
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I. Latar Belakang 

Pemberlakuan pendidikan karakter sebenarnya sudah lama diterapkan 

di sekolah-sekolah guna mewujudkan visi pembangunan nasional yaitu 

mewujudkan masyarakat berakhla mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan 

beradab berdasarkan falsafah pancasila. Menurut Sulistyowati (2012) untuk 

membentuk karakter seseorang dapat dilaksanakan melalui proses 

pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu 

prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlangsung dalam tiga 

pilar pendidikan, yakni dalam; 1) sekolah, 2) keluarga, dan 3) masyarakat. 

Dalam upaya penerapan pendidikan karakter pemerintah lebih menekankan 

pada pilar pendidikan di sekolah. Hal ini dikarenakakan sekolah merupakan 

sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua 

lingkungan belajar untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan 

menyempurnakan secra terus-menerus proses pendidikan karakter.  

Menurut Kesuma, dkk (2012) pendidikan karakter dalam setting 

sekolah sebagai “pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan 

pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada sutu nilai 

tertentu yang dirujuk oleh sekolah”. Mengacu pada dua pernyataan tersebut 

pendidikan karakter di sekolah mengemangkan nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa pada diri siswa, sehingga mereka memiliki dan menerapkan 

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat. 
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Pada dasarnya pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama 

dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak (Ramli, 2003). 

 Implementasi pendidikan karakter di sekolah melalui pengalaman 

belajar dalam proses pembelajaran yang bersumber pada pembentukan 

karakter dalam siswa. Seharusnya setiap guru bukan hanya mengajarkan 

mengenai ilmu pengetahuan saja, namun seorang guru juga harus 

mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter disetiap proses pembelajaran. 

Menurut Sulistyowati (2012) pendidikan karakter dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas, dilaksanakan menggunakan pendekatan yang terintregrasi 

dalam semua mata pelajaran. Namun, pada umumnya guru hanya 

beranggapan bahwa pendidikan karakter diajarkan hanya pada mata pelajaran 

tertentu saja, misalnya pada mata pelajaran Agama dan Kewarganegaraan 

(Suyitno, 2012). Anggapan tersebut mengakibatkan seorang guru hanya 

menargetkan siswanya menguasai materi pelajaran saja tanpa adanya 

penanaman nilai karakter pada diri setiap siswa. 

 Pemahaman guru yang kurang mengenai pengimplikasian 

pendidikan karakter dalam proses pembelajaran merupakan salah satu sebab 

kurang optimalnya penerapan nilai-nilai pendidika karakter disemua jenjang 

pendidikan ditambah lagi dengan tuntutan materi pelajaran yang harus 

disampaikan hingga siswa benar-benar paham dalam waktu yang terbatas 

menjadikan guru kurang peduli dengan penerapan pendidikan nilai-nilai 

pendidikan karakter di sekolah. 
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 Penerapan nilai-nilai pendidikan karakter disemua mata pelajaran 

sebenaranya dapat disiasati salah satunya pada mata pelajaran IPA  yang 

dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah (Trianto, 

2010). Proses ilmiah dan sikap ilmiah tersebut jika diterapkan secara benar 

dalam kehidupan sehari-hari juga mengandung nilai-nilai pendidikan karakter 

seperti halnya kerja sama, kerja keras, dan tanggung jawab. 

 Menurut Sulistyowati (2012) Keberhasilan penerapan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam proses pembelajaran bergantung pada guru mata 

pelajaran tersebut. Kesungguhan dan kesadaran seorang guru mengenai 

penerapan nilai-nilai pendidikan karakter secara langsung dapat membantu 

pemerintah mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yaitu ”Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermrtabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

berkembangnya potensi agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” Namun sayangnya tidak semua guru menerapkan pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran, salah satunya guru mata pelajaran IPA 

yang ada di SMP Negeri 2 Sumbang. Dari hasil wawancara membuktikan 

bahwa guru kurang memahami tentang penerapan pendidikan karakter dalam 

mata pelajaran IPA, hal ini disebabkan karena pelajaran IPA merupakan salah 
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satu pelajaran yang cukup sulit sehingga guru hanya fokus pada ketuntasan 

mengajar materi pelajaran, pencapaian nilai hasil ulangan harian dan nilai 

ujian.  

Hal tersebut juga diperkuat dari hasil observasi dengan memberikan 

angket kepada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sumbang yang menunjukan 

bahwa 58,87% persepsi siswa terhadap pelajaran IPA kurang baik, 59,94% 

aktivitas pembelajaran siswa rendah, 62,19% sikap siswa dalam mengikuti 

pelajaran rendah, 70,34% cara guru menyampaikan materi dinilai cukup 

rendah. 

Permasalahan yang ditemui dalam proses pendidikan karakter saat 

berlangsungnya pembelajaran IPA selain berasal dari faktor dalam diri siswa 

itu sendiri, terdapat pula faktor di luar siswa yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan pendidikan karakter siswa di kelas. Faktor tersebut berasal dari 

guru, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, serta lingkungan masyarakat. 

Dalam ketiga faktor tersebut proses pemberdayaan dan pembudayaan nilai- 

nilai pendidikan karakter jika tidak berjalan semestinya maka akan berakibat 

mulai mengikisnya perilaku luhur dalam diri anak tersebut. Hal demikian 

tidak bisa dibiarkan begitu saja, oleh karena itu perlu adanya penanaman 

nilai-nilai karakter pada setiap kegiatan di lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Di lingkungan sekolah penanaman nilai-nilai karakter dapat 

dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung (Sulistyowati: 2012). 

Penanaman nilai-nilai karakter saat proses pembelajaran berlangsung  

dapat juga dilakukan seorang guru dengan cara penggunaan model 
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pembelajaran yang menekankan keterelibatan siswa dalam aktivitas 

pembelajaran untuk menyelesaikan tugas dari guru secara tepat waktu dan 

dapat dipertanggung jawabkan hasilnya sesuai dengan materi yang diajarkan 

guru, model pembeljaran seperti itu yang secara tidak langsung dapat 

menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter seperti tanggung jawab, kerja 

sama, dan kerja keras. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengatasi hal ini adalah model pembelajaran kooperatif 

learning tipe two stay-two stray(TS-TS). 

Menurut Lie (2002) model pembelajaran kooperatif bukan sekedar 

model pembelajaran yang yang menekannkan kerja kelompok saja, namun 

dalam model pembelajran kooperatif juga ada unsur gotong royong antar 

siswa dalam menyelesaikan tugas dari guru. Adanya unsur gotong royong 

tersebut yang menjadikan model pembelajaran kooperatif sangat tepat 

digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai karakter seperti kerja sama, kerja 

keras, dan tanggung jawab. Tipe pembelajaran TS-TS atau dua tinggal dua 

tamu merupakan salah satu tipe pembelajran kooperatif yang dapat digunakan 

guru dalam penerapan nilai-nilai pendidikan karakter. Hal tersebut 

dikarenakan siswa dituntut bekerja sama dan bekerja keras dengan siswa 

lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dalam satu 

kelompok yang terdiri dari 4 siswa.  Setelah permasalahan terselesaikan dua 

siswa perwakilan kelompok harus kembali bekerja sama dengan kelompok 

lainnya untuk menggali informasi hasil diskusi kelompok lain yang akan 

diterangkan oleh dua siswa anggota kelompok yang dikunjungi. Setelah 
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semua hasil diskusi diperoleh, siswa juga dituntut bertanggung jawab 

menyampaikan hasil diskusi didepan teman-temannya dengan konsekuensi 

jika jawaban benar maka mendapat poin bagi kelompoknya, dan siswa yang 

aktif mendapat poin keaktifan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian setiap 

siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelompokya sehingga 

mereka berusaha untuk memahami dan mengerjakan soal yang diberikan 

dengan baik agar memberikan poin untuk kelompoknya dan dirinya sendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penggunaaan model inilah yang 

akan didesain berbasis karakter dan diteliti terhadap siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Sumbang, untuk melihat seberapa besar pengaruhnya pada hsil 

belajar siswa. 

1.2.PerumusanMasalah 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil rumusan masalah dalam 

penelitian ini apakah karakter kerja sama, kerja keras dan tanggung jawab 

pada pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa pada pelajaran IPA kelas VII SMP Negeri 2 Sumbang 

tahun ajaran 2012/2013? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakter kerja sama, 

kerja keras, dan tanggung jawa pada pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two stray terhadap hasil belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran IPA  di 

SMP Negri 2 Sumbang tahun ajaran 2012/2013. 
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1.4. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian mengenai penggunaan model 

pembelajaran cooperative learning tipe two stay two stray terhadap hasil 

belajar siswa yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

  Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu alternatif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

cooperative learning tipe two stay two stray yang digunakan dalam 

pelajaran IPA. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

kajian teoritis pada penelitian yang relevan selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

- Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran IPA 

- Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa 

- Menumbuhkan kerjasama antar siswa dalam proses pembelajaran 

- Menumbuhkan sikap kerjakeras dalam proses pembelajaran 

- Dapat meningkatkan hubungan sosial yang baik antara pribadi siswa 

yang berasal dari latar belakang yang berbeda. 

b. Manfaatbagi Guru 

- Sebagai bahan masukan bagi guru bidang studi IPA dalam upaya 

memperbaiki kualitas pembelajaran. 

- Mendorong guru untuk kreatif menggunakan strategi mengajar dan 

mengaitkan ilmu pengetahuan dengan pendidikan karakter. 

Pengaruh Penanaman Karakter..., Atika Iryani, FKIP, UMP, 2013



 
 

- Dapat memperoleh pendekatan dan strategi pembelajaran yang 

bervariasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. 

c. Manfaat bagi sekolah 

- Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

merealisasikan tujuan pembelajaran bagi siswa dan juga sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. 

- Memberikan sumbangan bagi sekolah sebaga imasukkan dan 

perbaikan proses pembelajaran IPA yang diharapkan dapat 

memperbaiki kualitaas pembelajaran pada khusunya dan 

memperbaiki kualitas sekolah tersebut pada umumnya. 

1.5. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian: 

1. H0 : Tidak ada pengaruh karakter kerja sama, kerja keras, dan tanggung 

jawab pada pembelajaran kooperatif tipe two stay two sray (TS-TS) 

terhadap hasil belajar siswa. 

2. Ha  : Ada pengaruh karakter kerja sama, kerja keras, dan tanggung jawab 

pada pembelajaran kooperatif tipe two stay two sray (TS-TS) terhadap 

hasil belajar siswa. 

Keterangan : 

H0 diterima dan Ha ditolak jika t hitung < ttabel, artinya bahwa tidak terdapat 

pengaruh karakter kerja sama, kerja keras, dan tanggung jawab pada 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two sray (TS-TS) terhadap hasil 

belajar siswa. 
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3. H0 ditolak dan Ha diterima jika t hitung > ttabel, artinya bahwa terdapat 

pengaruh karakter kerja sama, kerja keras, dan tanggung jawab pada 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two sray (TS-TS) terhadap hasil 

belajar siswa. 

- Maka hipotesis yang diajukan yaitu: 

H0 ditolak dan Ha diterima  artinya terdapat pengaruh karakter kerja sama, 

kerja keras, dan tanggung jawab pada pembelajaran kooperatif tipe two stay 

two sray (TS-TS) terhadap hasil belajar siswa. 
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