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ABSTRAK

Tujuan penelitian antara lain menganalisis penerapan nilai karakter
dalam kurikulum pembelajaran sejarah SMA kelas X, menganalisis identitas dan
isi buku teks pembelajaran sejarah SMA kelas X, menganalisis nilai-nilai karakter
apa saja yang terkandung dalam buku teks pelajaran Sejarah Wajib SMA kelas X
dan menganalisis nilai-nilai karakter yang terkandung dalam setiap materi buku
teks pelajaran Sejarah Wajib SMA kelas X.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti juga
menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan cara menganalisis,
menggambarkan bagamana isi atau permasalahan yang diteliti.  Pendekatan ini
digunakan dengan tujuan menjabarkan fokus penelitian yaitu menganalisis nilai-
nilai karakter bangsa pada buku teks sejarah wajib SMA kelas X.

Hasil dari penelitian didalam kurikulum 13 revisi mengedepankan
penanaman nilai karakter. Kompetensi inti berisi gambaran kompetensi yang
harus dicapai mengenai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus
dipelajari oleh peserta didik.  Kompetensi dasar merupakan kemampuan
mencapai kompetensi inti yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang
berisikan kemampuan yang harus dikuasai siswa pada mata pelajaran tertentu.
Kompetensi dasar terdiri yang terbagi menjadi aspek sikap, aspek pengetahuan
dan aspek keterampilan.  Nilai karakter yang terkandung dalam buku Sejarah
Indonesia untuk SMA/MA kelas X kelompok wajib karya Ratna Hapsari dan M.
Adil, Penerbit Erlangga cetakan 2016 antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin,
kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta
damai, gemar membaca dan tanggung jawab.

Kesimpulan penelitian mengenai analisis nilai karakter bangsa yang
terkandung di dalam buku teks pelajaran sejarah wajib SMA kelas X. Peneliti
menemukan banyak nilai karakter yang terkandung dalam buku Sejarah
Indonesia untuk SMA/MA kelas X dan belum dicantumkan secara lengkap pada
buku ini.  Disetiap materi pelajaran mengandung nilai-nilai karakter yang
seharusnya dapat tersampaikan ke peserta didik. Buku pelajaran Sejarah
Indonesia untuk SMA/MA kelas X oleh Ratna Hapsari dan M. Adil diterbitkan oleh
Penerbit Erlangga cetakan 2016. Di dalam buku ini terdiri dari 254 halaman dan
terdapat 4 bab yang berisikan beberapa sub bab dan 1 sub bab terdiri dari
beberapa materi pembelajaran. Di dalam buku Sejarah Indonesia untuk SMA/MA
kelas X tidak semua dari 18 nilai karakter terdapat pada buku teks pelajaran
sejarah ini, hanya beberapa nilai karakter saja antara lain religius, jujur, toleransi,
disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah
air, cinta damai, gemar membaca dan tanggung jawab.
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