sesuai dengan Fungsi Pendidikan Nasional

yang tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan

bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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 dimaksudkan untuk mengembangkan
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kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

DIKTI, menyatakan bahwa secara khusus pendidikan karakter memiliki tiga

fungsi utama, yaitu :

1) Pembentukan dan Pengembangan Potensi Pendidikan karakter berfungsi

membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara

Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai

dengan falsafah hidup Pancasila.

2) Perbaikan dan Penguatan Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki

karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan

memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah

untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan

potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju,

mandiri, dan sejahtera.

3) Penyaring Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya

bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif

untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi

bangsa yang bermartabat.33

33 Suyanto, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. (Jakarta :DIKTI,
2010),hlm. 45
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6. Nilai-nilai Karakter

Menurut Heritage Foundation dan tertuang dalam sembilan pilar karakter yang

dicetuskan oleh Ratna Megawangi ada Sembilan karakter yang harus dimiliki oleh

siswa yaitu adalah: a) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; b) Kemandirian dan

Tanggung jawab; c) Kejujuran/amanah, bijaksana; d) Hormat dan santun; e)

Dermawan, suka menolong dan gotong royong; f) Percaya diri,kreatif dan pekerja

keras; g) Keadilan dan kepemimpinan; h) Baik dan rendah hati; i) Toleransi,

kedamaian dan kesatuan.34

Sementara itu nilai-nilai karakter menurut Kementrian Pendidikan Nasional

yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai-nilai yang bersumber

dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional: (1) Religius; (2) Jujur;

(3) Toleransi; (4) Disiplin; (5) Kerja keras; (6) Kreatif; (7) Mandiri; (8) Demokratis;

(9) Rasa Ingin Tahu; (10) Semangat Kebangsaan; (11) Cinta Tanah Air; (12)

Menghargai Prestasi; (13) Bersahabat/ Komunikatif; (14) Cinta Damai; (15) Gemar

Membaca; (16) Peduli Lingkungan; (17) Peduli Sosial; (18) Tanggung Jawab.35

Pendidikan karakter memiliki sifat bidireksional (dua arah) dimana arahannya

adalah anak mampu memiliki ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai pribadi

yang memiliki karakter kuat.36

34 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), hlm.110-
111

35 Mukhlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2012), hlm. 9

36 Dony Koesoema A., Pendidikan Karakter : Strategi Mendidik Anak di Zaman Global,
(Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 112.
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a. Religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup

rukun dengan pemeluk agama lain.

b. Jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

c. Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku,

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

d. Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan dan peraturan.

e. Kerja Keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan dan peraturan.

f. Kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil

baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

g. Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain

dalam menyelesaikan tugas-tugas.

h. Demokratis. Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak

dan kewajiban dirinya dan orang lain.

i. Rasa Ingin Tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan

didengar.
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j. Semangat Kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan

kelompoknya.

k. Cinta Tanah Air . Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan

kelompoknya.

l. Menghargai Prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta

menghormati keberhasilan orang lain.

m. Bersahabat/Komunikatif. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta

menghormati keberhasilan orang lain.

n. Cinta Damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, danmengakui, serta

menghormati keberhasilan orang lain.

o. Gemar Membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

p. Peduli Lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

q. Peduli Sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
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r. Tanggung Jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri,

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang

Maha Esa.

Tabel II.1

Deskripsi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa

No Nilai Deskripsi

1 Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam me- laksanakan

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap

pelaksanaan ibadah agama lain,dan hidup rukun dengan

pemeluk agama lain.

2 Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya men jadikan

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam

perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3 Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain

yang berbeda dari dirinya.

4 Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh

pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5

Kerja Keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh

dalam berbagai hambatan belajar dan tugas, serta
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menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8 Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9 Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10 Semangat

Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas

kepentingan diri dan kelompoknya.

11 Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya,

ekonomi dan politik bangsa.

12 Menghargai

Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,

dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang

lain.
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13 Bersahabat/

Komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang me nyebabkan

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran

dirinya.

15 Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16 Peduli

Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki

kerusakan alam yang sudah terjadi.

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18 Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan,

terhadap diri sendiri, masyarakat,

Para tokoh pendidikan karakter mencoba mendiskripsikan indikator-indikator

utama dalam pendidikan karakter diantaranya adalah sebagai berikut:37

37 Mukhlas Samani, Konsep dan Model…..hlm 78
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a. Tanggung jawab (Responsibility) maksudnya mampu mempertanggung

jawabkan serta memiliki perasaan untuk memenuhi tugas dengan dapat

dipercaya, mandiri dan berkomitmen.

b. Rasa hormat (Respect) artinya menunjukkan rasa hormat yang tinggi atas

kewibawaan orang lain, diri sendiri dan Negara. Ancaman kepada orang lain

diterima sebagai ancaman juga kepada diri sendiri.

c. Keadilan (Fairness), maksudnya melaksanakan keadilan sosial, kewajaran

dan persamaan, bekerja sama dengan orang lain, memahami keunikan dan

nilai-nilai dari setiap individu di dalam masyarakat.

d. Keberanian (Courage), maksudnya bertindak secara benar pada saat

menghadapi kesulitan dan mengikuti hati nurani daripadapendapat orang

banyak.

e. Kejujuran (Honesty), maksudnya kemampuan menyampaikan kebenaran,

mengakui kesalahan, dapat dipercayadan bertindak secarahormat.

f. Kewarganegaraan (Citizenship), maksudnya kemampuan untuk mematuhi

hukum dan terlibat dalam pelayanan kepada sekolah, masyarakat dan

Negara.

g. Disiplin (Self-discipline), maksudnya kemampuan menunjukkan hal yang

terbaik dalam segala situasi melalui pengontrolan emosi, kata-kata,

dorongan, keinginan dan tindakan.

h. Kepedulian (Caring), maksudnya kemampuan menunjukkan pemahaman

terhadap orang lain dengan memperlakukannya secara baik,dengan belas
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kasih, bersikap dermawan dan dengan semangat memaafkan.

i. Ketekunan (Perseverance), maksudnya memiliki kemampuan mencapai

sesuatu dengan menentukan nilai-nilai objektifdisertai kesabaran dan

keberanian di saat menghadapi kegagalan.

Nilai-nilai pendidikan karakter diatas tidak akan ada artinya jika hanya menjadi

tanggung jawab guru semata dalam menanamkannya kepada peserta didik. Perlu

bantuan dari seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan terciptanya tatanan

komunitas yang dijiwai oleh sebuah sistem pendidikan berbasis karakter. Masyarakat

yang memegang teguh nilai-nilai pendidikan karakter akan memiliki spirit dan

disiplin dalam tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, semangat

hidup, sosial dan menghargai orang lain, serta persatuan dan kesatuan. Jika

pendidikan karakter ditanamkan secara terus menerus, pendidikan karakter tersebut

akan menjadi kebiasaan bagi remaja muslim. Orang-orang yang berhasil dalam

bidangnya masing-masing umumnya mempunyai sikap konsistensi tinggi memegang

nilai yang dianutnya. Nilai-nilai itu menjadi penting sebagai bagian dalam

mewujudkan masyarakat global yang berkeadaan secara bertahap.38

7. Urgensi dan Pendekatan Pendidikan Karakter

Dalam TAP MPR No. II/MPR/1993, disebutkan bahwa pendidikan secara

umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,

38Asmaun Haslan & Angga Teguh Prastyo, Desain Pembelajaran Berbasis
PendidikanKarakter, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 40
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berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin tinggi,

beretos kerja profesional, serta sehat jasmani rohani.

Adapun tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri peserta

didik dan pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan

individu.Pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan

nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta

bertanggung jawab.39

8. Strategi Pembentukan Karakter

Dalam membentuk karakter yang baik, maka dapat dilakukan melalui beberapa

strategi, yaitu sebagai berikut: 1) Keteladanan; Memiliki Integritas Tinggi serta

Memiliki Kompetensi: Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2)

Pembiasaan 3) Penanaman kedisiplinan 4) Menciptakan suasana yang konduksif 5)

Integrasi dan internalisasi 6) Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui

internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. 7) Membangun landasan kepribadian

yang kuat, sikap cintai damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan

budaya, etnis, dan agama. 8) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui

pelaksanaan tugas-tugas ajar dalam pendidikan jasmani. 9) Mengembangkan

keterampilan untuk melakukan aktivitas jasmani dan olahraga, serta memahami

alasan-alasan yang melandasi gerak dan kinerja. 10) Menumbuhkan kecerdasan

39Kemendiknas, Desain Induk Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kemdiknas, 2010), hlm. 5.
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emosi dan penghargaan terhadap hak-hak asasi orang lain melalui pengamalan fair

play dan sportivitas. 11) Menumbuhkan self esteem sebagai landasan kepribadian

melalui pengembangan kesadaran terhadap kemampuan dan pengendalian gerak

tubuh. 12) Mengembangkan keterampilan dan kebiasaan untuk melindungi

keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. 13) Menumbuhkan cara

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani dan pola hidup sehat. 14)

Menumbuhkan kebiasaan dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif secara teratur

dalam aktivitas fisik dan memahami manfaat dari keterlibatannya 15) Menumbuhkan

kebiasaan untuk memanfaatkan dan mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani

yang bersifat rekreatif.

Adapun pendidikan karakter, sebagaimana dimaksud bisa diterapkan dengan

menggunakan berbagai macam pendekatan dan metode, seperti metode hiwar atau

percakapan; metode qishshah atau cerita komunikatif uswah atau keteladanan dan

pembiasaan. Sedangkan beberapa alternatif pendekatan yang juga dapat digunakan

dalam menerapkan pendidikan karakter antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan modeling dan exemplary (keteladanan), yaitu memberikan

teladan dan membiasakan peserta didik dalam lingkungan pendidikan untuk

menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai karakter yang luhur, sebagaimana

yang diteladankan.

b. Menjelaskan atau mengklarifikasikan secara terus menerus tentang berbagai

nilai yang baik dan buruk. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara:
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1) Memberi apresiasi (reward) dan menumbuh-suburkan (cherishing)

nilai-nilai yang positif.

2) Memberikan penegasan terhadap nilai-nilai yang baik dan buruk secara

terbuka, artinya memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada

peserta didik untuk dapat memiliki berbagai alternatif sikap dan

tindakan.

3) Melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang berbagai

konsekuensi atas setiap pilihan sikap dan tindakan.

4) Senantiasa membiasakan bersikap dan bertindak atas dasar niat baik,

atau tanpa tendensi apapun, dan berlandaskan pada tujuan-tujuan yang

ideal.

5) Membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola yang dapat

diterima, diulangi secara terus-menerus, dan konsisten.

6) Menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (character based ). Hal

ini bisa diupayakan dengan memasukkan character based approach

(pendekatan berbasis karakter) ke dalam setiap pembelajaran.40

9. Indikator Pendidikan Berkarakter

Para tokoh pendidikan karakter mencoba mendiskripsikan indikator-indikator

utama dalam pendidikan karakter diantaranya adalah sebagai berikut:41

40Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perpektif Perubahan, (Jakarta:
PTBumi Aksara, 2011), hlm. 119-120

41 Zubaedi. Design Pendidikan Karakter, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hlm. 78
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a. Tanggung jawab (Responsibility) maksudnya mampu mempertanggung

jawabkan serta memiliki perasaan untuk memenuhi tugas dengan dapat

dipercaya, mandiri dan berkomitmen.

b. Rasa hormat (Respect) artinya menunjukkan rasa hormat yang tinggi atas

kewibawaan orang lain, diri sendiri dan Negara. Ancaman kepada orang lain

diterima sebagai ancaman juga kepada diri sendiri.

c. Keadilan (Fairness), maksudnya melaksanakan keadilan sosial, kewajaran

dan persamaan, bekerja sama dengan orang lain, memahami keunikan dan

nilai-nilai dari setiap individu di dalam masyarakat.

d. Keberanian (Courage), maksudnya bertindak secara benar pada saat

menghadapi kesulitan dan mengikuti hati nurani daripadapendapat orang

banyak.

e. Kejujuran (Honesty), maksudnya kemampuan menyampaikan kebenaran,

mengakui kesalahan, dapat dipercayadan bertindak secarahormat.

f. Kewarganegaraan (Citizenship), maksudnya kemampuan untuk mematuhi

hukum dan terlibat dalam pelayanan kepada sekolah, masyarakat dan

Negara.

g. Disiplin (Self-discipline), maksudnya kemampuan menunjukkan hal yang

terbaik dalam segala situasi melalui pengontrolan emosi, kata-kata,

dorongan, keinginan dan tindakan.
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h. Kepedulian (Caring), maksudnya kemampuan menunjukkan pemahaman

terhadap orang lain dengan memperlakukannya secara baik,dengan belas

kasih, bersikap dermawan dan dengan semangat memaafkan.

i. Ketekunan (Perseverance), maksudnya memiliki kemampuan mencapai

sesuatu dengan menentukan nilai-nilai objektifdisertai kesabaran dan

keberanian di saat menghadapi kegagalan.

B. Buku Teks

1. Pengertian Buku Teks

Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian tentang buku teks ini. Di

antaranya adalah Chambliss dan Calfee, seperti dikutip oleh Masnur Muslich,

menjelaskan secara lebih rinci bahwa buku teks adalah alat bantu peserta didik untuk

memahami dan belajar dari hal-hal yang dibaca dan untuk memahami dunia (di luar

dirinya). Menurut mereka, buku teks memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap

perubahan otak peserta didik dan dapat mempengaruhi pengetahuan serta nilai-nilai

tertentu pada anak.42

Buku berasal dari kata Biblio (Yunani), Bibliotec (Jerman), Bibliotheque

(Prancis), dan Bibliotecha (Spanyol/Portugis) yang berarti pustaka, buku.

Ensiklopedia Indonesia menjelaskan buku dalam arti luas, yakni buku berarti

mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukiskan atas segala macam

lembaran papiru (sejenis kertas yang terbuat dari bahan-bahan rumput yang berasal

42 Masnur Muslich, Textbook Writing: Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian
Buku Teks, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 51.
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dari sekitar sungai Nil, yang dihaluskan dan difungsikan sebagai alat tulis), lontar,

perkamen, dan kertas dengan segala bentuknya; berupa gulungan, dilubangi dan

diikat dengan atau dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton, dan kayu.

Menurut Soeatminah dalam buku Wiji Suwarno menyatakan bahwa “buku adalah

wadah informasi berupa lembaran kertas yang dicetak, dilipat, dan diikat menjadi satu

pada punggungnya serta diberi sampul”.43

Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi disebut

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, ketakwaan, akhlak mulia dan kepribadian, penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis,

peningkatan kemampuan kinestis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar

nasional pendidikan.44

Buku teks adalah buku yang berisi uraian tentang isi atau materi suatu mata

pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi

berdasarkan orientasi pembelajaran, perkembangan peserta didik, untuk

diasimilasikan. Buku ini dapat dipakai untuk sarana belajar dalam kegiatan

pembelajaran di sekolah. Pengertian yang diungkapkan oleh Direktorat Pendidikan

Menengah Umum, Buku teks merupakan sekumpulan tulisan yang dibuat secara

43 Wiji Suwarno, Perpustakaan & Buku: Wacana Penulisan & Penerbitan, (Jogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2011), hlm. 50-51.

44 B.P Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.
17.
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sistematis dan berisi tentang suatu materi pelajaran tertentu, yang disampaikan oleh

pengarangnya yang mengacu pada kurikulum yang berlaku.45

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat memberikan gambaran secara umum

dan lengkap bahwa buku teks adalah buku yang berisi tentang uraian sistematis

materi tertentu berdasarkan kurikulum dan telah melalui seleksi berdasarkan tujuan

pembelajaran, orientasi pembelajaran serta mengacu pada perkembangan peserta

didik.

2. Fungsi Buku Teks

Penyusunan buku teks dalam upaya pengembangan pembelajaran di sekolah

tidaklah disusun tanpa fungsi yang jelas. Menurut Green dan Petty fungsi dan

peranan buku teks adalah:46

a. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai

pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran

yang disajikan.

b. Menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan

bervariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didik,

sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan dimana

keterampilan-keteranpilan ekspresional diperoleh dibawah kondisi-kondisi

yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya.

45Masnur Muslich, Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan dan Pemakaian Buku
Teks,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 50

46Tarigan. D dan H. G.Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung: Angkasa,
2009), hlm. 17-18
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c. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapid an bertahap mengenai

keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok

dalam komunikasi.

d. Metode dan sarana penyajian bahan dalam buku teks harus memenuhi

syarat-syarat tertentu. Misalnya harus menarik, menantang, merangsang,

bervariasi sehingga peserta didik benar-benar termotivasi untuk mempelajari

buku teks tersebut.

e. Menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan juga

sebagai penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis.

f. Disamping sebagai sumber bahan, buku teks juga berperan sebagai sumber

atau alat evaluasi dan pengajaran remedial yang serasi dan tepat guna.

3. Peran Buku Teks

Buku pelajaran mempunyai beberapa peranan penting dalam mendukung proses

belajar mengajar dan berperan bagi berbagai pihak sebagai berikut:47

a. Peserta Didik

Peserta didik memanfaatkan buku pelajaran sebagai sumberbelajar, peran

buku pelajaran bagi peserta didik dapat digunakan untuk pembelajaran yang

bermutu dan sarana agar mencapai kompetensi yang ditetapkan. Buku pelajaran

merupakan buku pegangan bagi peserta didik. Buku pelajaran sebagai dasar

untuk belajar sistematis, untuk memperteguh, mengulang dan mengikuti

47Masnur Muslich, Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan dan Pemakaian Buku
Teks,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm 55-57
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pelajaran selanjutnya. Buku pelajaran juga memberikan fasilitas bagi kegiatan

belajar mandiri karena disusun dengan memperhatikan segi kelengkapandalam

penyajian materi.Buku pelajaran dapat mendorong peserta didik untuk berpikir

dan berbuat yang positif dengan membawa buku pelajaran, misalnya

memecahkan masalah yang ada dalam buku pelajaran. Peserta didik juga

mengadakan pengamatan yang disarankan dalam buku pelajaran, atau melakukan

latihan-latihan yang diinstruksikan dalam buku pelajaran. Buku pelajaran juga

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa buku pelajaran berperan dalam

prestasi belajar peserta didik

b. Guru

Peranan utama buku pelajaran bagi guru adalah sebagai sumber belajar,

baik dalam perencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaannya serta

evaluasi pembelajaran. Selain itu juga terdapat beberapa peran buku bagi guru

yaitu:

1) Memuat materi bahan ajar yang membantu guru merencanakan jangkauan

bahan ajar dalam jadwal pengajaran.

2) Memuat masalah-masalah terpenting dalam suatu bidang studi.

3) Memuat alat bantu pengajaran.

4) Merupakan rekaman permanen sehingga memudahkan dalam review di

kemudian hari.

5) Memuat bahan ajar yang seragam yang dibutuhkan untuk kesamaan evaluasi
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dan juga kelancaran diskusi.

6) Memuat bahan ajar yang telah tertata dan terstruktur menurut sistem dan

logika tertentu.

4. Kualitas Buku Teks

Buku teks yang bagus adalah buku teks yang berkualitas. Adapun ciri-ciri Buku

teks yang baik harus mempunyai kriteria berikut:48

1) Akurat (Akurasi); Darmiyati Zuchdi dalam buku Sa’dun Akbar menjelaskan

bahwa buku ajar yang baik perlu memperhatikan akurasi. Akurasi itu dapat

dilihat dari beberapa aspek seperti: kecermatan penyajian, memaparkan hasil

penelitian dengan benar, dan tidak salah dalam mengutip pendapat para

pakar.

2) Sesuai (Relevansi); Buku teks yang baik memiliki kesesuaian antara

kompetensi yang harus dikuasai dengan cakupan isi, kedalaman

pembahasan, dan kompetensi pembaca. Relevansi hendaknya juga

menggambarkan adanya relevansi materi, tugas, contoh penjelasan, latihan

dan soal, kelengkapan uraian, dan ilustrasi dengan kompetensi yang harus

dikuasai oleh pembaca sesuai tingkat perkembangan pembacanya.

3) Komunikatif; Darmiyati Zuchdi dalam buku Sa’dun Akbar menjelasakan

bahwa komunikatif disini adalah buku teks tersebut mudah dicerna pembaca,

sisitematis, jelas dan tidak mengandung kesalahan bahasa.

48 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: Usaha Rosdakarya, 2013),
hlm. 34-36
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4) Lengkap dan Sistematis; buku teks yang baik didalamnya menyebutkan

kompetensi yang harus dikuasi oleh siswa dan memberikan pengertian

manfaat penguasaan kompetensi itu bagi peserta didik dalam kehidupannya,

menyajikan daftar isi, daftar pustaka secara sistematis.

5) Berorientasi Pada Student Centered; buku teks yang baik berfokus pada

siswa sebagai center dari hasil akhir yang diinginkan setelah mempelajari

buku teks tersebut.

6) Berpihak Pada Ideologi Bangsa dan Negara; buku teks yang baik

didalamnya tertanam nilai ideology bangsa dan Negara.

7) Kaidah Bahasa Benar; buku teks yang baik ditulis menggunakan ejaan,

istilah dan struktur kalimat yang tepat dan benar.

8) Terbaca; buku teks yang baik mempunyai tingkat keterbacaan tinggi agar

mudah dipahami oleh siswa.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa buku teks yang berkualitas

harus akurat (akurasi), sesuai (relevansi), komunikatif, lengkap dan sistematis,

berorientasi pada student centered, berpihak pada ideologi bangsa dan negara,

menggunakan kaidah bahasa benar¸ dan buku teks siswa tersebut dapat terbaca. Jika

kedelapan kriteria tersebut ada dalam sebuah buku teks siswa maka dapat diartikan

bahwa buku teks tersebut adalah buku yang berkualitas.

5. Kedudukan Buku Teks Dalam Proses Pembelajaran

Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk

dikunsumsi oleh setiap siswa. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi
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terambil dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali

terdapat dimana-mana; di sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan

sebagainya. Udin Saripuddin dan Winataputra dalam buku Syaiful Bahri Djamarah

dan Aswan Zain “mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kateogori,

yaitu manusia, buku/perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media

pendidikan”.49

Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan bahwa buku teks kedudukannya

dalam proses pembelajaran dianggap penting dan tidak dapat dipisahkan dalam

proses pembelajaran, karena melalui buku teks, aktifitas siswa dapat lebih

terprogram, sehingga dapat menghasilkan standar lulusan yang berkualitas.

6. Fungsi Buku Teks

Buku termasuk kedalam media komunikasi pembelajaran dalam ranah visual,

maka Levied dan Lentz dalam buku Azhar Arsyad, mengemukakan empat fungsi

media visual, yaitu:50

1) Fungsi atensi media visual dapat terlihat dari menarik dan mengarahkan

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan

dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.

2) Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa

ketika membaca teks yang bergambar dalam buku.

49 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar. Cetakan Ke 4, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), hlm. 122.

50 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi Revisi Cet 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
hlm.20-21.
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3) Fungsi kognitif media visual dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar

pencapaian tujuan untuk memahami dan meningat informs yang diampaikan

dalam sebuah buku.

4) Fungsi kompensatoris media visual dapat terlihat dari membantu siswa yang

lemah dalam membaca untuk memahami teks dan dapat mengorganisasikan

pesan yang ada dalam teks.

Dengan adanya buku sebagai media pembelajaran yang membantu proses

pembelajaran, maka manfaat praktis pengguanaan media tersebut di dalam proses

pembelajaran adalah:51

1) Dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat

memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar.

2) Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat

menimbulkan motivasi belajar.

3) Dapat mengatasi keterbatasan idera, ruang dan waktu.

4) Dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-

peristiwa dilingkungan mereka.

7. Karakteristik Buku Teks

Secara umum, buku teks merupakan karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu, isi,

sajian dan format buku teks sama dengan karya tulis ilmiah pada umumnya, berikut

51 Ibid, hlm. 29-30
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penjelasan selengkapnya:52

a. Dari segi buku, buku teks berisi serangkaian pengetahuan atau informasi

yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Pada dasarnya tidak

semua orang bisa membuat buku teks, karena kehadiran buku teks ini telah

diseleksi dan diteliti kualitasnya.

b. Dari segi sajian. Materi yang terdapat dalam buku teks diuraikan dengan

mengikuti pola penalaran tertentu, sebagaimana pola penalaran dalam karya

ilmiah, yaitu pola penalaran induktif, deduktif atau campuran.

c. Dari segi format, buku teks mengikuti konvensi buku ilmiah, baik dari pola

penulisan, pola pengutipan, pola pembagian maupun pola pembahasannya.

C. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

1. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam

Kata sejarah dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti kejadian dan

peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Menurut Abdurahman, sejarah

berasal dari bahasa Arab “Syajarah”, yang artinya pohon. Istilah sejarah dalam

bahasa asing lainnya disebut Histore (Prancis), Geschichte (Jerman), Histoire /

Geschiedenis (Belanda) dan History (Inggris). Sejarah adalah sebuah ilmu yang

berusaha menemukan, mengungkapkan, serta memahami nilai dan makna budaya

yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa masa lampau.53 Pengertian lain tentang

sejarah adalah catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau mencakup

52 Ibid, hlm 55
53 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), edisi ke III.
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perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa.54

Kata kebudayaan memiliki akar kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta

yaitu Buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari Buddhi (budi atau akal)

diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam

bahasa Arab disebut Tsaqafah. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture

yang berasal dari kata latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata tersebut

dapat diartikan juga dengan mengolah tanah atau bertani. Kata Culture juga sering

diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.55

Badri Yatim mengartikan kebudayaan sebagai bentuk ungkapan tentang

semangat mendalam suatu masyarakat yang direfleksikan dalam seni, sastra, religi,

dan moral.56 Abdullah mengungkapkan jika al-Kroeber dan C. Kluckhohn pada

tahun 1952 telah berhasil menghimpun 160 definisi kebudayaan. Dari pendapat yang

banyak itu, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau

penjelmaan dari kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas luasnya.57 Sedangkan

menurut Imam Barnadib, kebudayaan adalah hasil budi daya manusia dalam

berbagai bentuk dan sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang tidak beku

melainkan selalu berkembang dan berubah.58

Sedangkan Islam memiliki arti agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan

Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul, baik dengan

54 Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Rekonstruksi Sejarah
Pendidikan Islam di Indonesia , (Jakarta, 2005)

55 Muhaimin, Lot..Cit
56 Badri Yatim, Lot..Cit.
57 Yatimin Abdullah, Lot,Cit.
58 Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1987), hlm 24.
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perantaraan malaikat Jibril, maupun secara langsung. Secara etimologis, Islam

memiliki sejumlah derivasi (kata turunan), antara lain:

a. Aslama, yang berarti menyerahkan diri, taat, tunduk dan patuh sepenuhnya.

b. Salima, berarti selamat, sejahtera, sentosa, bersih dan bebas dari cacat dan

cela.

c. Salam,berarti damai, aman dan tentram.

d. Sullam,yang artinya tangga (alat bantu untuk naik ke atas).59

Mengikuti pengertian etimologi diatas, maka secara garis besar, Islam

mengandung makna penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt yang dibuktikan

dengan sikap taat, tunduk dan patuh kepada ketentuan-Nya guna terwujudnya suatu

kehidupan yang selamat, sejahtera, sentosa, bersih dan bebas dari cacat dan cela

dalam kondisi aman dan tentram.

Pengertian yang lebih komprehensif bagi penulis adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran PMA No. 65 Tahun 2014 yaitu: Sejarah Kebudayaan

Islam (SKI) merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim

dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah dan berakhlak serta dalam

mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi

oleh akidah.60

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam kurikulum Madrasah

Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang

59 Jalaluddin, Lot.Cit..
60 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, hlm 37.
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diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati

Sejarah Kebudayaan Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way

of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman

dan pembiasaan. Mata pelajaran SKI Madrasah Tsanawiyah ini meliputi: sejarah

dinasti Umayah, Abbasiyah dan al-Ayyubiyah. Hal lain yang sangat mendasar

adalah terletak pada kemampuan menggali nilai, makna, aksioma, ibrah atau

hikmah, dalil dan teori dari fakta sejarah yang ada. Oleh karena itu dalam tema-tema

tertentu indikator keberhasilan belajar akan sampai pada capaian ranah afektif. Jadi

SKI tidak saja merupakan transfer of knowledge, tetapi juga merupakan pendidikan

nilai education)61

2. Tujuan dan Fungsi Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam

Thoha mengatakan, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam setidaknya

memiliki beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:

a. Peserta didik yang membaca sejarah adalah untuk menyerap unsur-unsur

keutamaan dari padanya agar mereka dengan senang hati mengikuti tingkah

laku para Nabi dan orang-orang shaleh dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pelajaran sejarah merupakan contoh teladan baik bagi umat Islam yang

meyakininya dan merupakan sumber syariah yang besar.

c. Studi sejarah dapat mengembangkan iman, mensucikan moral,

membangkitkan patriotisme dan mendorong untuk berpegang pada

kebenaran serta setia kepadanya.

61 Agus Hadi, SKI MTSN, dalam http://skimtsn.blogspot.com/ diakses 04 Februari 2019.
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d. Pembelajaran sejarah akan memberikan contoh teladan yang sempurna

kepada pembinaan tingkah laku manusia yang ideal dalam kehidupan

pribadi dan sosial anak-anak dan mendorong mereka untuk mengikuti

teladan yang baik, dan bertingkah laku seperti Rasul.62

Fungsi mempelajari sejarah kebudayaan ada tiga, yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Edukatif, sejarah berfungsi menanamkan kepada peserta didik

berupa nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan Islami dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari.

b. Fungsi Keilmuan, Peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadai

tentang masa lalu Islam dan kebudayaannya.

c. Fungsi transformasi, Sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat

penting dalam rancang transformasi masyarakat.

Selain fungsi di atas ada beberapa fungsi mempelajari Mata Pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah yaitu :

a. Pengenalan peristiwa-peristiwa penting dalam rekam jejak Rasulullah SAW

dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an

sekaligus pilihan strategi dakwah yang dilakukan.

b. Membawa keterlibatan siswa secara emosional pada peristiwa-peristiwa

historis, khususnya pada konsistensi para tokoh Islam di dalam

memperjuangkan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan tantangan dan

62 Thoha, Chabib dkk. Metodelogi Pengajaran Agama, (Semarang. Pustaka Pelajar, 1999), hlm.
222-223.
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rintangan dari internal maupun eksternal umat Islam. Melanjutkan tradisi

keilmuan para tokoh Islam dengan segala kreativitas yang dihasilkannya

dengan tetap kritis atas semuanya.

c. Memberikan apresiasi yang proporsional terhadap ide, gagasan dan karya

yang dihasilkan oleh ulama terdahulu, sehingga tidak terjebak pada

romantisme masa lalu yang tidak fungsioal untuk menyelesaikan

problematika kontomporer umat Islam saat ini.

d. Merefleksikan proses masuknya Islam di Indonesia dengan kecermelangan

para ulama yang membawanya sehingga dengan cepat Islam masuk ke

Indonesia tanpa kekerasan dan menarik ibrah dari proses ini.

D. Penelitian terdahulu

1. Lili Pratiwi, 2019, Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang

dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang

dideskripsikan dalam novel: Api Tauhid berjumlah delapan belas nilai

pendidikan karakter, yakni religious, 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 sosial, dan tanggung jawab. Dalam

novel Ayat-Ayat Cinta terdapat tujuh belas nilai pendidikan karakter, kecuali

nilai peduli lingkungan tidak ditemukan dalam novel AyatAyat Cinta. Dalam
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novel Cinta Suci Zahrana terdapat lima belas nilai pendidikan karakter,

kecuali nilai toleransi, cinta damai dan peduli lingkungan tidak ditemukan

dalam novel Cinta Suci Zahrana.63

2. Normawati, 2015, Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pendidikan

karakter dalam buku teks pelajaran Bahasa Indonesia SMP di DIY

ditemukan terdiri atas lima hubungan karakter. Kelima hubungan karakter

tersebut, meliputi nilai karakter manusia terhadap Tuhan, diri sendiri,

sesama, lingkungan, dan bangsa. Di antara kelima hubungan karakter dalam

buku teks pelajaran, hubungan karakter manusia terhadap Tuhan yang paling

sedikit ditemukan. Sebaliknya, karakter manusia terhadap diri sendiri dan

sesama lebih intensif kemunculannya. Hal itu menyiratkan bahwa penulis

buku ingin menekankan pada aspek manusia yang memiliki kehidupan

pribadi dan kehidupan sosial.64

3. Titik Haryati dan Nor Khoiriyah, 2017, Hasil penelitian menunjukkan bahwa

muatan nilai-nilai karakter kebangsaan yang dikembangkan oleh

Kemendikbud dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SMP kelas VIII disajikan pada tiga bagian yaitu (1) pada bagian

pendahuluan terdiri atas kalimat motivasi, ilustrasi gambar, (2) bagian inti

terdiri atas uraian materi pelajaran, tugas individu, dan tugas kelompok, dan

63 Lili Pratiwi, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Karya Habiburrahman El
Shirazy, 2019, Tesis Program Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim
Riau.

64 Normawati, Nilai Pendidikan Karakter Dalam Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia SMP
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun V, Nomor 1, April 2015.
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(3) bagian penutup terdiri atas refleksi, uji kompetensi, penilaian afektif, dan

praktik kewarganegaraan.65

4. Awalina Maftukhah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Muatan

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP memuat 18 nilai dan

karakter. 2) Implementasinya kepala sekolah dan guru telah membuat

program sekolah berupa pembiasaan dan budaya sekolah yang berkaitan

dengan 18 nilai dan karakter. Pelaksanaan program sekolah berupa

pembiasaan dan budaya sekolah. Evaluasi program sekolah berupa parenting

school, home visit, mengadakan dewan kelas secara rutin, komunikasi wali

kelas kepada orang tua secara intensif, pendampingan secara agama

(mentoring) dan akademik siswa. 3) Strategi yang digunakan guru dalam

menanamkan nilai dan karakter di SMP Negeri 1 Salatiga, yaitu dengan cara

mengintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan Penguatan Pendidikan

Karakter (PPK). Adapun SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga melalui kegiatan

rutin program pengembangan diri pembiasaan sholat dhuha, Ikrar sedangkan

SMP Muhammadiyah Salatiga dilakukan melalui program pengembangan

diri dengan kegiatan rutin di sekolah. Penanaman nilai dan karakter pada

siswa SMP sangat penting karena secara psikologis siswa SMP berada dalam

masa transisi. Selain itu pendidikan nilai dan karakter berguna untuk

65 Titik Haryati dan Nor Khoiriyah, Analisis Muatan Nilai Karakter Dalam Buku Teks
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun
VII, Nomor 1, April 2017
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membentengi siswa dalam menghadapi perkembangan zaman khususnya di

era digital ini.66

5. Mardiyah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai- nilai pendidikan

karakteryang ada dalam pengembangan materi ajar bahasa Indonesia antara

lain nilai karakter religius, nilai karakter pribadi yang baik,nilai karakter

kepedulian sosial, nilai karakter kejujuran, nilai karakter kerja keras,dan nilai

karakter cinta lingkungan; (2) Klasifikasi isi buku pengembanga materi ajar

bahasaIndonesia yang mengandungnilai-nilai pendidikan adalah: 1) Ideologi;

disiplin, hukum dan tata tertib, mecintai tanah air, demokrasi, mendahulukan

kepentingan umum, berani, setiakawan/solidaritas, rasa kebangsaan,

patriotik, warga negara produktif, martabat/harga diri, setia/bela negara, 2)

Agama; iman kepada tuhan yme, taatpada perintah tuhan yme, cinta agama,

patuh pada ajaran agama, berakhlak,berbuat kebajikan, suka menolong dan

bermanfaat bagi orang lain, berdoa danbertawakal, peduli terhadap sesame,

berperikemanusiaan, adil, bermoral danbijaksana, 3) Budaya; toleransi dan

itikad baik, baik hati, empati, tata cara dan etiket, sopan santun,

bahagia/gembira, sehat, dermawan, persahabatan, pengakuan, menghormati,

berterima kasih.67

66 Awalina Maftukhah, 2017, Pendidikan Nilai Dan Karakter Dalam Buku Pendidikan Agama
Islam Dan Budi Pekerti Tingkat SMP Tahun 2017 (Telaah Muatan, Implementasi dan Strategi). Tesia,
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga Iain Salatiga.

67 Mardiyah, 2017, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pengembangan Materi Ajar Bahasa
Indonesia Di Kelas IV Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 4 Nomor 2
Oktober 2017.
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E. Definisi Operasional Variabel

Yang menjadi instrumen atau konsep operasional dalam penulisan ini, berupa

indikator dari variabel nilai pendidikan karakter, indikator nilai pendidikan karakter

dalam penelitian adalah 18 nilai budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas

pada tahun 2011 diantaranya adalah:

Tabel II.2

Indikator Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa

No Indikator

Nilai

Deskripsi

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam me-laksanakan ajaran

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2 Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,

tindakan, dan pekerjaan.

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang

berbeda dari dirinya.

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan dan peraturan.

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam
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No Indikator

Nilai

Deskripsi

berbagai hambatanbelajar dan tugas, serta menyelesaikan

tugas dengan sebaik-baiknya.

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8 Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yangmenilai sama

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9 Rasa Ingin

Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,

dilihat, dan didengar.

10 Semangat

Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas

kepentingan diri dan kelompoknya.

11 Cinta Tanah

Air

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi

dan politik bangsa.
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No Indikator

Nilai

Deskripsi

12 Menghargai

Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13 Bersahabat/

Komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang me nyebabkan orang

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15 Gemar

Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk mem baca berbagai

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16 Peduli

Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki

kerusakan alam yang sudah terjadi.

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18 Tanggung

Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri

sendiri, masyarakat,
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research),

karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah

yang bersumber dari khazanah kepustakaan, dan sifat dari penelitian ini adalah

kualitatif.68 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melakukan perhitungan-

perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis.69

Selain itu, penelitian kualitatif juga sebenarnya menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data untuk menggambarkan suatu fenomena.Oleh sebab itu, penelitian

kualitatif juga berpedoman kepada paradigma (pluralistik) jadi lebih banyak

menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka lebih baik hasil

penelitian, karena dapat memberikan rangkaian bukti (chain of evidences) yang

diperlukan untuk meningkatkan kesahihan internal (internal validity) dan kesahihan

eksternal (eksternal validity) data yang dikumpulkan.70 Metode penelitian kualitatif

adalah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji suatu objek

tanpa ada pengkajian hipotesis dengan metode-metode alamiah ketika hasil penelitian

68Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

69 Kaelan, Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat,
Seni, agama dan humaniora, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 5.

70 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 190
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yang diharapkan bukan generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas

melainkan ialah makna dari fenomena yang diamati.71

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dimana dalam pelaksanaan

dilakukan secara alamiah, apa adanya, dalam situasi yang normal sesuai dengan

keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. 72Penelitian

deskriptif (Descriptive research) adalah penelitian yang dilakukan untuk

menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta dan sifat populasi tertentu. Dengan kata lain pada penelitian deskriptif, hendak

menggambarkan suatu gejala (fenomena), atau sifat tertentu; tidak untuk mencari atau

menerangkan keterkaitan antar variabel. Penelitian deskriptif hanya melukiskan atau

menggambarkan apa adanya.Penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang

terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Maksudnya hal yang terpenting ialah berupa

gejala/fenomena sosial, yakni makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan

pelajaran barharga bagi suatu pengembangan konsep teori.73

Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan Nilai-Nilai Pendidikan

Karakter Dalam Buku Teks Siswa Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

Kelas VII MTS Terbitan Tiga Serangkai Dan Erlangga.

71 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 23-24.
72 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pemelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta:

Bumi Aksara, 2009), hlm. 11.
73 Djam Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alphabeta,

2010), hlm. 22.
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B. Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah

subyek dari mana data-data diperoleh.74 Berdasarkan pengertian tersebut dapat

dimengerti bahwa data yang dimaksud degan sumber data adalah dari mana peneliti

akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam

penelitian.

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer, merupakan sumber kajian utama dari penelitian ini yang

secara langsung memberikan data yaitu buku teks pelajaran (buku pegangan siswa)

Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah terbitan Erlangga dan

Tiga Serangkai yang disosialisasikan oleh Kemendikbud. Buku teks Sejarah

Kebudayaan Islam (SKI) Kelas VII terbitan Tiga Serangkai :

a. Kontributor Naskah : H. Darsono dan T. Ibrahim

b. Penelaah : Yusuf Ibra

c. Penerbit : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Kemenag RI)

d. Cetakan : kedua 2014

Kemudian Buku Teks Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas VII terbitan

Eralangga :

74 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2009), hlm. 107.
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a. Kontributor Naskah : H. Darsono dan T. Ibrahim

b. Penelaah : Yusuf Ibrahim

c. Penerbit : PT Erlangga (Kemenag RI)

d. Cetakan : kedua 2014

2. Sumber data sekunder.

Sumber sekunder merupakan sumber kedua dari hasil penggunaan sumber-

sumber lain yang terkait secara langsung tetapi sangatlah membantu dalam

penggalian materi penelitian. Berupa makalah, jurnal, artikel dan karya ilmiah

C. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang secara umum digunkan dalam

penelitian adalah sebagai berikut: (1) teknik wawancara, (2) teknik observasi, (3)

teknik dokumentasi.75 Dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut penulis

menggunakan teknik dokumentasi atau biasa disebut dengan study dokumentasi,

yaitu pengumpulan data melalui barang-barang tertulis seperti buku-buku, novel,

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan

sebagainya.76Keuntungan telaah dokumen ini adalah bahwa bahan itu sudah ada,

telah tersedia dan siap pakai.Menggunkan bahan ini tidak memerlukan biaya, hanya

menggunkan waktu untuk mempelajarinya.Banyak yang dapat ditimba pengetahuan

75 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan
Penelitian, (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 72.

76 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rikena Cipta,
2009), hlm. 135.



62

dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat yang berguna bagi penelitian yang

dijalankan.77

Pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data. Sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan

data yang memenuhi standar yang ditetapkan.78 Teknik dan metode yang digunakan

dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Peneliti mencari data berupa teori yang sesuai dengan permasalahan yang

ada.

2. Peneliti menentukan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan Buku Teks Siswa Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

(SKI) Kelas VII MTS Terbitan Tiga Serangkai Dan Erlangga.

3. Peneliti membaca secara komprehensif dan kritis yang dilanjutkan dengan

mencari dan mengamati dialog atau paragraf yang mengandung nilai-nilai

pendidikan karakter dalam Buku Teks Siswa Mata Pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam (SKI) Kelas VII MTS Terbitan Tiga Serangkai Dan

Erlangga.

4. Membuat catatan sinopsis, mengumpulkan referensi yang bukunya sesuai

dengan penelitian ini.

77 Rochajat Harun, Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan, (Bandung: Mandar Maju,
2017), hlm. 70.

78 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 62.



63

5. Peneliti membuat indikator-indikator yang akan diteliti. Karena penelitian ini

tentang nilai-nilai pendidikan karakter, maka peneliti membuat delapan belas

indikator yang sesuai dengan judul penelitian.

6. Peneliti menganalisis data dan mengelompokkannya sesuai dengan indikator

yang telah ditentukan.

7. Peneliti menjelaskan data yang telah dianalisis kemudian dikorelasikan

dengan teori yang didapatkan.

8. Menyimpulkan hasil penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menyusun dan mengolah

data terkumpul sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ricars Budd,

dalam bukunya Content Analisis In Communication Research, yang dikutip oleh Lexi

J. Moleong mengatakan, analisis adalah teknik sistematik untuk menganalisis isi

pesan dan mengelolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis

perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.79Teknik analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk content analysis.Content

analysis atau analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang

ditiru, dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya (teks).Pada dasarnya,

analisis isi dalam bidang sastra merupakan upaya pemahaman karya sastra dari aspek

ekstrinsik.Aspek-aspek yang melingkupi isi struktur sastra dibedah, dihayati, dan

79 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm.
76



64

dibahas secara mendalam. Unsur-Unsur Nilai-Nilai Pendidikan Karakter yang

meliputi: (1) Religius; (2) Jujur; (3) Toleransi; (4) Disiplin; (5) Kerja keras; (6)

Kreatif; (7) Mandiri; (8) Demokratis; (9) Rasa Ingin Tahu; (10) Semangat

Kebangsaan; (11) Cinta Tanah Air; (12) Menghargai Prestasi; (13) Bersahabat/

Komunikatif; (14) Cinta Damai; (15) Gemar Membaca; (16) Peduli Lingkungan; (17)

Peduli Sosial; (18) Tanggung Jawab.80

Setelah data terkumpul, penulis kemudian menganalisis data dengan

menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang telah diperoleh,

menafsirkan, dan melakukan analisa secara interpretative.Untuk menganalisis data

yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunkan metode analisis isi (content

analysis), yaitu analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi.Analisis isi adalah

teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang ditiru dan shahih data

dengan memperhatikan konteksnya.Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau

isi komunikasi.81

80 Mukhlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2012), hlm. 9

81 Burhan Bungin (Ed), Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah
Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 231.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidkan

karakter yang termuat dalam buku teks siswa mata pelajaran  Sejarah Kebudayaan

Islam  ( SKI ) kelas VII Madrasah Tsanawiyah terbitan Tiga Serangkai  dan

Erlangga.

Nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana yang dirumuskan oleh Pusat

Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, yang mencakup 18 (delapan belas)

nilai karakter nilai karakter : (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja

keras, (6)kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat

kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13)bersahabat/

komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) kepedulian terhadap

lingkungan, (17) kepedulian sosial, dan (18 ) tanggung jawab, yang kemudian

disederhanakan menjadi empat ( 4 ) nilai yakni, nilai religius, nilai kebijakan diri (

jujur, tanggung jawab, kerja keras disiplin dan mandiri ) nilai sosial  ( toleransi,

bersahabat, peduli lingkungan dan peduli sosial ) dan nilai pengabdian  ( demokrasi,

semangat kebangsaan dan cinta tanah air).

Hasil pembahasan ini menunjukan bahwasanya Buku Teks Sejarah

Kebudayaan Islam ( SKI ) kelas VII madrasah Tsanawiyash terbitan Tiga Serangkai

lebih banyak memuat nilai pendidkan karakter baik dalam bentuk nilai religius, nilai
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kebijakan diri, nilai sosial maupun nilai pengabdian, dari pada Buku Teks Sejarah

Kebudayaan Islam ( SKI ) kelas VII Madrasah Tsanawiyash terbitan Erlangga.

Peneliti merekomendasikan Buku Teks Sejarah Kebudayaan Islam ( SKI ) kelas VII

madrasah Tsanawiyash terbitan Tiga Serangkai lebih layak untuk dijadikan buku

peket / pegangan siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ( SKI ).

B. Saran-saran

Setelah melakukan analisis nilai karakter pada buku teks siswa mata

pelajaran  Sejarah Kebudayaan Islam  ( SKI ) kelas VII Madrasah Tsanawiyah

terbitan Tiga Serangkai  dan Erlangga. Maka oleh karena itu terkait dengan hasil

penelitian itu penulis menyarankan kepada penulis dan redaksi buku teks SKI

penerbit Tiga Serangkai dan WErlangga untuk mengilustrasikan nilai pendidikan

karakter dalam setiap sub materi bab dalam buku teks tersebut sehingga tidak hanya

mengutamakan pengetahuannya saja melainkan juga menumbuhkan nilai-nilai

karakter yang terdapat dalam buku tersebut pada proses pembelajarannya
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