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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik 

(manusia) dalam upaya mencerdaskan dan mendewasakan peserta didik.1 

Pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis dan urgen dalam pembentukan 

Budaya dan Karakter Bangsa suatu bangsa. Sebab pendidikan tidak hanya berfungsi 

untuk how to know dan how to do, tetapi amat penting adalah how to be. Supaya 

how to be terwujud, maka diperlukan transfer budaya dan kultur. Jadi pendidikan 

dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku peserta didik agar menjadi 

manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam 

lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada.  

Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai budaya luhur yang bersumber dari 

Pancasila. Pancasila, disamping sebagai dasar negara, juga berfungsi sebagai 

falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara, yang mencerminkan unsur-unsur 

Budaya dan Karakter Bangsa religiusitas, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan. Inilah sebenarnya yang menjadi ciri khas atau Budaya dan Karakter 

Bangsa sekaligus sebagai identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia. Bahkan jauh sebelum merdeka, bangsa Indonesia 

sudah dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai Budaya dan Karakter 

Bangsa sebagai ciri khas ketimuran. Tradisi bangsa yang dicirikan dengan budaya 

sopan-santun, saling menghargai, lemah lembut, gotong royong, berjiwa sosial dan 

1 A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Amzah: Jakarta, 2009), h. 1 
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solidaritas yang tinggi. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang dimulai 

dari zaman kemerdekaan, kemudian disusul dengan orde lama, orde baru, hingga 

era reformasi saat ini, nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa yang baik dan sangat 

ideal tersebut sedikit demi sedikit mengalami pergeseran, dari yang semula bersifat 

lentur dan tahan terhadap penetrasi budaya asing kini menjadi luntur. 

Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan 

seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, 

kehidupn politik yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan 

hangat di media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan. Berbagai alternatif 

penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya 

pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat. 2 

Pada kalangan pelajar dan mahasiswa dekadensi moral ini tidak kalah 

memprihatinkan. Perilaku menabrak etika, moral dan hukum dan yang ringan 

sampai yang berat masih kerap diperlihatkan oleh pelajar dan mahasiswa. 

Kebiasaan ‘mencontek’ pada saat ulangan atau ujian masih dilakukan. Keinginan 

lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian nasional 

menyebabkan mereka berusaha mencani jawaban dengan cara tidak beretika. 

Mereka mencari ‘bocoran jawaban’ dan berbagai sumber yang tidak jelas. Apalagi 

jika keinginan lulus dengan mudah ini bersifat institusional karena direkayasa atau 

dikondisikan oleh pimpinan sekolah dan guru secara sistemik. Plagiarisme atau 

penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa juga masih bersifat massif. Bahkan 

                                                           
2Direktorat Ketenagaan, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasioanal, 

Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010, (t.tp., t.p., 2010), h. 2  
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ada yang dilakukan oleh mahasiswa program doctor dan calon/ guru besar.3 

Semuanya ini menunjukkan kerapuhan Budaya dan Karakter Bangsa di kalangan 

pelajar dan mahasiswa. 

Alternatif yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak 

mengurangi, masalah budaya dan Budaya dan Karakter Bangsa yang dibicarakan itu 

adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif 

karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai 

alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan 

kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan 

mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan Budaya dan Karakter Bangsa.4  

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa kiranya adalah jawaban bagi 

kondisi pendidikan seperti ini. Dengan adanya pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa semenjak usia dini, diharapkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan 

yang akhir-akhir ini sering menjadi keprihatinan bersama dapat diatasi.5 Melalui 

pendidikan diharapkan terjadi transformasi yang dapat menumbuhkembangkan 

Budaya dan Karakter Bangsa positif, serta mengubah watak dan yang tidak baik 

                                                           
3Tiga dosen terduga plagiarisme dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mendapat 

sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan. Sanksi ini sesuai rapat senat akademik UPI yang 

digelar Jumat, kemarin. Ketua Senat akademik UPI, Syihabudin, mengatakan sanksi diberikan 

kepada ketiga doktor sesuai dengan peraturan pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, 

Permendiknas No 17 tahun 2010 tentang pencegahan plagiat di perguruan tinggi, dan keputusan 

senat akademik No.001/senat.akd./UPI-SK/V/2008 tentang kode etik dosen UPI. Sindonews.com, 

dalam http://www. sindonews.com/read/2012/03/03 

Universitas Lampung (UNILA) memecat calon guru besar FKIP berinisial BS yang diduga 

melakukan plagiat karya ilmiah. Keputusan itu diambil setelah tim verifikasi berhasil membuktikan 

pelanggaran kode etik dosen tersebut. http://news.detik.com/read/2012/04/17 
4Tim, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah, 

Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum Tahun 

2010. 

5Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), h. 12  
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menjadi baik. Ki Hajar Dewantara dengan tegas menyatakan bahwa “pendidikan 

merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan 

batin, Budaya dan Karakter Bangsa ), pikiran (intellect), dan tubuh anak.6  

Untuk itu, saat ini pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa telah masuk 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pemerintah tahun 2005 

hingga 2025. Tahun 2010 sampai 2017 pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

menjadi program unggulan. Tahun 2012 diharapkan 25% sekolah di Indonesia bisa 

menerapkan pedidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Untuk tahun 2017 diharapkan 

semua sekolah telah melaksanakan pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.7  

Mandat UU Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau 

berBudaya dan Karakter Bangsa , sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa 

yang tumbuh berkembang dengan Budaya dan Karakter Bangsa yang bernafas nilai-

nilai luhur bangsa serta agama. Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 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”.8  

                                                           
6Nurul Fikri, “Pendidikan Karakter” dalam http://nurulfikri.sch.id/index., diakses tanggal 

12 Maret 2013 
7Sidik Pramono, “Pendidikan Karakter Diterapkan Tahun Depan,” Media Indonesia.com, 3 

Mei 2011. http://www.mediaindonesia.com 
8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas).  

http://nurulfikri.sch.id/index
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Tujuan pendidikan nasional di atas merupakan rumusan mengenai kualitas 

manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh 

karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan 

pendidikan budaya dan Budaya dan Karakter Bangsa.  

Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari Budaya dan 

Karakter Bangsa itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan 

melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum (termasuk pendidikan 

agama). Pendidikan budaya dan Budaya dan Karakter Bangsa dilakukan melalui 

pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan Budaya 

dan Karakter Bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu Budaya dan Karakter 

Bangsa pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan budaya dan Budaya 

dan Karakter Bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal 

dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-

nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. 

Minimal ada empat hal dalam pengembangan pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa. Pertama, pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa terintegrasi 

dalam semua mata pelajaran. Tentunya akan bisa dilihat dalam lesson plan sebagai 

standar operasional pelaksanaan (SOP) guru dalam proses pembelajaran. Kedua, 

pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa terbangun dalam budaya sekolah. Ketiga, 

pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa terlihat dalam kegiatan ekstra kurikuler. 

Keempat, membangun sinergi sekolah dan rumah dalam mengawal perilaku mulia 

pada anak. 
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Dalam Pedoman Pengembangan Pendidikan Budaya dan Budaya dan 

Karakter Bangsa yang dikeluarkan oleh Depdiknas tahun 2009, nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan budaya dan Budaya dan Karakter Bangsa 

diidentifikasi beberapa sumber nilai, dan salah satunya adalah dari nilai-nilai 

agama.9 Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama. 

Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari 

agama. Atas dasar itu pula pertimbangan itu maka nilai-nilai pendidikan budaya dan 

Budaya dan Karakter Bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaedah yang 

berasal dari agama. 

Bidang studi SKI dalam kurikutum Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu 

bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 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 pengataman dan pembiasaan. 

Bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam merupakan bagian dari PAI di 

madrasah yang di antaranya berintikan pendidikan akhlak atau Budaya dan Karakter 

Bangsa. Peran strategisnya dalam sistem tersebut di antaranya dalam 

mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Mahaesa dan berbudi pekerti yang luhur, sebagai bagian yang esensial dalam 

pembangunan manusia Indonesia.10 Substansinya adalah mengajarkan nilai-nilai 

                                                           
9Tim Penulis, Pengembangan Pendidikan Budaya…Op. Cit., h. 5-7 
10Soedjatmiko, Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, 

Sejarah dan Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: LP3S, 1984), h. 272 
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dasar kemanusiaan, menanamkan daya kritis, menanamkan nilai-nilai kejujuran, 

keadilan, solidaritas, toleransi, disiplin, tanggungjawab dan konsistensi.11  

Bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam dapat berperan aktif dalam upaya 

sosialisasi dan internalisasi berbagai nilai-nilai yang saat ini dirasakan sangat perlu 

ditekankan, antara lain (untuk menyebutkan beberapa yang dasar) keimanan dan 

kasih sayang, keadilan dan kepekaan pada golongan lemah dan kurang mampu, 

tanggung jawab pada kepentingan umum, hormat kepada sesama, kejujuran dan 

kelugasan, solidaritas dan keterlibatan sosial, kesatuan, kreativitas, rasionalitas, 

ketekunan, ketertiban dan lain-lain.  

Pembelajaran Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam dapat pula 

memberikan sumbangan pada pembangunan pengertian, solidaritas, dan toleransi 

antar manusia. Mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan yang 

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman dan pengetahuan tentang 

nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa bukanlah kodrat yang menempel pada tiap 

pribadi. Diperlukan sebuah proses realisasi untuk menghidupkannya dalam 

kesadaran atau bahkan dalam alam bawah sadar kita.  

Sebagai seorang manajer yang mengelola pembelajaran, seorang guru 

(pendidik) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan yang 

telah direncanakan. Ibarat sebuah kapal, maka guru adalah nahkoda kapal tersebut, 

yang mengarahkan kemana kapal itu akan berlabuh. Dalam proses manajemen 

(pengelolaan), guru terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang 

manajer.  

                                                           
11Darmaningtyas & J. Sumardianta, Ironi dan Anomali HAM di Dunia Pendidikan, dalam 

Wacana Edisi 8. Tahun II 2001, h. 211 
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Sebagai kekuatan sentral yang berfungsi sebagai ujung tombak terjadinya 

perubahan (the agent of change), maka seorang guru yang ideal paling tidak harus 

mampu mengembangkan pembelajaran. Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di 

lingkungan sekolah sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. 

Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif 

dalam pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa disekolah.12 Untuk menunjang 

penerapan pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di sekolah, semua stake holder 

pendidikan sebisa mungkin tidak hanya mengajarkan apa yang terdapat dalam nilai-

nilai universal dari desain kurikulum ini, tetapi juga harus disertai dengan 

penanaman tentang nilai-nilai keteladanan yang mesti diajarkan sebagai cermin 

pembentukan Budaya dan Karakter Bangsa.13  

Berdasarkan hasil pra-survey penulis di MTs. PEMNU Talang Padang 

menunjukkan bahwa pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa sudah menjadi 

program sekolah yang diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk semua mata 

pelajaran. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala MTs. PEMNU Talang 

Padang, pada tanggal 13 September 2016. Beliau menyatakan bahwa sejak tahun 

2008 sudah mulai memasukkan nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa pada setiap 

mata pelajaran, khususnya rumpun mata pelajaran PAI. Namun, seiring banyaknya 

pergantian kurikulum yang terjadi pada Pendidikan Nasional di Indonesia, maka 

sulit bagi sekolah untuk menjalankan program tersebut secara konsisten. Hanya 

kegiatan rutin yang sudah berjalan saja yang hingga kini masih bertahan.  

                                                           
12Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Jangan Sebatas Retorika, makalah 

disampaikan dalam Basic Training (LK-1) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah 

Cabang Pontianak, 14 Januari 2012 
13Mohammmad Takdir Ilahi, Gagalnya Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), h. 90 
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Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, Guru X telah 

melakukan perencanaan pembelajaran berupa mempersiapkan perangkat 

pembelajaran sebagai acuan tuntasnya materi yang tertuang dalam silabus dan 

RPP.14 Namun, dalam materi pembelajarannya nilai-nilai Budaya dan Karakter 

Bangsa belum dimunculkan secara eksplisit15  

Adapun dari proses pelaksanaa pembelajaran yang dilakukan guru Sejarah 

Kebudayaan Islam MTs. PEMNU Talang Padang mengupayakan menciptakan 

proses pembelajaran secara kondusif dengan suasana yang edukatif agar siswa dapat 

melaksanakan tugas belajar dengan antusias dan optimal. Dengan melibatkan 

aktivitas siswa melalui pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pelajaran yang sedang disajikan. Salah satunya dengan menggunakan media 

pembelajaran.16 Namun, penyajian menggunakan media pembelajaran tidak selalu 

dilakukan pada proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, mengingat alat 

bantu tersebut tidak hanya digunakan oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam saja, 

namun guru mata pelajaran yang lain juga memakainya.17 

Evaluasi pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan melakukan 

pengawasan terhadap program yang ditentukan. Evaluasi ini dilakukan dengan 

mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi kegiatan belajar siswa. 

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, 

                                                           
14Ani Nurani, S.Pd.I., Guru Sejarah Kebudayaan Islam , Wawancara, Tanggal 10 Agustus  

2016 
15Dokumentasi RPP Bidang studi SKI. 
16Observasi, Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Tanggal 10-13 Agustus  2016 
17Observasi, Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Tanggal 10-13 Agustus  2016 
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dan penilaian hasil pembelajaran baik secara penugasan maupun portofolio.18 

Evaluasi dalam bentuk nilai kognitif semestinya bisa menggambarkan sejauh mana 

tingkat pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa yang 

terintegrasi dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, namun tetap tidak 

bisa dijadikan tolak ukur proses implementasinya, karena tidak mencantumkan 

aspek afektif dan psikomotorik.  

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang diterapkan oleh guru Sejarah 

Kebudayaan Islam di MTs. PEMNU Talang Padang dimulai dengan berbaris diluar 

kelas dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan siswa dalam belajar, kerapihan 

dalam berpakaian dan disiplin dalam waktu. Kemudian dilanjutkan dengan do’a dan 

tadarus Al-Qur’an bersama di dalam kelas dengan kisaran waktu 10 sampai 15 

menit. Selain itu, terdapat program yang menerapkan secara kontinue pelaksanaan 

shalat dhuha pada setiap kelasnya, melaksanakan shalat dhuhur berjamaah, dan 

pembacaan surat yasin setiap hari jumat. Walaupun penerapan pembelajaran untuk 

menanamkan nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa sudah cukup baik, namun 

masih terdapat siswa yang belum memperoleh nilai-nilai Budaya dan Karakter 

Bangsa dari penerapan pembelajaran yang dilakukan selama ini.19 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, diperoleh bahwa nilai-

nilai Budaya dan Karakter Bangsa yang telah diajarkan, belum tercermin dalam 

sikap dan perilaku sebagian besar peserta didik.20 Kondisi ini menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran dalam upaya menanamkan nilai-nilai Budaya dan Karakter 

                                                           
18Ani Nurani, S.Pd.I., Guru Sejarah Kebudayaan Islam , Wawancara, Tanggal 13 Agustus  

2016 
19Khairul Lathif, S. Pd. I, Waka Bidang Kesiswaan, Wawancara, Tanggal 10 Agustus 

2016 
20Observasi, tentang Nilai-nilai Budaya dan karakter Bangsa tanggal 10-13 Agustus  2016 
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Bangsa di MTs. PEMNU Talang Padang masih belum dapat berjalan secara 

optimal. Sehubungan dengan itu maka penulis tertarik untuk mengkajinya melalui 

sebuah penelitian dengan judul: “Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa Peserta Didik di MTs. PEMNU 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus ” 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Penulis mengidentifikasikan bahwa terdapat permasalahan yang relevan 

dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru Sejarah Kebudayaan Islam 

hanya sebatas pada ranah kognitif saja, belum menyentuh pada persoalan 

afektif dan psikomotorik peserta didik.  

2) Evaluasi sudah dilakukan oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam, namun 

belum bisa berjalan secara efisien sebab evaluasi hanya sebatas kognitif. 

3) Guru Sejarah Kebudayaan Islam telah dibekali berbagai pengetahuan dan 

keterampilan mulai dari merancang (mendesain) program pembelajaran 

(RPP), namun implementasinya belum optimal. 

2. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini bermaksud mengkaji tentang pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam dan nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa peserta didik, maka 

tidak bisa tidak akan bersentuhan dengan pelaku utamanya, untuk itu penulis 

memfokuskan pembahasan pada: Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan 

Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa peserta didik.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi inti permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam dalam Mengembangkan Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa Peserta 

Didik di MTs. PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap 

dan menganalisis secara mendalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

Mengembangkan Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa Peserta Didik di MTs. 

PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan dan memperluas wacana serta dapat dijadikan wawasan ilmu pengetahuan 

dalam kaitannya dengan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan Nilai-nilai 

Budaya dan Karakter Bangsa Peserta Didik. 

Secara praktis sebagai bahan acuan dalam membuat pedoman dalam upaya 

untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembelajaran dalam upaya 

pengembangan nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa Peserta Didik. Kemudian 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di MTs. PEMNU 

Talang Padang sebagai usaha mencerdaskan peserta didik sebagai generasi penerus 

bangsa yang berwatak mulia. 
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D. Kerangka Pikir 

1. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  

Pembelajaran adalah serangkaian proses kegiatan mengelola bagaimana 

membelajarkan peserta didik dengan diawali dengan kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian, dan penilaian. Sedangkan 

pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang perlu dikelola 

pendidik selama terjadinya interaksi dengan peserta didik dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Sehingga, dalam pembelajaran ada beberapa langkah atau tahapan 

yang harus dijalani oleh seorang guru. Tahapan tersebut sama dengan tahapan 

pembelajaran mata pelajaran antara lain, yaitu: Tahap persiapan atau perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi: Pertama, tahap perencanaan, adalah tahap 

awal yang harus dilalui oleh guru dalam pembelajaran. Pada tahap ini guru 

mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila 

penyampaian bahan pembelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia.  

Kedua, tahap pelaksanaan, pada tahap ini, aktivitas belajar mengajar 

berpedoman pada persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran 

disesuaikan dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap 

persiapan. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi yaitu: kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal merupakan kegiatan awal 

tatap muka antara guru dan siswa. Dalam kegiatan ini guru memberi petunjuk, 

pengarahan dan appersepsi, atau dapat juga dengan menyampaikan tujuan yang 

akan dicapai dan memberikan beberapa pertanyaan (pretest). Dalam kegiatan inti, 
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guru menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan, metode dan teknik yang 

seudah ditentukan. Sedangkan dalam kegiatan akhir dapat berupa umpan balik dan 

penilaian. 

Dalam pelaksanaan program pembelajaran, guru lebih dahulu harus 

mengadakan pretest untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran, 

kemudian pada akhir pelajaran, guru mengadakan postest sebagai akhir dari seluruh 

proses interaksi belajar mengajar. 

Ketiga, tahap penilaian (evaluasi). Pada bagian ini proses belajar mengajar 

dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana penguasaan bahan pelajaran oleh siswa 

dan untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Menurut Nana Sudjana, inti penilaian adalah proses memberikan atau 

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kreativitas tertentu.21  

2. Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa  

Ada delapan belas (18) Nilai-nilai dalam pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa menurut Diknas yaitu: 

1) 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. 

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: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

                                                           
 21Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Remaja Rosdakarya : 

Bandung, 1995), h. 3 
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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 berfikir, 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, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 

dan kelompoknya. 

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: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

14) Cinta Damai: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 

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, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 22 

Berpedoman pada uraian diatas, agar lebih jelas dalam memahami 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam meningkatkan Budaya dan Karakter 

Bangsa Peserta Didik MTs. PEMNU Talang Padang, divisualisasikan dalam bentuk 

bagan atau peta konsep kerangka pikir sebagai berikut: 

                                                           
22Ibid., h. 9-10 
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3. Bagan Kerangka Pikir 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Mengembangkan Nilai-nilai 

Budaya dan Karakter Bangsa Peserta Didik 

 

Indikator  

Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

Nilai-Nilai Budaya 

dan Karakter 

Bangsa  

Peserta Didik 

 

Religius, 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, tanggung 

jawab. 
 

Merencanakan 

Pembelajaran SKI  
 

Melaksanakan 

Pembelajaran SKI 

Mengevaluasi 

Pembelajaran SKI 

 


