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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pendidikan karakakter merupakan suatu usaha nyata yang dilakukan oleh 

instansi pendidikan saat ini. Ini dilakukan karena kurangnya karakter budi pekerti 

yang ada pada peserta didik saat ini. Mengenai hal ini dapat kita lihat dari 

berbagai berita yang beredar seperti kasus perundungan yang menandakan kurang 

pedulinya peserta didik dengan peserta didik lain atau sikap tidak baik peserta 

didik yang menindas peserta didik yang terlihat lebih, dan lain-lain. Untuk itu 

pendidikan karakter peserta didik sejak dini harus lebih diperkuat lagi. Terlebih 

lagi dengan kurikulum saat ini yaitu Kurikulum 2013. Pemerintah berharap selain 

menciptakan individu yang berkualitas dibidang ilmu pengetahuan para peserta 

didik juga dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Untuk itu dalam 

Kurikulum 2013 ditekankan atau diutamakan pembentukan karakter dalam setiap 

proses pembelajaran. 

Salah satu pendidikan karakter yang harus ditanamkan sejak dini pada 

pesesrta didik adalah  karakter religius. Karakter religius merupakan penanaman 

nilai keyakinan yang dianut peserta didik, toleran terhadap keyakinan orang lain 

dan menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh keyakinan yang 

dianutnya. Karakter religius juga merupakan pembentukan kepribadian yang akan 

selalu ingat dengan keyakinann atau agamanya dan berpegang teduh atau 

berpedoman hidup pada apa yang diajarkan agamanya 
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Penerapan penanaman pendidikan karakter religius ini dapat dilakukan 

dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal kecil seperti 

kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menghormati yang 

lebih tua, hidup rukun sesama teman serta melakukan ibadah bersama. Hal seperti 

ini biasa dilakukan dilingkungan sekolah sebagai bentuk penanaman karakter 

religius pada peserta didik. 

Kenyataan yang terjadi di sekolah berbanding terbalik dengan yang 

seharusnya. Sistem pendidikan bertujuan membentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berakhlak mulia masih mendapat kesulitan. Kesulitan yang 

ditemui salah satunya adalah penanaman karakter religius yang belum maksimal. 

Penanaman karakter religius terlihat jelas hanya saat pembelajaran agama saja. 

Sementara itu penanaman karakter religius dapat disampaikan melalui berbagai 

cara, menyampaikan teori, memberikan contoh langsung yang ada disekitar 

peserta didik, dan menggunakan media pembelajaran yang mendukung.  

Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada bulan September 2017. 

Peneliti melihat penanaman karakter religius pada peserta didik yang kurang 

efektif. Dimana, penanaman karakter religius hanya tampak pada saat 

pembelajaran agama. Selain itu, dalam beberapa alasan peserta didik memilih-

milih dalam hal menolong temannya. Alasan peserta didik melakukan ini dapat 

dilihat dari beberapa hal, seperti perbedaan agama serta penampilan peserta didik 

yang dianggap berbeda. Ini terjadi karena peserta didik menganggap perbedaan itu 

suatu masalah sehingga para peserta didik menjauhi hal tersebut. Peserta didik 

takut jika mereka berkumpul dengan teman yang berbeda membawa dampak 
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buruk untuk dirinya sendiri. Perlakuan peserta didik yang memilih-milih teman ini 

jelas tidak baik perkembangan karakter peserta didik. 

Perilaku peserta didik yang membeda-bedakan ini adalah sikap yang 

menyimpang dari penanaman karakter religius. Salah satu solusi dari 

permasalahan tersebut ialah dengan adanya pengembangan media pembelajaran. 

Media pembelajaran ini digunakan sebagai penunjang bahan ajar berupa sumber 

ajar yang berguna untuk penanaman karakter religius. Dengan adanya 

pengembangan media pembelajaran dapat membantu menjelaskan bahan ajar guru 

yang mencakup muatan umum tentang karakter religius menjadi muatan materi 

yang bersifat khusus. 

Penanaman pendidikan karakter religius dapat dilakaukan dengan cara 

melakukan kegiatan membaca, menulis, dan mendengarkan sebelum melakukan 

proses pembelajaran. Untuk itu, peneliti melakukan pengembangan Big Book . Big 

Book  dipilih karena pada saat penggunaannya yang merupakan sebuah buku, 

peserta didik bukan hanya akan mendapat pengalaman dari kegiatan membaca. 

Namun, peserta didik juga mendapat pengalaman lain, seperti ilmu yang lagsung 

dikaitkan pada kehidupan sehari-hari. Big Book  juga dipilih karena berisi gambar 

yang lebih jelas atau berupa buku yang yang memperkenalkan gambar sebagai inti 

buku dan dengan sedikit bacaan. Sedikitnya bacaan ini berguna untuk 

meminimalisir rasa jenuh peserta didik dengan cerita yang panjang dengan 

memfokuskan pada gambar yang ada. Minimnya cerita tidak lantas membuat 

peserta didik kekurangan informasi karena dengan minimnya bacaannya peserta 

didik jadi lebih fokus pada guru yang membacakan cerita dalam Big Book. 
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Pada muatan pembelajaran tertentu peserta didik sulit untuk menerima 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Karena itu, media Big Book  ini dibuat 

untuk memudahkan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Berdasarkan 

latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian pengembangan yang 

berjudul “Pengembangan Big Book  Untuk Pendidikan Karakter Religius di 

Sekolah Dasar”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kelayakan media Big Book  pada pendidikan karakter religius 

di Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana kelayakan media Big Book pada pendidikan karakter religius 

di Sekolah Dasar?  

1.3. Tujuan Pengembangan 

1. Mengetahui cara pengembangan Big Book  untuk pendidikan karakter 

religius di Sekolah Dasar 

2. Mengetahui kevalidan dari Big Book  untuk pendidikan karakter religius di 

Sekolah Dasar 

3. Mengetahui kepraktisan dari Big Book  untuk pendidikan karakter religius 

di Sekolah Dasar. 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran yang berbentuk buku 

bergambar dengan spesifikasi sebagai berikut:  
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1. Komponen yang terdapat dalam buku, yaitu: 

a. Halaman pendahuluan 

Terdiri dari halaman judul, halaman sampul dalam, identitas buku, 

prakata, daftar isi,  dan pendahuluan. 

b. Halaman isi 

Berisi materi atau cerita-cerita yang terdapat dalam buku 

c. Halaman penutup 

Terdiri dari daftar pustaka dan daftar riwayat penulis. 

2. Media berbentuk buku dengan kertas art carton berukuran A3. Big Book 

melmiliki ukuran yang bervariasi dari A5, A4, A3, dan ukuran lain sesuai 

dengan kebutuhan. Untuk itu peneliti memilih ukuran A3 melihat dari 

jumlah peserta didik yang berjumlah 10 orang. 

3. Isi buku mencakup tentang materi pembelajaran dan penyajiannya berupa 

kalimat-kalimat pendek atau kata yang diperjelas dengan gambar-gambar.  

4. Setiap lembar terdiri dari gambar yang berkaitan dengan kalimat atau kata 

sesuai dengan muatan pembelajaran. Gambar atau cerita yang digunakan 

merupakan gambar atau cerita yang telah ada dari buku dan digambar 

ulang oleh peneliti.  

5. Penyampaian materi pada media pembelajaran Big Book  menggunakan 

gambar dan kalimat penjelas. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini dilakukan untuk membantu guru dalam penanaman 

penididkan karakter peserta didik. Dalam penyampaiannya tampilan Big Book  

dapat menaraik perhatian dan motivasi peserta didik . Selain itu Big Book  juga 

membuat peserta didik menjadi lebih dekat teman dan guru. Media pembelajaran 

Big Book  ini digunakan untuk pembelajaran literasi tentang pendidikan karakter 

religius di Sekolah Dasar. 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

1.6.1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi yang menjadi titik ukur media pengembangan berbentuk Big Book  

adalah: 

1. Media Big Book  dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi. 

2. Media Big Book  dapat meningkatkan minat belajar siswa 

3. Dengan adanya media pembelajaran di sekolah yang membantu peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

1.6.2 Keterbatasan Penilaian dan Pengembangan 

Keterbatasan pengembangan dalam penelitian ini adalah: 

1. Produk yang dikembangan berupa sumber belajar yang hanya berisi 

materi penanaman karakter religius mengenai perilaku terpuji yaitu 

sikap peduli. 

2. Produk yang dikembangkan dapat digunakan pada mata pelajaran lain 

yang terkait dengan materi yang ada. Namun peneliti menggunakan 

untuk penanaman karakter religius peserta didik. 
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3. Penilaian yang dilakukan untuk produk dilakukan sampai tahap 

validasi produk dan uji coba produk. 

1.7. Defenisi Operasional 

1. Media pembelajaran  

Media pembelajaran adalah alat bantu untuk memudahkan guru dalam 

memberi penjelasan materi yang akan diajarkan. 

2. Big Book  

Big Book  merupakan media pembelajaran berupa buku yang berukuran 

jauh lebih besar dari buku-buku pembelajaran yang biasanya dan berisi 

beberapa kalimat atau kata dengan gambar-gambar yang mencerminkan 

kalimat atau kata yang ada. 

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan untuk membentuk atau 

mengembangkan sifat individu agar menjadi lebih baik dan menghasilkan 

individu yang bukan hanya berilmu pengetahuan tetapi juga berakhlak 

mulia. 

4. Karakter Religius 

Karakter religius merupakan penanaman sikap atau perilaku dalam 

menyakini dan melaksanakan ajaran agama yang dianut serta menghargai 

ajaran agama lainnya. 

 


