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MOTTO 

 

 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

 (Al-Insyirah:5-6)*
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RINGKASAN 

Analisis Muatan Nilai Karakter pada Buku Siswa Kelas II Kurikulum 2013 

Tema Bermain di Lingkunganku; Hafifah Alimaturrisqa Hasanah; NIM 

160210204002; 2020; 50 halaman; Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jember. 

Proses pembelajaran kurikulum 2013 difasilitasi oleh pemerintah dengan 

buku teks yang meliputi buku guru dan buku siswa yang diterbitkan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud). Pada setiap 

buku siswa terdapat muatan nilai yang tersirat pada kalimat maupun paragraf 

dalam bacaan yang dapat dijadikan sebagai penguat pendidikan karakter siswa 

selama proses pembelajaran. Guru sebagai pelaksana pembelajaran harus mampu 

mengeksplorasi muatan nilai pada buku siswa. Hal tersebut menjadi salah satu 

langkah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk karakter 

siswa. Keberadaan buku siswa menjadi salah satu sumber utama bagi guru dan 

siswa untuk mencontoh dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengetahui muatan nilai karakter pada 

buku siswa, maka dapat dilakukan dengan menganalisis buku siswa tersebut. 

Rumusan masalah berdasarkan uraian yang telah dikemukakan yaitu: (1) 

Bagaimanakah hasil analisis muatan nilai karakter yang terdapat pada buku siswa 

kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku?; dan (2) Bagaimanakah 

persentase muatan nilai karakter yang terdapat pada buku siswa kelas II 

kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku?. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini 

adalah nilai-nilai karakter pada buku siswa. Nilai-nilai yang dianalisis berdasarkan 

5 nilai pada PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). Sumber data pada penelitian 

ini yaitu buku siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku 

terbitan Kemendikbud revisi 2017. Metode yang digunakan dalam menganalisis 

buku teks pada penelitian ini yaitu metode analisis isi dan dokumentasi. Instrumen 

penelitian ini adalah peneliti sendiri. Analisis data yang dilakukan terdiri atas 3 

tahap, yaitu tahap pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
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Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pada buku siswa kelas II 

kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku, ditemukan muatan nilai karakter 

sesuai dengan PPK sebanyak 73. Adapun rincian jumlah setiap nilai karakter yang 

ditemukan tersebut yaitu: nilai religius sebanyak 5, nilai nasionalis sebanyak 26, 

nilai mandiri sebanyak 9, nilai gotong royong sebanyak 19, dan nilai integritas 

sebanyak 14. 

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: (1) Buku siswa kelas II tema bermain di lingkunganku telah memuat 5 

nilai karakter yang ada pada PPK, yaitu nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong 

royong, dan integritas; (2) Persentase muatan nilai karakter yang ditemukan pada 

buku siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku mendukung 

tema buku, yaitu lebih banyak memuat nilai karakter yang berhubungan dengan 

nilai sikap sosial dengan rincian nilai nasionalis sebesar 36%, gotong royong 

sebesar 26%, dan integritas sebesar 19%. Hal tersebut sangat sesuai dengan 

muatan materi pada buku siswa yang secara garis besar menerangkan tentang 

aturan-aturan yang ada lingkungan sekitar dan kegiatan bermain bersama. 

Saran yang didapat setelah dilakukan penelitian adalah sebagai berikut: (1) 

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran dalam memilih sumber belajar sebagai upaya menanamkan nilai-

nilai karakter pada siswa; (2) Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dijadikan 

sebagai bahan evaluasi dalam mencetak buku edisi mendatang yang lebih banyak 

memuat nilai-nilai karakter sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional yaitu membentuk karakter siswa; (3) Bagi guru, dari 

penelitian ini hendaknya guru mengeksplorasi nilai-nilai karakter yang termuat 

pada buku siswa agar dapat menanamkan nilai-nilai karakter sesuai dengan tema 

buku; (4) Bagi peneliti lain, dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk menganalisis nilai-nilai karakter pada tema-tema lain, sehingga 

nilai-nilai karakter yang dikembangkan dapat teridentifikasi dengan jelas. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang: (1) latar belakang; (2) rumusan masalah; (3) 

tujuan penelitian; dan (4) manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan di dunia pendidikan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini dibuktikan dengan adanya 

perubahan-perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman 

serta kebutuhan di masyarakat. Pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan, 

kurikulum dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

menjadi salah satu alat dalam mewujudkan tujuan pendidikan. 

Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami banyak perubahan. 

Kurniasih dan Sani (2014:10-21) menyatakan bahwa paska kemerdekaan, terdapat 

10 kali perubahan yang telah dialami kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum 

2013 merupakan penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini. 

Amelia dan Saputra (2017) menyatakan bahwa adanya penerapan kurikulum 

2013 sebagai kurikulum yang baru, maka dalam dunia pendidikan hal tersebut 

menjadi langkah baru khususnya untuk tingkat sekolah dasar (SD). Kurikulum 

2013 melalui pengembangan kurikulum sebelumnya memiliki 3 cakupan 

kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan, sehingga 

disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis karakter (competency 

and character based curriculum). 

Mulyasa (2015:39) menyatakan bahwa salah satu dari tujuh faktor penentu 

kesuksesan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 untuk melahirkan 

generasi yang inovatif, kreatif, aktif, produktif, serta berkarakter yaitu fasilitas dan 

sumber belajar. Di Indonesia, buku teks menjadi sumber belajar yang umum 

digunakan. Akbar (2017:27) menyatakan bahwa sumber belajar yang digunakan 

dalam pembelajaran dapat berupa alat dan bahan, subjek, objek, atau buku-buku 

rujukan. 
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Proses pembelajaran sendiri erat kaitannya dengan buku teks, yang pada 

umumnya buku teks dijadikan sebagai bahan ajar yang paling utama. 

Kesimpulannya yaitu, penggunaan buku teks merupakan salah satu penunjang 

dalam proses pembelajaran yang umum digunakan. Amelia dan Saputra (2017) 

menyatakan bahwa buku teks merupakan alat bantu siswa dalam mendapatkan 

berbagai hal yang dibutuhkan berupa informasi, soal, serta materi. Oleh karena itu 

pada proses pembelajaran buku teks merupakan hal penting, karena muatan materi 

dan informasi pada buku teks menjadi salah satu sumber rujukan yang akan 

dibelajarkan. 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013, difasilitasi oleh pemerintah 

dengan buku teks yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia (Kemendikbud) meliputi buku siswa dan buku guru. Buku 

teks tersebut bersifat tematik, sehingga setiap buku siswa maupun buku guru 

memiliki tema beserta subtema di dalamnya. Buku siswa hampir setiap tahun 

mengalami revisi, hingga yang terbaru yaitu buku siswa revisi 2018. Terdapat 

perbedaan buku siswa yang digunakan di SD. Buku siswa pada kelas tinggi 

menggunakan buku siswa edisi revisi 2018, sedangkan pada kelas rendah 

menggunakan buku siswa edisi revisi 2017. Pemenuhan kriteria buku ajar yang 

baik serta memuat hal-hal positif menjadi sangat penting untuk buku siswa yang 

dijadikan sebagai pedoman pembelajaran bagi siswa. 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar 

dan Menengah Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa kompetensi inti mencakup 

keterampilan, pengetahuan, sikap sosial, dan sikap spiritual. Buku siswa haruslah 

mencakup keseluruhan unsur agar tujuan pendidikan nasional dalam pembentukan 

karakter siswa dapat tercapai dengan maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan buku teks khususnya buku siswa sangat penting dalam menanamkan 

nilai-nilai sikap. Muatan nilai pada buku siswa tersebut dapat dijadikan sebagai 

upaya pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Hutama (2016) menyatakan bahwa keterampilan serta kemampuan guru 

dalam pengorganisasian materi adalah “kurikulum nyata” yang menjadi 

“dokumen dasar guru” untuk menjalankan proses pembelajaran. Guru harus 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 
 

 

memiliki keterampilan mengolah materi ajar dalam membelajarkan nilai-nilai 

yang baik serta mampu menggunakan buku teks dengan baik pula untuk 

menunjang pembelajaran. Pada setiap buku siswa terdapat muatan nilai yang 

tersirat pada kalimat maupun paragraf dalam bacaan. Hal tersebut dapat dijadikan 

sebagai materi penunjang untuk menguatkan sikap siswa melalui pendidikan 

karakter yang menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional yaitu membentuk karakter siswa. 

Buku siswa berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan memiliki peranan 

penting dalam menciptakan kualitas pembelajaran yang baik untuk meningkatkan 

pendidikan karakter siswa. Keberadaan buku siswa menjadi salah satu sumber 

utama bagi guru dan siswa untuk mencontoh dan menerapkan nilai-nilai dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar buku tersebut memuat nilai-nilai karakter, maka dapat dilakukan 

dengan menganalisis buku siswa tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini 

melakukan analisis buku siswa SD yang difokuskan pada buku siswa kelas II 

kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku dalam muatan nilai pada buku. 

Buku siswa kelas II dipilih karena pada setiap sekolah khususnya kelas II 

saat ini masih menggunakan buku revisi 2017, dengan pertimbangan buku siswa 

tersebut perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis buku siswa penting untuk 

dilakukan karena proses analisis ini menghasilkan informasi berupa kelemahan 

serta kelebihan buku siswa, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

merevisi dan menulis buku siswa edisi mendatang khususnya yang berkaitan 

dengan muatan nilai karakter. 

Latar belakang yang telah dipaparkan menjadi dasar dilakukannya 

penelitian dengan judul “Analisis Muatan Nilai Karakter pada Buku Siswa Kelas 

II Kurikulum 2013 Tema Bermain di Lingkunganku”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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1. Bagaimanakah hasil analisis muatan nilai karakter yang terdapat pada buku 

siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku? 

2. Bagaimanakah persentase muatan nilai karakter yang terdapat pada buku siswa 

kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui hasil analisis muatan nilai karakter yang terdapat pada buku 

siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku. 

2. Untuk mengetahui persentase muatan nilai karakter yang terdapat pada buku 

siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan bekal di dunia 

pendidikan dalam memilih sumber belajar yang memuat nilai-nilai karakter. 

2. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai evaluasi pendidikan dan menjadi 

pertimbangan untuk menyusun buku teks yang lebih baik. 

3. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam menganalisis buku yang 

digunakan di kelas terutama yang berkaitan dengan muatan nilai pada buku 

siswa untuk menguatkan pendidikan karakter siswa. 

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, 

acuan, masukan, dan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dikaji tentang teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: 

(1) kurikulum 2013; (2) buku teks; (3) penguatan pendidikan karakter; (4) ranah 

afektif; (5) indikator nilai karakter dalam buku teks kurikulum 2013; (6) 

penelitian terdahulu yang relevan; dan (7) kerangka berpikir penelitian. 

 

2.1 Kurikulum 2013 

Kemendikbud mengeluarkan kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru pada 

bulan Juli 2013. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum 2013 didasari atas 

beberapa prinsip. Salah satu prinsip tersebut yaitu adanya kontribusi terhadap 

pembentukan pengetahuan, keterampilan, serta sikap siswa pada semua mata 

pelajaran. Sejalan dengan kontinuitas kemajuan di bidang seni budaya, teknologi, 

ilmu pengetahuan, serta perubahan di masyarakat, menjadikan pengembangan 

kurikulum salah satu hal yang sangat penting. Kemajuan dalam berbagai bidang 

membuat pendidikan karakter menjadi sangat dibutuhkan, sehingga dalam 

pendidikan nasional di Indonesia pendidikan karakter menempati posisi yang 

penting. 

Pada kurikulum 2013 siswa ikut mengembangkan tema yang ada, sehingga 

siswa menjadi subjek dan bukan lagi sebagai objek (Husamah dan Setyaningrum, 

2013:4). Kurikulum 2013 khususnya pada tingkat dasar yang akan menjadi 

pondasi bagi tingkat berikutnya, juga menekankan pada pendidikan karakter 

selain mendorong pembelajaran yang aktif. 

Mulyasa (2015:7) menjelaskan bahwa pada kurikulum 2013, peningkatan 

mutu hasil dan proses pendidikan dengan arah membentuk akhlak mulia serta 

budi pekerti siswa secara seimbang, terpadu, dan utuh yang disesuaikan dengan 

standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan merupakan tujuan dari 

pendidikan karakter. Kurikulum 2013 merupakan harapan untuk menciptakan 

generasi yang memiliki budi pekerti, terutama dalam pendidikan karakter. 
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Pendidikan karakter tersebut dapat dikembangkan melalui nilai-nilai karakter 

yang dimunculkan di setiap pembelajaran. 

Kurikulum 2013 merupakan upaya peningkatan dan penyeimbangan hard 

skill serta soft skill siswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu “Mengembangkan potensi 

siswa 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” (Kemendikbud, 2013). 

Pada uraian tersebut, diperoleh pengertian bahwa kurikulum 2013 

merupakan competency and character based curriculum, dengan memberi siswa 

pembekalan berupa kemampuan serta sikap sesuai dengan kebutuhan di 

masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Generasi muda dengan penerapan 

kurikulum 2013, diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta sebagai 

identitas negara dan bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi budi pekerti yang 

baik dalam persaingan secara global. 

 

2.2 Buku Teks 

Prastowo (2015:168) menjelaskan bahwa buku teks merupakan buku yang 

memuat ilmu pengetahuan yang dalam kurikulum diturunkan dari kompetensi 

dasar, di mana untuk belajar siswa menggunakan buku tersebut. Surahman (dalam 

Prastowo, 2015:166) menyatakan bahwa buku teks merupakan salah satu sumber 

bacaan dalam bentuk material cetak (printed material) dengan fungsi sebagai 

sumber bahan ajar. 

Permendiknas RI Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa 

“Buku teks pelajaran dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya 

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 IPTEK, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan 

kemampuan kinestetis dan kesehatan, yang disusun berdasarkan standar nasional 

pendidikan”. 
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Pada pemaparan yang telah dijelaskan, diperoleh pengertian bahwa buku 

teks merupakan salah satu sumber pengetahuan dalam bentuk cetak yang memuat 

materi untuk diajarkan pada siswa. Muatan materi pada buku teks tersebut 

berguna dalam peningkatan kualitas diri siswa dari berbagai unsur, seperti unsur 

sikap, pengetahuan, maupun kemampuan. 

Chambliss dan Calfee (dalam Muslich, 2010) menyatakan pengertian buku 

teks secara lebih rinci yaitu merupakan alat bantu siswa dalam mempelajari dan 

memahami dunia (di luar dirinya) serta semua hal yang dibacanya. Kesimpulan 

dari pendapat tersebut yaitu, dapat dikatakan bahwa perubahan terhadap 

pengetahuan yang dimiliki siswa dan cara berpikir serta nilai-nilai tertentu pada 

siswa merupakan pengaruh besar yang dimiliki buku teks. 

Salah satu yang menjadi sumber utama dalam proses pembelajaran hingga 

saat ini adalah buku teks. Hal ini sejalan dengan pendapat Sitepu (2012:5), yang 

menjelaskan bahwa di sekolah buku teks merupakan salah satu sumber belajar 

yang utama dalam proses pembelajaran. Buku siswa dan buku guru adalah buku 

yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013. Permendikbud Nomor 

71 Tahun 2013 menetapkan bahwa “Buku teks pelajaran sebagai buku siswa yang 

layak digunakan dalam pembelajaran, yang selanjutnya dalam buku ini disebut 

buku siswa”. Pada jenjang SD/MI buku teks tematik adalah salah satu buku siswa 

yang dimaksud. 

Mengingat penggunaan buku siswa dalam pembelajaran sebagai sumber 

belajar wajib digunakan siswa, maka buku siswa haruslah memuat materi yang 

mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan kurikulum 2013 terutama untuk 

menyiapkan generasi yang memiliki moral dan etika yang baik. Yani (2014:91) 

menyatakan bahwa pada jenjang SD/MI kompetensi sikap yang meliputi sikap 

sosial dan spiritual lebih banyak dikembangkan daripada aspek pengetahuannya. 

Pada pembelajaran di SD harus lebih menekankan pada aspek sikap, hal ini dapat 

dilakukan dengan penggunaan buku siswa yang banyak memuat nilai sikap yaitu 

sikap spiritual dan sosial. 
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Buku teks tematik pada penelitian ini yaitu menggunakan buku siswa kelas 

II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku edisi revisi 2017. Pada buku 

siswa tersebut terdapat muatan nilai karakter yang dapat dianalisis. 

 

2.2.1 Kelebihan dan Kekurangan Buku Teks 

Guru sangat membutuhkan buku teks untuk memperlancar proses dalam 

kegiatan belajar mengajar (Amelia dan Saputra, 2017). Terdapat beberapa 

kelebihan buku teks, di antaranya yaitu dapat digunakan untuk tahun berikutnya 

dan memberikan kontinyuitas pelajaran di kelas. Buku siswa yang digunakan dari 

tahun ke tahun dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengembangkan pengetahuan maupun metode ajar yang lebih baik, guru juga 

dapat mengembangkan nilai karakter yang ada pada buku. 

Kelebihan buku teks berdasarkan uraian tersebut yaitu, dari penggunaan 

buku teks seperti buku siswa yang digunakan secara kontinyuitas memungkinkan 

guru dapat membelajarkan pendidikan karakter yang ada pada buku melalui nilai-

nilai karakter sesuai tema sekaligus mengembangkannya. Buku teks selain 

memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan. Buku teks memiliki keterbatasan 

sebagai sumber belajar yang menjadikan hal tersebut sebagai kekurangan buku 

teks. Greeny dan Petty (dalam Tarigan dan Tarigan, 2009:26) menyebutkan salah 

satu keterbatasan buku teks yaitu, buku teks yang merupakan suatu sarana 

pembelajaran tidak dapat menggantikan tugas guru dikarenakan buku teks tidak 

mengajar. 

Buku teks pada uraian tersebut dapat disimpulkan juga memiliki 

kekurangan. Buku teks harus memuat isi dan materi yang mudah dipahami siswa 

untuk dijadikan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran, karena buku teks 

tidak dapat menggantikan guru dikarenakan buku teks tidak dapat mengajar secara 

langsung. Pada kurikulum 2013, buku siswa dapat disajikan dengan materi yang 

memuat paragraf-paragraf, kalimat-kalimat, atau kata-kata yang dapat membantu 

siswa belajar mengembangkan sikap. Kekurangan buku tersebut menjadi dasar 

diperlukannya analisis terhadap setiap buku teks terutama buku siswa yang 

digunakan di SD sebagai bahan evaluasi. 
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2.3 Penguatan Pendidikan Karakter 

Kemendikbud pada tahun 2017 telah menetapkan 5 nilai karakter utama 

yang dijadikan prioritas dalam mengusung gerakan Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) sebagai ruh dan pondasi utama pendidikan. 5 nilai karakter 

tersebut bersumber dari Pancasila. Setiap nilai tidak dapat berdiri serta 

berkembang sendiri, namun satu nilai dengan nilai yang lain saling berkaitan dan 

berinteraksi agar menjadi suatu kesatuan dalam membentuk pribadi seseorang. 5 

nilai karakter yang sudah ditetapkan yaitu: (1) religus, (2) nasionalis, (3) mandiri, 

(4) gotong royong, dan (5) integritas. Berikut penjelasan dari 5 nilai karakter 

tersebut. 

1. Religius 

Religius erat kaitannya dengan ketuhanan di mana mencerminkan perilaku 

mematuhi pelaksanaan ajaran dan aturan agama yang dianutnya, hidup rukun serta 

bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Mustari (2014:1) menyatakan 

bahwa nilai karakter religius itu berhubungan dengan Tuhan yang 

menggambarkan kesesuaian antara keyakinan atau agama yang dianut seseorang 

dengan tindakan, perkataan, dan pemikirannya. 

Nilai religius memiliki subnilai sebagai berikut. (a) teguh pendirian; (b) 

cinta damai; (c) toleransi; (d) antibuli dan kekerasan; (e) ketulusan; (f) mencintai 

lingkungan; (g) persahabatan; (h) melindungi yang kecil dan tersisih; dan (i) tidak 

memaksakan kehendak. 

2. Nasionalis 

Nilai nasionalis dapat dikatakan sebagai perilaku yang positif dalam 

berkontribusi pada pembangunan negara dan bangsa. Ditunjukkan dengan 

penghargaan, kepedulian, dan kesetiaan yang tinggi terhadap politik bangsa, 

ekonomi, budaya, sosial, lingkungan fisik, dan bahasa dalam cara berpikir, 

bersikap, dan berbuat (Yaumi, 2014:18). 

Nilai nasionalis memiliki subnilai sebagai berikut. (a) unggul dan 

berprestasi; (b) apresiasi budaya bangsa sendiri; (c) rela berkorban; (d) cinta tanah 

air; (e) menjaga kekayaan budaya bangsa; (f) taat hukum dan aturan yang berlaku; 

(g) menghormati keragaman budaya dan suku; dan (h) disiplin. 
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3. Mandiri 

Mandiri menunjukkan perilaku serta sikap seseorang yang menggunakan 

seluruh tenaga, pikiran, dan waktu dalam mewujudkan cita-cita, mimpi, serta 

harapan yang dimiliki dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Yaumi 

(2014:18) menyatakan bahwa mandiri adalah perilaku serta sikap yang dalam 

menyelesaikan tugas tidak mudah bergantung pada orang lain. 

Nilai mandiri memiliki subnilai sebagai berikut. (a) keberanian; (b) berdaya 

juang; (c) profesional; (d) tangguh dan tahan banting; (e) menjadi pembelajar 

sepanjang hayat; (f) etos kerja; dan (g) kreatif. 

4. Gotong royong 

Gotong royong merupakan perilaku yang menunjukkan tindakan kerja sama 

serta saling membantu dalam menyelesaikan masalah dan persoalan bersama. 

Kurniasih dan Sani (2014:38) menyatakan bahwa gotong royong merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. 

Nilai gotong royong memiliki subnilai sebagai berikut. (a) solidaritas; (b) 

kerja sama; (c) inklusif; (d) musyawarah mufakat; (e) empati; (f) sikap 

kerelawanan; (g) anti diskriminasi; (h) tolong-menolong; dan (i) komitmen atas 

keputusan bersama. 

5. Integritas 

Nilai integritas menunjukkan perilaku jujur dalam menjalankan tanggung 

jawab, memiliki komitmen moral, dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan, 

sehingga membuat seseorang dapat dipercaya baik dalam tindakan maupun 

perkataannya. Kurniasih dan Sani (2014:35) menyatakan bahwa nilai integritas 

adalah sikap yang menggambarkan kepercaya dirian sesuai dengan konsistensi 

yang dianutnya. 

Nilai integritas memiliki subnilai sebagai berikut. (a) keadilan; (b) kesetiaan 

pada nilai-nilai kemanusiaan; (c) cinta pada kebenaran; (d) aktif terlibat dalam 

kehidupan sosial; (e) tanggung jawab; (f) komitmen moral; (g) keteladanan; (h) 

kejujuran; dan (i) menghargai martabat individu. 
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2.4 Ranah Afektif 

Pada Taksonomi Bloom versi Anderson dan Krathwohl (dalam Gunawan 

dan Palupi, 2016) terdapat 3 ranah yaitu ranah psikomotorik, afektif, dan kognitif. 

Ranah afektif diurutkan berdasarkan penghayatan. Penghayatan ini memiliki 

hubungan dengan proses ketika seseorang dapat mengatur perilakunya secara 

konsisten terhadap sesuatu, karena terjadi peralihan perasaan seseorang dari 

kesadaran umum ke penghayatan. 

Ranah afektif dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan, yaitu: (1) 

penerimaan; (2) penanggapan; (3) perhitungan/penilaian; (4) 

pengaturan/pengelolaan; dan (5) bermuatan nilai (Yulaelawati, 

2007:74). Adapun penjabarannya sebagai berikut. 

1. Penerimaan adalah kepekaan atau kesadaran dengan penyertaan 

rasa ingin mentoleransi suatu gejala, benda, dan gagasan. 

2. Penanggapan adalah kemampuan dalam menanggapi atau 

merespon suatu gejala, bahan, benda, atau gagasan tertentu. 

3. Perhitungan atau penilaian adalah kemampuan dalam 

menghitung atau menilai suatu gejala, bahan, benda, dan 

gagasan. 

4. Pengaturan atau pengelolaan adalah kemampuan dalam 

mengatur atau mengelola sesuatu yang berkaitan dengan 

tindakan perhitungan dan penilaian yang telah dimiliki. 

5. Bermuatan nilai adalah tindakan tertinggi dalam perilaku 

seseorang yang diwujudkan dengan sikap konsisten terhadap 

seperangkat nilai atau nilai-nilai yang secara mendalam 

dihayatinya. 
 

Ranah afektif meliputi sikap seseorang dalam berinteraksi dalam 

lingkungannya menurut penjelasan yang sudah dipaparkan. Ranah afektif dalam 

kompetensi inti mencakup sikap spiritual dan sosial untuk mengembangkan 

pendidikan karakter. Kompetensi inti sikap spiritual kelas II SD memuat nilai 

religius, sedangkan kompetensi inti sikap sosial kelas II SD memuat nilai percaya 

diri, peduli, santun, tanggung jawab, disiplin, dan jujur.  

Ranah afektif pada kurikulum 2013 berdasarkan uraian tersebut dibagi 

menjadi 2 nilai sikap, yaitu nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Kedua nilai sikap 

tersebut harus ada dalam pembelajaran di SD yang telah diintegrasikan pada 

isi/materi pada buku siswa sebagai wujud dari pengembangan pendidikan 

karakter. 
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2.5 Indikator Nilai Karakter dalam Buku Teks Kurikulum 2013 

Terdapat 2 kompetensi inti sikap, yaitu kompetensi sikap spiritual dan sikap 

sosial. Kompetensi sikap spiritual mencerminkan nilai karakter religius. Hal ini 

sesuai dengan kompetensi inti ke-1 kelas II SD yang berhubungan dengan sikap 

spiritual yaitu “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. 

Kompetensi sosial sesuai dengan tingkat kelasnya terdiri atas beberapa nilai. 

Adapun deskripsi kompetensi sosial pada kelas II SD sesuai dengan silabus tahun 

2016 yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

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

Pada penelitian ini, nilai-nilai yang dianalisis pada buku siswa berpedoman 

pada PPK. PPK terdiri dari religius yang termasuk kompetensi inti sikap spiritual, 

integritas, gotong royong, nasionalis, dan mandiri. 

Indikator yang menjadi acuan di dalam penelitian bersumber dari Panduan 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2011, dan 

Mustari (2014:11-85). Adapun indikator nilai-nilai karakter berdasarkan sumber 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Indikator Nilai Karakter Berdasarkan PPK 
 

No 
Nilai 

Karaker 
Indikator 

1. Religius 
 

a. Berdo’a sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. 
b. Melaksanakan ibadah tepat waktu. 

c. Mengucap salam sebelum dan sesudah presentasi sesuai 

agama yang dianut. 

d. Mensyukuri karunia dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa. 
e. Mensyukuri kemampuan manusia dalam pengendalian diri. 

f. Mengucap syukur ketika berhasil menyelesaikan sesuatu. 

g. Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah melakukan 
usaha atau berikhtiar. 

h. Menjaga lingkungan hidup di sekitar masyarakat, sekolah, 

dan rumah tempat tinggal. 

i. Menjaga hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan 
Yang Maha Esa. 

j. Bersyukur sebagai bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 
k. Menghormati orang lain yang berbeda agama dalam 

menjalankan ibadah. 

2. Nasionalis a. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 

b. Menjunjung tinggi cita-cita bangsa. 
c. Menjaga kelestarian budaya bangsa. 
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No 
Nilai 

Karaker 
Indikator 

d. Memelihara nilai-nilai leluhur. 

e. Menegakkan hukum yang berlaku. 

3. Mandiri a. Menemukan identitas diri. 
b. Memiliki kemampuan inisiatif. 

c. Membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak. 

d. Bertanggung jawab atas tindakannya. 
e. Memiliki kemampuan dalam bentuk kemampuan memilih 

ketika mengambil keputusan sendiri. 

f. Memiliki kepercaya dirian. 
g. Memiliki keinginan terhadap sesuatu tanpa bergantung pada 

orang lain. 

h. Memiliki kepuasan terhadap hasil dari usaha sendiri. 

4. Integritas a. Tidak mencontek ketika mengerjakan ujian. 
b. Tidak berbohong atau memiliki kejujuran. 

c. Mengakui atas kesalahan yang dilakukan dan meminta maaf. 

d. Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. 

5. Gotong 
royong 

a. Berperan aktif dalam kerja bakti di lingkungan rumah dan 
sekolah. 

b. Bersedia menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan. 

c. Membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. 
d. Bersikap aktif dalam kerja kelompok. 

e. Mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan 

pribadi. 

f. Mengajak orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan 
bekerja sama. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung tinjauan pustaka yang 

telah dipaparkan. Adapun penelitian dari peneliti lain yang dipaparkan yaitu 

tentang analisis muatan nilai karakter pada buku siswa SD yang pernah dilakukan. 

Penelitian Chabibah, dkk. (2016), ditemukan dalam buku siswa kelas VI 

telah memuat nilai-nilai karakter sesuai dengan kurikulum 2013 yang merupakan 

nilai karakter bangsa nasional dan pendidikan budaya. Nilai yang ditemukan 

antara lain nilai adil, tegas, dan percaya diri. 

Penelitian Ridwan dan Mudiono (2017), pada penelitian ini buku siswa 

kelas IV telah memuat nilai-nilai karakter yang ditetapkan kurikulum 2013 yang 

merupakan nilai karakter bangsa nasional dan pendidikan budaya. Nilai karakter 

yang ditemukan antara lain nilai tanggung jawab, percaya diri, peduli, dan 

disiplin. 
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Penelitian Ruminiati dan Andajani (2016), ditemukan nilai karakter yang 

banyak dimunculkan pada buku siswa kelas IV SD. Nilai tersebut antara lain 

bersahabat/ komunikatif, mandiri, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, peduli 

sosial, dan. rasa ingin tahu. 

Penelitian yang relevan tersebut menunjukkan bahwa muatan nilai-nilai 

karakter dalam buku siswa sudah pernah dilakukan. Hal mendasar yang menjadi 

perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian-penelitian terdahulu 

terletak pada, yang pertama yaitu nilai-nilai karakter yang dianalisis. Pada 

penelitian ini, nilai-nilai karakter yang dianalisis berpedoman pada 5 nilai karakter 

dalam PPK yang ditetapkan Kemendikbud pada tahun 2017. Perbedaan 

selanjutnya terletak pada objek yang diteliti yaitu buku siswa kelas II kurikulum 

2013 tema bermain di lingkunganku edisi revisi 2017. Pada penelitian ini juga 

menghitung persentase dari nilai-nilai karakter yang ditemukan. 

 

2.7 Kerangka Berpikir Penelitian 

Salah satu dari tujuh faktor penentu kesuksesan dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah sumber belajar. Pada kurikulum 

2013, penggunaan buku siswa pada tingkat SD menjadi sumber belajar yang 

paling utama. Buku siswa dapat dijadikan media pengembangan sikap berupa 

nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pada buku disesuaikan dengan 

kompetensi inti 1 dan 2 yang merupakan kompetensi inti sikap spiritual dan sikap 

sosial serta dapat ditambahkan dengan nilai sikap pada PPK. 

Pada buku siswa SD terdapat muatan nilai karakter yang tersirat dalam 

isi/materi yang dimuat pada buku berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau berupa 

paragraf. Muatan nilai-nilai karakter pada buku dapat diketahui dengan cara 

menganalisis buku siswa tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui muatan nilai karakter serta 

persentase muatan nilai karakter dalam buku siswa kelas II kurikulum 2013 tema 

bermain di lingkunganku. Nilai-nilai yang dianalisis sesuai dengan nilai pada 

PPK. Nilai-nilai tersebut antara lain gotong royong, mandiri, integritas, nasionalis, 

dan religius. 
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Hasil penelitian ini menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan analisis 

lebih lanjut terhadap buku siswa terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter serta menjadi pertimbangan untuk mencetak buku siswa edisi 

mendatang. Hasil analisis dapat menginformasikan muatan nilai-nilai karakter 

yang terdapat pada buku siswa kelas II tema bermain di lingkunganku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Salah satu dari tujuh faktor penentu kesuksesan dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah buku teks. 

Penggunaan buku siswa kurikulum 2013 pada tingkat SD menjadi 

sumber belajar yang paling utama. Buku siswa dapat dijadikan media 

pengembangan pendidikan karakter berupa nilai-nilai karakter. 

 

Pada buku siswa SD terdapat muatan nilai-nilai karakter yang tersirat 

dalam kalimat-kalimat, atau paragraf. Muatan nilai-nilai karakter dapat 

diketahui dengan cara menganalisis buku teks. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai karakter serta 

persentase muatan nilai karakter dalam buku siswa kelas II kurikulum 

2013 tema bermain di lingkunganku. 

 

Hasil penelitian menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan analisis 

lebih lanjut terhadap buku siswa terutama yang berkaitan dengan nilai-

nilai pendidikan karakter serta menjadi pertimbangan untuk mencetak 

buku siswa edisi mendatang. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai 

pedoman penelitian yang meliputi: (1) jenis penelitian; (2) data dan sumber data; 

(3) metode pengumpulan data; (4) instrumen penelitian; serta (5) teknik analisis 

data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam 

Prastowo, 2016:22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

dengan prosedur yang memiliki hasil data deskriptif kualitatif dari orang lain dan 

perilaku yang diamati berupa kata-kata tertulis atau lisan. Masyhud (2016:27) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memilliki 

penekanan lebih terhadap aspek pemahaman secara mendalam, daripada melihat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi dalam suatu masalah. 

Pada pemaparan pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk 

mendapatkan pemahaman secara mendalam objek yang diteliti dengan 

menghasilkan data berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu menjawab rumusan 

masalah melalui kalimat-kalimat penjabaran dan menghitung persentase muatan 

nilai karakter yang ada pada buku siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di 

lingkunganku. 

 

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data penelitian ini yaitu berupa kalimat-kalimat atau paragraf yang 

mengandung muatan nilai karakter pada buku siswa yang sesuai dengan 5 nilai 

karakter dalam PPK. Kelima nilai karakter dalam PPK tersebut masing-masing 

memiliki subnilai. 
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Subjek dari mana data dapat diperoleh adalah pengertian sumber data dalam 

penelitian (Arikunto, 2010:129). Sumber data pada penelitian ini yaitu buku siswa 

kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku terbitan Kemendikbud 

revisi 2017. Buku siswa kelas II tema bermain di lingkunganku memiliki 4 

subtema yaitu subtema 1 “Bermain di Lingkungan Rumah”, subtema 2 “Bermain 

di Rumah Teman”, subtema 3 “Bermain di Lingkungan Sekolah”, dan subtema 4 

“Bermain di Tempat Wisata”. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis buku teks pada penelitian ini 

yaitu metode analisis isi dan dokumentasi. Afifuddin dan Saebani (2012:165) 

menjelaskan bahwa analisis isi (content analysis) merupakan penelitian yang 

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi dari informasi pada media dalam 

bentuk tulis atau cetak. Weber (dalam Moleong, 2018:220) menyatakan bahwa 

kajian isi merupakan metodologi penelitian yang menggunakan sekumpulan 

prosedur dalam menarik suatu kesimpulan yang shahih dari sebuah dokumen atau 

buku. 

Metode kedua yaitu dokumentasi. Arikunto (2010:274) menyatakan bahwa 

metode dokumentasi merupakan metode dengan melakukan pencarian data 

mengenai variabel atau hal-hal berupa majalah, surat kabar, buku, catatan, 

transkrip, prasasti, dan lainnya. Basrowi dan Suwandi (2008:158) menyatakan 

bahwa metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang menghasilkan catatan-

catatan penting dari masalah yang diteliti. 

Kesimpulan berdasarkan beberapa pengertian tersebut yaitu, metode 

dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari peninggalan 

tertulis seperti buku-buku. Pada penelitian ini data diambil dari buku siswa kelas 

II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara 

membaca serta memahami isi dari buku siswa kelas II kurikulum 2013 tema 

bermain di lingkunganku yang menjadi fokus penelitian. Data dikumpulkan 
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melalui cara diberikan penanda pada bagian-bagian yang dianalisis dengan 

menggarisbawahi data dan catatan singkat (note), diikuti catatan sebagai 

interpretasi awal. Data dokumentasi pada penelitian ini yaitu muatan nilai karakter 

pada buku siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku yang 

terdapat pada buku siswa berupa kalimat-kalimat atau dalam bentuk paragraf. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Masyhud (2016:264) menyatakan bahwa pengertian instrumen penelitian 

adalah alat bantu dalam pengumpulan data penelitian, yaitu alat bantu dalam 

mengungkap atau mengukur suatu keadaan variabel penelitian yang sebelumnya 

telah ditetapkan. Peneliti sendiri (human instrument) adalah instrumen utama 

dalam penelitian ini. Peneliti sebagai instrumen kunci dituntut untuk memiliki 

pengetahuan serta kemampuan yang memadai mengenai segala yang ada 

kaitannya dengan masalah penelitian. 

Lincoln dan Guba (dalam Ghony dan Almanshur, 2016:97) menyatakan 

bahwa manusia sebagai instrumen pengumpulan data memberikan keuntungan, di 

mana keseluruhan alat indera yang dimilikinya dapat digunakan untuk memahami 

sesuatu, serta dapat bersikap adaptif dan fleksibel. Penelitian ini memberikan 

peranan penuh kepada peneliti sebagai pengamat utama, sehingga keseluruhan 

penelitian dilakukan oleh peneliti sendiri. 

Penelitian ini dibutuhkan instrumen pemandu yaitu instrumen pengumpulan 

data dan instrumen analisis data. Instrumen pengumpulan datanya dibuat 

berbentuk tabel untuk memudahkan mengklasifikasikan kalimat-kalimat pada 

buku siswa yang mengandung nilai-nilai karakter. 

Tabel 3.1 Instrumen Pemandu Pengumpulan Data dan Analisis Data 
 

No Data 
Kode Nilai 

Karakter 

Kode 

Subnilai 
Subtema Halaman Interpretasi 

1.       

2.       

3.       

dst.       

       (Moleong, 2018:248) 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini termasuk analisis dokumen jenis analisis isi, karena yang 

dianalisis adalah buku teks. Penelitian analisis dokumen, analisis data dapat 

dilakukan secara deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif, atau dengan teknik 

analisis data statistik deskriptif. Masyhud (2016:126) menjelaskan bahwa 

penelitian analisis dokumen akan lebih efisien jika dilakukan analisis dengan 

teknik statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif telah dapat memberikan 

deskripsi lebih lengkap dan jelas serta tidak memerlukan rumus-rumus statistik 

yang rumit. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik 

deskriptif. 

Analisis buku siswa dengan menggunakan teknik analisis dokumen ini 

menghasilkan 2 data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Hasil data kuantitatif 

diperoleh dari perhitungan besarnya persentase dari masing-masing aspek pada 

rumusan masalah, yaitu muatan nilai karakter yang ada pada buku siswa kelas II 

kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku. Hasil data kualitatif diperoleh 

dari interpretasi penulis secara deskriptif berupa kalimat-kalimat penjabaran 

terhadap data yang dianalisis. 

Lebih jelasnya, Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:246) 

menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan dalam analisis data, yaitu tahap 

pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Pereduksian data 

Reduksi data didefinisikan sebagai suatu proses analisis data dengan 

menyeleksi data, memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji hingga 

mendapat suatu kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi. Tujuan 

mereduksi data pada penelitian ini yaitu untuk memfokuskan data yang dianggap 

penting berupa kata-kata atau kalimat-kalimat. Data yang dimaksud yaitu data 

yang mengandung nilai-nilai karakter pada buku siswa kelas II kurikulum 2013 

tema bermain di lingkunganku. 

2. Penyajian data 

Penyajian data didefinisikan sebagai suatu proses menyusun berbagai 

informasi yang telah diperoleh dan menyajikan data tersebut secara jelas dan 
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sistematis. Tujuan dari penyajian data ini yaitu agar dengan mudah melakukan 

penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, penyajian data terdapat 2 tahap, yaitu 

pengklasifikasian data dan pendeskripsian data. 

a. Pengklasifikasian data 

Pengklasifikasian data dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau 

mengelompokkan data berupa kalimat-kalimat atau paragraf dalam buku siswa 

kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku, yang diindikasi memuat 

nilai-nilai karakter yang sudah ditentukan sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu 

pemberian kode. Pemberian kode dimaksudkan untuk mempermudah 

pengklasifikasian data. 

Tabel 3.2 Kode Nilai Karakter pada Buku Siswa Kelas II SD 
 

No 
Nilai 

Karakter 
Kode Subnilai Kode 

1. Religius NRS a. Teguh pendirian. Rsa 

   b. Cinta damai. Rsb 

   c. Toleransi. Rsc 

   d. Antibuli dan kekerasan. Rsd 

   e. Ketulusan. Rse 

   f. Mencintai lingkungan. Rsf 

   g. Persahabatan. Rsg 

   h. Melindungi yang kecil dan tersisih.  Rsh 

   i. Tidak memaksakan kehendak. Rsi 

2. Nasionalis NNS a. Unggul dan berprestasi. Nsa 

   b. Apresiasi budaya bangsa sendiri. Nsb 

   c. Rela berkorban. Nsc 

   d. Cinta tanah air. Nsd 

   e. Menjaga kekayaan budaya bangsa. Nse 

   f. Taat hukum dan aturan yang berlaku. Nsf 

   g. Menghormati keragaman budaya dan suku. Nsg 

   h. Disiplin. Nsh 

3. Mandiri NMD a. Keberanian. Msa 

   b. Berdaya juang. Msb 

   c. Profesional. Msc 

   d. Tangguh dan tahan banting. Msd 

   e. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mse 

   f. Etos kerja. Msf 

   g. Kreatif. Msg 

4. Gotong NGR a. Solidaritas.  Gsa 

 Royong  b. Kerja sama.  Gsb 

   c. Inklusif. Gsc 

   d. Musyawarah mufakat. Gsd 

   e. Empati. Gse 
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No 
Nilai 

Karakter 
Kode Subnilai Kode 

   f. Sikap kerelawanan. Gsf 

   g. Anti diskriminasi. Gsg 

   h. Tolong-menolong. Gsh 

   i. Komitmen atas keputusan bersama. Gsi 

5. Integritas NIT a. Keadilan. Isa 

   b. Kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan. Isb 

   c. Cinta pada kebenaran. Isc 

   d. Aktif terlibat dalam kehidupan sosial. Isd 

   e. Tanggung jawab. Ise 

   f. Komitmen moral. Isf 

   g. Keteladanan. Isg 

   h. Kejujuran. Ish 

   i. Menghargai martabat individu. Isi 
 

Data pada buku siswa yang menunjukkan muatan nilai karakter 

digarisbawahi dan diberi kode yang telah ditentukan berdasarkan nilai-nilai 

pendidikan karakter, yaitu: nilai religius (NRS), nilai nasionalis (NNS), nilai 

mandiri (NMD), nilai gotong royong (NGR), dan nilai integritas (NIT). Setelah 

data yang sesuai diberi kode, maka selanjutnya data dimasukkan dalam tabel 

pengumpulan data. 

b. Pendeskripsian dan interpretasi data 

Pendeskripsian dilakukan terhadap data-data yang telah dikategorikan sesuai 

nilai karakter dalam buku siswa. Interpretasi data dilakukan pada data-data yang 

membutuhkan keterangan dan penguraian lebih lanjut terkait nilai-nilai karakter 

pada buku siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku. 

Penelitian ini menggunakan analisis komponen yaitu memahami domain-

domain tertentu sesuai sasaran penelitian atau fokus masalah. Langkah-langkah 

penelitian analisis taksonomi menurut Spradley (2007:189-215) adalah sebagai 

berikut. 

1. Memilih suatu domain untuk analisis taksonomi yang dimulai dengan memilih 

suatu domain dalam penelitian. Domain pada penelitian ini yaitu nilai-nilai 

karakter pada buku siswa kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku revisi 

2017. 
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2. Mengidentifikasi kerangka substitusi yang tepat untuk analisis yaitu 

mengidentifikasi kerangka substitusi, kerangka ini digunakan sebagai alat 

utama dalam melakukan analisis selanjutnya. 

3. Mencari subset yang memungkinkan dari beberapa istilah, dimulai dengan 

kerangka substitusi melalui cara memeriksa ulang. Cara memeriksa ulang 

dengan mengungkapkan beberapa pernyataan sebagai berikut: nilai nasionalis 

merupakan salah satu jenis nilai karakter. 

4. Mencari domain yang lebih besar dan inklusif yang dapat masuk dalam suatu 

subset yang sedang dianalisis. Domain yang lebih besar kemudian 

diinklusifkan menjadi beberapa nilai karakter yaitu nilai nasionalisme, religius, 

mandiri, gotong royong dsn integritas, sehingga nilai tersebut dapat dianalisis. 

5. Membuat suatu taksonomi sementara berupa penyajian seperti suatu diagram 

kotak, rangkaian garis dan titik, atau suatu garis besar. 

6. Memformulasikan pertanyaan struktural untuk membuktikan berbagai 

hubungan taksonomi dan memperoleh berbagai istilah baru, dengan 

menyiapkan pertanyaan untuk membuktikan kebenaran nilai-nilai karakter 

pada buku siswa. Contoh pertanyaannya seperti “Apa sajakah nilai-nilai 

karakter pada buku siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di 

lingkunganku?” 
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Gambar 3.1 Bagan Analisis Taksonomi (Spradley, 2007:210) 
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Cinta 

pada 
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Aktif 

terlibat 

dalam 
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sosial 

Tanggung 

jawab 

Komit-

men 

moral 

Ketela-

danan 

Kejujuran 

Menghar-

gai 

martabat 

individu 
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3. Penarikan kesimpulan 

Data yang telah dikumpulkan, direduksi, diklasifikasi, dideskripsikan, dan 

diinterpretasi, kemudian dilakukan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian. Pada penelitian ini, penentuan persentase juga dilakukan dari rumusan 

masalah, sehingga ditambah tahapannya dengan menghitung persentase perolehan 

dari instrumen analisis data yang sudah ditentukan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

𝑃 =
Σsr

Σsmaks
 𝑥 100% 

(Masyhud, 2015:59) 

Keterangan: 

P = persentase yang diperoleh tiap aspek yang diamati 

Σsr = jumlah skor riil yang dicapai atau jumlah indikator yang muncul 

Σsmaks = jumlah maksimal atau keseluruhan indikator 

Hasil dari persentase tersebut kemudian dapat diambil kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan Analisis Data Miles dan Huberman (dalam Prastowo, 

2016:245)
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BAB 5. PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutup 

skripsi yang meliputi: (1) kesimpulan; dan (2) saran. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada buku siswa 

kelas II tema bermain di lingkunganku adalah sebagai berikut. 

1) Pada buku siswa kelas II kurikulum 2013 tema bermain di lingkunganku 

ditemukan telah memuat nilai-nilai karakter sesuai dengan PPK sebanyak 72. 

Frekuensi kemunculan nilai-nilai karakter tersebut tidak merata dan bergantung 

pada fokus pengembangan karakter dari buku siswa tema bermain di 

lingkunganku. Adapun rincian jumlah setiap nilai karakter yang ditemukan 

tersebut yaitu: nilai religius sebanyak 5 dengan 1 subnilai toleransi dan 4 

sunilai mencintai lingkungan, nilai nasionalis sebanyak 26 dengan 1 subnilai 

unggul dan berprestasi, 1 subnilai cinta tanah air, 5 subnilai menjaga kekayaan 

budaya bangsa, 12 subnilai taat hukum dan aturan yang berlaku, dan 7 subnilai 

disiplin, nilai mandiri sebanyak 9 dengan subnilai 3 berdaya juang, 3 subnilai 

menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan 3 subnilai kreatif, nilai gotong 

royong sebanyak 19 dengan 3 subnilai solidaritas, 9 subnilai kerja sama, 1 

subnilai sikap kerelawanan dan 6 subnilai tolong-menolong, serta nilai 

integritas sebanyak 14 dengan 9 subnilai kesetiaan pada nilai-nilai 

kemanusiaan, 2 subnilai tanggung jawab, dan 3 subnilai kejujuran. 

2) Muatan nilai karakter pada buku siswa kelas II tema bermain di lingkunganku 

memuat nilai religius sebesar 7%, nasionalis sebesar 36%, mandiri sebesar 

12%, gotong royong sebesar 26%, dan integritas sebesar 19%. Nilai-nilai 

karakter yang ditemukan mendukung tema buku bermain di lingkunganku, 

yaitu lebih banyak memuat nilai karakter yang berhubungan dengan sikap 

sosial berupa nilai nasionalis, gotong royong, dan integritas. Hal tersebut 

sangat sesuai dengan muatan materi pada buku siswa yang secara garis besar 
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menerangkan tentang aturan-aturan yang ada lingkungan sekitar dan kegiatan 

bermain bersama. 

 

5.2 Saran 

Saran berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut. 

1) Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran dalam memilih sumber belajar sebagai upaya menanamkan nilai-

nilai karakter pada siswa. 

2) Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai bahan evaluasi 

dalam mencetak buku edisi mendatang yang lebih banyak memuat nilai-nilai 

karakter sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

yaitu membentuk karakter siswa. 

3)  Bagi guru, dari penelitian ini hendaknya guru mengeksplorasi nilai-nilai 

karakter yang termuat pada buku siswa agar dapat menanamkan nilai-nilai 

karakter sesuai dengan tema buku. 

4) Bagi peneliti selanjutnya, dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam melakukan analisis nilai-nilai karakter pada tema-tema lain, 

sehingga nilai-nilai karakter yang dikembangkan dapat teridentifikasi dengan 

jelas. 
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Lampiran A. Matrik Penelitian 

MATRIK PENELITIAN 

Judul 
Rumusan 

Masalah 
Fokus Penelitian Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

Analisis 

Muatan Nilai 

Karakter pada 

Buku Siswa 

Kelas II 

Kurikulum 

2013 Tema 

Bermain di 

Lingkunganku 

1. Bagaimanakah 

hasil analisis 

muatan nilai 

karakter yang 

terdapat pada 

buku siswa kelas 

II kurikulum 

2013 tema 

bermain di 

lingkunganku? 

 

2. Bagaimanakah 

persentase 

muatan nilai 

karakter yang 

Nilai-nilai karakter 

pada buku siswa 

kelas II kurikulum 

2013 tema bermain 

di lingkunganku 

a) Religius 

b) Nasionalis 

c) Mandiri 

d) Integritas 

e) Gotong royong 

Buku Siswa Kelas 

II Kurikulum 2013 

Tema Bermain di 

Lingkunganku 

1. Jenis penelitian: Kualitatif 

2. Metode pengumpulan 

data: 

a. Analisis isi 

b. Dokumentasi 

3. Metode analisis data: 

Analisis data Miles dan 

Huberman 

4. Teknik analisis data: 

Analisis statistik deskriptif 

Rumus: 

𝑃 =
Σsr

Σsmaks
 𝑥 100% 

(Masyhud, 2015:59) 
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Judul 
Rumusan 

Masalah 
Fokus Penelitian Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

terdapat pada 

buku siswa kelas 

II kurikulum 

2013 tema 

bermain di 

lingkunganku? 

Keterangan: 

P = persentase yang 

diperoleh tiap aspek yang 

diamati 

Σsr = jumlah skor riil yang 

dicapai atau jumlah 

indikator yang muncul 

Σsmaks = jumlah maksimal 

atau keseluruhan indikator 
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Lampiran B. Instrumen Pemandu Pengumpulan Data dan Analisis Data 

No Data 

Kode 

Nilai 

Karakter 

Kode 

Subnilai 

Sub 

tema 
Halaman Interpretasi 

1. 

 

 

Hari Minggu Beni dan Tiur 

bermain perahu kertas. Beni 

belajar membuat perahu. Beni 

sangat senang sekali. 

NMD Mse 1 1 Data tersebut menunjukkan nilai mandiri. 

Ditunjukkan pada kalimat Beni belajar 

membuat perahu yang menunjukkan 

subnilai menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. 

2. Hari ini hari Minggu. Setelah 

membantu ibu dan ayah, Beni dan 

kakaknya, Tiur, bermain bersama. 

Mereka bermain perahu kertas. 

NGR Gsh 1 3 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong. Ditunjukkan pada kalimat yang 

menjelaskan perilaku Beni dan kakaknya, 

Tiur yang memuat indikator saling 

tolong-menolong dengan tidak lupa 

membantu pekerjaan orang tua sebelum 

bermain pada hari Minggu. 

3. Beni sangat senang bermain 

perahu kertas. Permainan ini 

sangatlah sederhana. Satu lembar 

kertas bisa menghasilkan sebuah 

perahu. 

NMD Msg 1 6 Data tersebut menunjukkan nilai mandiri 

subnilai kreatif. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menjelaskan bahwa Beni 

dapat membuat satu kertas menjadi 

sebuah perahu yang dapat dimainkan. 

4. Beni dan Kak Tiur sedang 

bermain simpai. Mereka bermain 

dengan riang gembira. 

NNS Nse 1 11 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis dengan subnilai menjaga 

kekayaan budaya bangsa. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menjelaskan bahwa 

Beni dan Kak Tiur bermain simpai, salah 

satu permainan tradisional Indonesia. 
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No Data 

Kode 

Nilai 

Karakter 

Kode 

Subnilai 

Sub 

tema 
Halaman Interpretasi 

5. Kamu harus banyak berlatih. 

Jangan langsung menyerah. 

Kakak dulu juga seperti itu. 

NMD Msb 1 12 Data tersebut menunjukkan nilai mandiri 

dengan subnilai berdaya juang. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 

menjelaskan sikap pantang menyerah 

untuk terus berlatih. 

6. Iya Dik, mari kita latihan 

bersama! 

 

 

 

NGR Gsa 1 12 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai solidaritas. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menjelaskan bahwa 

Kak Tiur yang telah bisa memainkan 

simpai tetap mengajak latihan bersama 

agar Beni dapat memainkan simpai. 

7. Baiklah Kak, aku akan rajin 

berlatih. Aku pasti bisa. 

NMD Msb 1 12 Data tersebut menunjukkan nilai mandiri 

subnilai berdaya juang. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menjelaskan bahwa Beni 

pantang menyerah dan akan rajin 

berlatih. 

8. Beni masih ingin berlatih, Bu. 

Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. 

NMD Msb 1 16 Data tersebut menunjukkan nilai mandiri 

subnilai berdaya juang. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menjelaskan bahwa Beni 

pantang menyerah untuk terus rajin 

berlatih. 

9. Iya Nak, besok dilanjutkan 

berlatihnya. Kalau bermain tidak 

boleh lupa waktu. 

NNS Nsh 1 16 Data tersebut menunjukkan sikap 

nasionalis subnilai disiplin. Ditunjukkan 

pada sikap Ibu Beni yang disiplin 

terhadap waktu dengan mengingatkan 
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No Data 

Kode 

Nilai 

Karakter 

Kode 

Subnilai 

Sub 

tema 
Halaman Interpretasi 

Beni dan Kak Tiur agar tidak lupa waktu 

saat bermain. 

10. Bermain ada aturannya. Setiap 

aturan permainan harus dipatuhi. 

NNS Nsf 1 41 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang mengharuskan kita untuk mematuhi 

aturan yang ada di lingkungan seperti 

dalam permainan. 

11. Ketika bermain tidak boleh 

curang. Aturan tidak hanya ada 

dalam permainan saja. Di 

rumahku juga ada beberapa 

aturan. 

NIT Ish 1 41 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kejujuran. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan jika 

dalam bermain tidak boleh curang dan 

harus jujur. 

12. Bangun pagi pukul 05.00. Setelah 

bangun merapikan tempat tidur. 

 

NNS Nsh 1 42 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai disiplin. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

disiplin dengan bangun pagi pukul 05.00 

dan tidak lupa merapikan tempat tidur. 

13. Selalu minta izin bila bepergian. NIT Isb 1 42 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan sikap sopan 

dengan meminta izin bila bepergian. 

14. Dalam bermain tidak boleh lupa 

waktu. Setelah makan 

NNS Nsh 1 42 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis subnilai disiplin. Ditunjukkan 
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No Data 

Kode 

Nilai 

Karakter 

Kode 

Subnilai 

Sub 

tema 
Halaman Interpretasi 

membersihkan meja dan mencuci 

piring. 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

disiplin waktu dalam bermain dan tidak 

lupa membersihkan serta mencuci piring 

setelah makan. 

15. Sore hari membantu pekerjaan 

orang tua. 

NGR Gsh 1 42 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai tolong-menolong. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 

menjelaskan kegiatan membantu 

pekerjaan orang tua pada sore hari. 

16. Pukul 19.00 belajar dengan rajin. NMD Mse 1 42 Data tersebut menunjukkan nilai mandiri. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 

menunjukkan subnilai menjadi 

pembelajar sepanjang hayat yaitu selalu 

belajar dengan rajin. 

17. Pukul 21.00 tidur. NNS Nsh 1 42 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis subnilai disiplin. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

disiplin waktu dengan kebiasaan tidur 

pukul 21.00. 

18. Membantu Ayah dan Ibu. NGR Gsh 1 42 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai tolong-menolong. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 

menjelaskan kegiatan membantu 

pekerjaan orang tua. 
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19. Mengerjakan PR. NNS Nsh 1 42 Data tersebut menunjukkan sikap 

nasionalis subnilai disiplin. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan 

kedisiplinan seorang pelajar yang tidak 

lupa untuk mengerjakan PR di rumah. 

20. Minta izin kepada orang tua bila 

akan bepergian. 

NIT Isb 1 43 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan. Ditunjukkan pada 

sikap anak yang selalu meminta izin 

kepada orang tua jika akan bepergian. 

21. Aturan ada di mana-mana. Aturan 

berlaku di rumah, di sekolah, dan 

di masyarakat. Aturan berguna 

untuk mengatur kehidupan. 

Aturan di rumah wajib ditaati oleh 

semua anggota keluarga. Aturan 

dalam bermain juga wajib ditaati 

oleh semua anggota yang ikut 

dalam permainan. 

NNS Nsf 1 49 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menjelaskan bahwa kita harus taat 

pada aturan yang ada di lingkungan kita, 

seperti aturan di rumah, sekolah, maupun 

di masyarakat. 

22. Beni dan teman-teman bermain di 

rumah Udin. Di rumah Udin ada 

pohon jambu yang sedang 

berbuah. Mereka memetik jambu 

bersama-sama. Setelah itu, 

mereka bermain lingkaran simpai 

NNS Nse 2 54 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis dengan subnilai menjaga 

kekayaan budaya bangsa. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menjelaskan bahwa 

Beni dan teman-temannya bermain 

simpai, salah satu permainan tradisional 
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 Indonesia. 

23. Udin dengan semangat memanjat 

pohon jambu. Beni memetik 

jambu dengan menggunakan 

galah. Lani memetik jambu yang 

buahnya tidak terlalu tinggi. 

Sementara Edo dan Siti 

mengumpulkan buah jambu yang 

sudah dipetik. Mereka bermain 

dengan riang gembira. 

NGR Gsb 2 56 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai kerja sama. Ditunjukkan 

pada kalimat bahwa Udin dan teman-

temannya berbagi tugas untuk memetik 

buah jambu di rumahnya. 

24. Beni memetik 7 buah jambu. Udin 

memetik 7 buah jambu. Lani juga 

memetik 7 buah jambu. Semua 

jambu yang telah dipetik 

dikumpulkan oleh Edo dan Siti. 

Jambu tersebut dimasukkan ke 

dalam keranjang. 

NGR Gsb 2 59 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai kerja sama. Ditunjukkan 

pada kegiatan Udin dan teman-temannya 

yang berbagi tugas dalam memetik buah 

jambu. Ada bertugas memetik jambu dan 

ada  yang bertugas mengumpulkannya. 

25. Beni, Udin, dan Edo diminta 

meniup balon pada acara ulang 

tahun Mey. Masing-masing 

mereka meniup 4 balon. 

NGR Gsh 2 61 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai tolong-menolong. 

Ditunjukkan pada sikap Beni, Udin, dan 

Edo yang membantu meniup balon untuk 

acara ulang tahun Mey. 

26. Ketika sedang asyik memetik 

jambu, Dayu dan Mey datang. 

Mereka bergabung bersama Beni 

NGR Gsa 2 63 Data di atas menunjukkan nilai gotong 

royong dengan subnilai solidaritas. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 
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dan teman-teman. Mereka 

memakan jambu bersama-sama. 

menjelaskan jika Beni dan teman-

temannya memakan jambu bersama Dayu 

dan Mey yang baru datang. 

27. Setelah itu mereka bermain 

lingkaran simpai. 

 

NNS Nse 2 63 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis dengan subnilai menjaga 

kekayaan budaya bangsa. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menjelaskan bahwa 

Beni dan teman-temannya bermain 

simpai, salah satu permainan tradisional 

Indonesia. 

28. Mengetuk pintu dan mengucapkan 

salam ketika datang. 

NIT Isb 2 68 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan kesopanan 

ketika ingin memasuki ruangan, yaitu 

mengetuk pintu dan mengucapkan salam. 

29. Tidak mengambil barang 

sembarangan. 

NIT Ish 2 68 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kejujuran. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

jujur dengan tidak mengambil barang 

yang bukan milik sendiri. 

30. Tidak membuang sampah 

sembarangan. 

NRS Rsf 2 68 Data tersebut menunjukkan nilai religius 

subnilai mencintai lingkungan. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 

menjelaskan sikap membuang sampah 
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pada tempatnya. 

31. Aku mencari tempat sampah, 

Beni. Aku mau membuang 

sampah makananku. Tempat 

sampahnya di mana, Udin? Aku 

mau membuang sampah 

makananku. 

NRS Rsf 2 69 Data tersebut menunjukkan sikap 

religius. Ditunjukkan pada kalimat yang 

menjelaskan bahwa teman Beni mencari 

tempat sampah untuk membuang sampah 

makanannya yang berarti teman Beni 

mencintai lingkungan dengan tidak 

membuang sampah sembarangan. 

32. Ooh, mana sampahnya? Biar aku 

bantu membuangnya ke tempat 

sampah. 

NGR Gsh 2 69 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai tolong-menolong. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 

menunjukkan sikap Beni untuk 

membantu temannya membuang sampah 

pada tempat sampah. 

33. Beni dan teman-teman bermain di 

rumah Udin. Mereka membuat jus 

jambu biji. Mereka berbagi tugas. 

NGR Gsb 2 71 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai kerja sama. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan bahwa 

Beni dan teman-temannya berbagi tugas 

dalam membuat jus jambu. 

34. Setelah jambu dipetik dan alat 

disiapkan, mereka membuat jus 

bersama-sama. Ibu Udin juga 

turut membantu mereka. 

NGR Gsh 2 71 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai tolong-menolong. 

Ditunjukkan pada kalimat bahwa Ibu 

Udin juga turut membantu Beni dan 

teman-temannya membuat jus jambu. 
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35. Bagaimana kalau kita 

menampilkan tarian daerah? 

Kakakku pandai menari. Dia pasti 

mau melatih kita. Kita latihan di 

rumahku saja. 

NNS Nse 2 80 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis subnilai menjaga kekayaan 

budaya bangsa sendiri. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan ide untuk 

menampilkan tarian daerah pada acara 

pentas seni. 

36. Latihan dipimpin oleh kakak 

Dayu. Beni dan teman-teman 

merasa senang. Mereka berlatih 

dengan semangat. 

NGR Gsf 2 81 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai sikap kerelawanan. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 

menunjukkan kesediaan Kakak Dayu 

untuk melatih Beni dan teman-temannya 

menari. 

37. Seusai latihan, mereka bermain 

pesawat mainan. Mereka 

membuat pesawat mainan dari 

kertas. 

NMD Msg 2 81 Data tersebut menunjukkan nilai mandiri 

subnilai kreatif. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan kekreatifan 

dengan membuat pesawat mainan dari 

sebuah kertas. 

38. (mengetuk pintu) “Selamat sore, 

Bu.” 

NIT Isb 2 91 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan sikap sopan 

dalam bertamu dengan mengetuk pintu. 

39. “Iya, Bu.” (menyalami Ibu). NIT Isb 2 92 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan. Ditunjukkan pada 
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kalimat yang menunjukkan sikap sopan 

saat berpamitan yaitu bersalaman dengan 

orang tua. 

40. Kehidupan kita akan selalu 

tergantung dengan benda. Untuk 

itu, kita perlu menjaga benda-

benda di sekitar kita. 

NIT Ise 2 96 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai tanggung jawab. 

Ditunjukkan pada kalimat bahwa kita 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga 

benda-benda di sekitar. 

41. Menyapa dengan senyum. NIT Isb 2 99 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan sikap ramah 

kepada orang lain ketika bertemu.. 

42. Pamit ketika hendak pergi. NIT Isb 2 99 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan sikap yang 

selalu meminta izin kepada orang tua jika 

akan bepergian. 

43. Duduk dengan sopan. NIT Isb 2 99 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan sikap yang 

baik dan benar ketika duduk, yaitu duduk 

dengan sopan. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


63 
 

 

No Data 

Kode 

Nilai 

Karakter 

Kode 

Subnilai 

Sub 

tema 
Halaman Interpretasi 

44. Dengan adanya aturan hidup kita 

akan teratur. Iya benar sekali, 

Beni. Aturan juga akan melatih 

kita untuk bersikap disiplin. 

NNS Nsf 2 103 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan bahwa aturan harus 

diaati agar kita bisa disiplin. 

45. Hari ini Beni pergi ke sekolah. 

Beni duduk di kelas dua SD. Beni 

bertemu banyak teman di kelas. 

Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. 

NMD Mse 3 111 Data tersebut menunjukkan nilai mandiri 

subnilai menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. Ditunjukkan pada kalimat yang 

menunjukkan bahwa Beni pergi 

bersekolah untuk belajar. 

46. Siswa kelas dua bermain di 

halaman sekolah. Ada yang 

bermain kelereng, bermain tali, 

dan bekel. 

NNS Nse 3 113 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis subnilai menjaga kekayaan 

budaya bangsa. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menjelaskan bahwa siswa kelas dua 

bermain permainan-permainan tradisional 

Indonesia di halaman sekolah, seperti 

bermain permainan kelereng, lompat tali, 

dan bekel. 

47. Siti, Mey, dan teman lainnya 

bermain lompat tali. Mey 

mendapat giliran melompat. Siti 

memutar tali dari sebelah kanan. 

Teman lainnya memutar tali dari 

sebelah kiri. 

NGR Gsb 3 113 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai kerja sama. Ditunjukkan 

pada kegiatan kerja sama yang dilakukan 

Siti dan temannya dalam memutar tali 

dalam permainan lompat tali. 
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48. Beni datang tepat waktu. Ia 

memakai seragam sekolah dengan 

rapi. 

 

NNS Nsh 3 122 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis subnilai disiplin. Ditunjukkan 

pada kalimat Beni yang datang tepat 

waktu dan memakai seragam dengan 

rapi. 

49. Ia membuang sampah di tempat 

sampah.  

NRS Rsf  3 122 Data tersebut menunjukkan nilai religius 

subnilai mencintai lingkungan. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 

menjelaskan sikap cinta lingkungan 

dengan membuang sampah pada 

tempatnya. 

50. Beni mematuhi aturan di sekolah NNS Nsf 3 122 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan sikap Beni mematuhi 

peraturan di sekolah. 

51. Itu kan tata tertib di sekolah kita 

yang tidak boleh dilanggar. 

 

NNS Nsf 3 128 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan sikap tidak boleh 

melanggar dan harus patuh pada tata 

tertib di sekolah. 

52. Selain tata tertib berpakaian di 

sekolah kita harus memakai kaus 

kaki warna putih, perempuan 

NNS Nsf 3 128 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 
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memakai rok di bawah lutut, 

sepatu hitam, rambut harus disisir, 

dan rambut anak laki-laki tidak 

boleh melebihi daun telinga. 

yang menunjukkan aturan-aturan yang 

harus dipatuhi di sekolah. 

 

 

53.

. 

Untuk tata tertib dalam bermain 

permainan saling dorong bola, 

mendorong lawan main harus 

sesuai dengan aturan permainan.  

 

NNS Nsf 3 129 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan aturan dalam 

permainan yang harus dipatuhi. 

54. Kita juga harus sportif atau mau 

menerima kekalahan. 

NIT Ish 3 129 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kejujuran. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

sportif yang berarti kita harus jujur dalam 

bermain dan mau menerima kekalahan. 

55. Beni mewakili sekolahnya. 

Lomba dilaksanakan di sekolah 

Beni. 

NNS Nsa 3 132 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis subnilai unggul dan 

berprestasi. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan prestasi Beni dengan 

mewakili sekolahnya dalam perlombaan. 

56. Ia mendapatkan dukungan dari 

teman dan gurunya. Beberapa 

teman Beni seperti Udin, Edo, 

Lani, Siti, Dayu, dan Mey 

memberikan dukungan kepada 

Beni dari tribun. Teman Beni 

NGR Gsa 3 132 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai solidaritas. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

teman-teman Beni dan guru kelasnya 

yang memberi dukungan kepada Beni 

dalam lomba tenis meja. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


66 
 

 

No Data 

Kode 

Nilai 

Karakter 

Kode 

Subnilai 

Sub 

tema 
Halaman Interpretasi 

didampingi oleh guru kelasnya. 

57. Beni sangat senang bekerja sama. 

Begitu juga dalam melakukan 

permainan. 

NGR Gsb 3 140 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai kerja sama. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

Beni yang senang bekerja sama dalam 

permainan. 

58. Itu kan bagian dari tata tertib di 

sekolah kita, Dayu. Menurut tata 

tertib di sekolah kita, semua 

murid wajib membuang sampah 

di tempat sampah. 

NNS Nsf 3 150 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan aturan di sekolah 

yang harus ditaati seperti membuang 

sampah pada tempatnya. 

59. Dalam tata tertib upacara bendera, 

semua murid wajib mengikuti 

upacara bendera pada hari Senin. 
Setiap peserta upacara harus 

tertib, tidak boleh berisik. 

NNS Nsd 3 151 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai cinta tahan air. 

Ditunjukkan pada kalimat yang 

menunjukkan bahwa pada hari Senin 

semua murid melakukan upacara 

bendera. 

60. Sementara itu, dalam tata tertib di 

kelas, kita harus datang ke 

sekolah sebelum pembelajaran 

dimulai. Sebelum masuk ke kelas, 

kita harus berbaris dengan rapi di 

depan kelas. Setelah tanda bel 

masuk dibunyikan, semua siswa 

NNS Nsh 3 151 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai disiplin. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

disiplin dalam melaksanakan aturan-

aturan di sekolah seperti datang ke 

sekolah sebelum pembelajaran dimulai. 
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harus sudah berada di kelas. 

61. Kita diharuskan berdoa sebelum 

pelajaran dimulai dan setelah 

pelajaran berakhir dipimpin oleh 

ketua kelas. 

NRS Rsc 3 151 Data tersebut mengandung nilai religius 

subnilai toleransi. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan bahwa kita 

harus berdoa sesuai keyakinan masing-

masing sebelum dan sesudah belajar. 

62. Kebersihan, kerapian, dan 

keindahan kelas menjadi tanggung 

jawab ketua kelas dan seluruh 

siswa. Siswa yang bertugas piket 

pada hari itu wajib menyirami 

tanaman yang berada di depan 

kelasnya. 

NIT Ise 3 151 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai tanggung jawab. 

Ditunjukkan pada kalimat bahwa seluruh 

warga kelas memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan 

keindahan kelas. 

63. Setiap siswa harus berperilaku 

senyum, salam, sapa, sopan, dan 

santun. 

NIT Isb 3 151 Data tersebut menunjukkan nilai 

integritas subnilai kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menunjukkan setiap siswa 

harus berperilaku 5S. 

64. Masih ingatkah kamu dengan 

kebiasaan Beni? Ya, ia biasa 

bekerja sama dalam permainan. 

NGR Gsb 3 157 Data tersebut mengandung nilai gotong 

royong subnilai kerja sama. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan 

kebiasaan Beni bekerja sama dalam 

permainan. 

65. Setiap anggota harus mematuhi 

aturan dalam permainan. 

NNS Nsf 3 158 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 
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yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan bahwa setiap anggota 

harus patuh terhadap aturan-aturan dalam 

permainan. 

66. Agar permainan berjalan dengan 

tertib. Penonton juga harus tertib. 

Penonton tidak boleh melempar 

benda-benda ke tengah lapangan. 

Kalau tidak tertib, akan 

mengganggu proses permainan. 

NNS Nsf 3 158 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan aturan-aturan dalam 

permainan yang harus dipatuhi oleh 

penonton. 

67. Benar, kalau tata tertib di sekolah 

dijalankan, akan bermanfaat 

dalam kehidupan kita. Kita akan 

terlatih untuk lebih disiplin. Selain 

itu, kita juga terbiasa hidup rapi 

dan bersih. Kita juga terlatih 

untuk bertanggung jawab dengan 

kegiatan yang kita kerjakan, serta 

membiasakan diri untuk ramah 

kepada orang lain. Membiasakan 

hidup tertib memiliki banyak 

manfaat dalam hidup. 

NNS Nsf 3 159 Data tersebut mengandung nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan bahwa dengan taat 

aturan membuat kita terlatih disiplin, 

hidup rapi, dan bersih serta bertanggung 

jawab. 

68. Di kakimu ada kerang kecil. 

Bukankah kita ada tugas membuat 

karya hiasan dengan bahan alami? 

NMD Msg 4 181 Data tersebut menunjukkan nilai mandiri 

subnilai kreatif. Ditunjukkan pada 

kalimat yang menjelaskan ide kreatif 
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No Data 

Kode 

Nilai 

Karakter 

Kode 

Subnilai 

Sub 

tema 
Halaman Interpretasi 

Bagaimana kalau kita ambil 

kerang untuk membuat pigura? 

untuk membuat pigura dari kerang kecil. 

69. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian 

yang berserakan? Kita tidak boleh 

membuang sampah sembarangan. 

Apalagi di tempat umum. 

Buanglah sampah di tempat 

sampah. 

NNS Nsf 4 189 Data tersebut menunjukkan nilai 

nasionalis subnilai taat hukum dan aturan 

yang berlaku. Ditunjukkan pada kalimat 

yang menunjukkan jika kita harus taat 

aturan untuk tidak membuang sampah 

sembarangan di tempat umum. 

70. Tetap, kita harus menjaga 

kebersihan rumah. Sampah 

dimasukkan ke dalam tong 

sampah. Di mana pun kita berada, 

sampah harus dimasukkan ke 

dalam tong sampah. 

NRS Rsf 4 190 Data tersebut menunjukkan nilai religius 

subnilai mencintai lingkungan. 

Ditunjukkan pada kalimat bahwa kita 

harus menjaga lingkungan dengan 

membuang sampah pada tempatnya. 

71. Bagaimana kalau kita praktikkan 

membersihkan pantai dan 

membuang sampah di tempat 

sampah? Setelah selesai, kita akan 

bermain domba serigala. 

NGR Gsb 4 190 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai kerja sama. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

bekerja sama untuk membersihkan 

pantai. 

72. Mereka bermain ayunan dengan 

hati-hati. Teman yang berada di 

belakang, mendorong ayunan 

dengan perlahan. Setelah 

beberapa menit dari waktu yang 

telah ditentukan, mereka 

NGR Gsb 4 194 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai kerja sama. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan sikap 

bekerja sama dalam bermain ayunan, 

yaitu bergantian dalam mendorong 

ayunan. 
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Nilai 

Karakter 

Kode 

Subnilai 

Sub 

tema 
Halaman Interpretasi 

bergantian bermain ayunan. 

73. Bola dipegang dengan dua tangan 

di atas kepala dengan tangan yang 

lurus. Kemudian, badan diliukkan 

ke kiri untuk memberikan bola 

kepada teman satu tim. Teman 

satu tim menerima bola dengan 

meliukkan badannya ke arah 

teman di sebelah kanan. 

NGR Gsb 4 217 Data tersebut menunjukkan nilai gotong 

royong subnilai kerja sama. Ditunjukkan 

pada kalimat yang menunjukkan kerja 

sama tim dalam permainan estafet bola 

ketika memberikan bola kepada teman 

satu tim agar dapat menang. 
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Lampiran C. Buku Siswa Kelas II Kurikulum 2013 Tema Bermain di 

Lingkunganku 
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