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Kata Kunci : manajemen pembelajaran, pembangunan karakter, good citizenship.   
   

Setiap bangsa akan mengakui pentingnya pembangunan karakter 
(Character Building) dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi 
sebagai suatu negara-bangsa (nation-state). Proses pembangunan karakter 
memerlukan waktu yang panjang dan sepanjang hayat. Wahana yang paling 
strategis untuk melakukan proses pembangunan karakter adalah pendidikan di 
sekolah, melalui proses pembelajarannya di kelas.  
 Tujuan penelitian adalah membangun model pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan yang fit di sekolah dasar, melalui kajian empirik  dan 
komprehensif pada semua komponen yang terkait dengan konfigurasi proses 
manajemen yang berlangsung pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 
kelas yang bermuatan pembangunan karakter, untuk kemudian ditemukan faktor 
determinannya.  
 Penelitian dilakukan pada 89 SD di 16 kecamatan se Kota Semarang , 
dengan responden sebanyak 200 orang guru sekolah dasar, pengampu mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Data dijaring melalui angket skala 
berstruktur. Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis SEM dengan 
menggunakan perangkat LISREL. 

Penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama model konfigurasi yang 
dibangun dari variable laten eksogen berupa apresiasi guru, kepemimpinan kepala 
sekolah, kultur sekolah, rancangan pembelajaran dan variable laten endogen 
berupa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bermuatan Pembangunan 
Karakter di sekolah dasar di Kota Semarang, menunjukkan model yang fit, 
didasarkan pada temuan nilai Chi-Square sebesar 23,22 dan p-valuenya sebesar 
0,0871. Kedua, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan 
pembangunan karakter, lebih banyak terbangun oleh kultur sekolah dan  
kepemimpinan kepala sekolah, tercermin pada koefisien korelasi pada variabel 
laten eksogen adalah masing-masing 0,58 dan 0,25. sedangkan variable laten 
eksogen berupa apresiasi guru dan kepemimpinan kepala sekolah yang 
menunjukkan koefisien jalur masing-masing 0,15 dan 0,24. Kontribusi secara 
langsung faktor-faktor determinan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai pembangun  karakter, ditunjukkan dengan koefisien 
determinasi pada apresiasi guru sebesar 2.24% ; pada kepemimpinan kepala 
sekolah sebesar 5,76% ; pada kultur sekolah sebesar 33,64%. 
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Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu upaya 
peningkatan pemahaman guru PKn sekolah dasar mengenai Pembangunan 
Karakter, melalui kegiatan yang sirnergis antara pihak dinas pendidikan sebagai 
fasilitator, perguruan tinggi sebagai pengembang materi, dengan memberdayakan 
kelembagaan yang ada dan berkembang pada komunitas guru sekolah dasar 
seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), organisasi profesi, dan sejenisnya. Kedua, 
perlu dilakukan upaya fasilitasi penyusunan contoh-contoh atau model-model 
rancangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan 
Pembangunan Karakter, pada para guru di sekolah dasar, dengan melibatkan 
berbagai pihak terkait. Ketiga, perlu dilakukan pendekatan struktur, 
pemberdayaan kepala sekolah untuk memfasilitasi dan memotivasi guru 
Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya pembelajaran Pembangunan Karakter 
di kelas,  yang dilakukan melalui melalui pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja 
Kepala Sekolah (KKKS). Keempat, perlu dilakukan pemberdayaan kultur sekolah 
guna menunjang pembelajaran bermuatan Pembangunan Karakter di kelas PKn, 
melalui penguatan kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diciptakan dan 
dikembangkan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dengan memberdayakan 
potensi-potensi lokal yang mengandung nilai-nilai luhur seperti permainan 
tradisional, volklor, dongeng, pantun, kata-kata mutiara, symbol-simbol, dan 
sebagainya, yang mengandung local wisdom.  
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ABSTRACT 
 

Masrukhi. 2008. The Management of Teaching and Learning of Citizenship 
Education as a Character Building; Research in Some Elementary Schools 
in Semarang. Dissertation of Educational Management Program. Post-
Graduate Program, State University of Semarang. Promoter: Almh. Prof. 
DR. Hj. Retno Sriningsih Satmoko, Co-Promoter: Prof. Mursid Saleh, 
Ph.D, and members: Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum 

 
Every nation would acknowledge the importance of Character building in 

the efforts of maintaining and sustaining its existence as a nation-state. The 
process of Character building would not last briefly in terms of years. It needed 
lengthy and long-life terms. “The nation is a building that will never be finished”, 
said Craig Reynolds. The most strategic vehicle for the process of Character 
building was education in schools, through its teaching and learning processes in 
the classes, particularly Citizenship Education. The teachers would methodically 
and systematically perform internalization processes corresponding to Character 
building.  

The objective of the research was to construct a teaching and learning 
model of Citizenship Education suitable with elementary schools, through 
empirical and comprehensive reviews on all components related to the 
management process configuration lasting in the teaching and learning of 
Citizenship Education in the classes bearing Character building, to, furthermore, 
find the determinant factors. 

The research was conducted in 89 SDs in 16 sub-districts in Semarang, 
taking respondents of 200 teacher that’s based on civic education. The data were 
obtained using structured-scale questionnaires. The acquired data were analyzed 
through SEM analysis applying LISREL software. 

This research had found some findings. Firstly, the configuration model 
constructed of exogenous latent variables in the forms of teachers’ understanding 
on Character building, the headmasters’ leadership supporting the Character 
building, the schools’ culture supporting Character building, lesson plans bearing 
Character building as well as endogenous latent variables in the forms of the 
teaching and learning of Citizenship Education loaded with Character building in 
elementary schools in Semarang, suggested the fit model, based on the findings of 
the Chi-Square value of 23.22 and p-value of 0.0871. Secondly, the Citizenship 
Education loaded with character building was mostly constructed by the schools’ 
culture and the headmasters’ leadership. Reflected at  coefficient correlation at 
exogent latent variable are 0,58 and 0,28, event thought exogent latent variable 
having a from of teacher appreciation and headmaster leadership that indicate strip 
coefficient are 0,15 and 0,24. The outright contribution of determinant factors in 
citizen character character building, demonstrated by determination coefficient of 
teacher appreciate is 2,24%; at headmaster leadership is 5,76%, at school culture 
is 33,64%.  
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Based on the findings of the research, it seemed that the Character building 
teaching and learning had to be in a synergic effort. Thus, the research 
recommended some propositions. Firstly, there were needs to improve the 
Citizenship Education teachers’ understanding in elementary schools on Character 
building, through synergic activities between educational departments as the 
facilitator, the college as the material developer, by empowering the existing 
institutions and developing in the elementary teachers’ communities such as 
Kelompok Kerja Guru (KKG), professional organization, and so forth. Secondly, 
it was necessary to make a facilitation effort to construct the examples and models 
of Citizenship Education’s lesson plans loaded with Character building for 
elementary teachers, involving the part of educational departments as the 
facilitator, the college as the material developer, by empowering the existing 
institutions and developing in the elementary teachers’ communities. Thirdly, it 
was necessary to perform structural approaches, the empowerment of the 
headmasters to facilitate and to motivate the Citizenship Education teachers for 
the sake of Character building teaching and learning in the classrooms, performed 
through Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS/Headmasters’ Working Groups) 
meetings, facilitated by the local Educational Departments. Fourthly, it was 
necessary to empower the schools’ cultures to support the teaching and learning 
loaded with Character building in Citizenship Education classes, through the 
enforcement of after-class activities that could be created and developed by the 
Citizenship Education teachers empowering the local potentials bearing supreme 
values such as traditional games, folklore, fairytales, traditional poetry, wise 
words, symbols, and so forth, containing local wisdoms.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan ini akan menguraikan secara berurutan hal-hal yang 

berkenaan dengan (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan 

penelitian, (kegunaan penelitian, dan (5) batasan masalah dan istilah.  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Proses pembelajaran di kelas merupakan wahana yang efektif untuk 

menanamkan tata nilai bagi peserta didik, karena di dalamnya terjadi proses 

internalisasi nilai secara otentik, melalui proses-proses yang melibatkan 

seluruh potensi peserta didik. Hal ini terkait dengan karakteristik proses 

pembelajaran di kelas yang terstruktur, terencana, dan terukur, sehingga tata 

nilai yang dipesankan di dalamnya akan diapresiasi secara maksimal oleh para 

peserta didik, dengan parameter yang jelas. 

 Dalam konteks manajemen pembelajaran, upaya untuk melakukan 

pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di sekolah guna peningkatan 

kualitas pembelajaran merupakan hal yang substantif, sebagai bagian dari 

kajian manajemen sekolah. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud adalah 

melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pemimpinan, 

dan pengendalian (Dessler, 2006:29). Sudah tentu terminologi Dessler tersebut 

perlu dilakukan adaptasi dengan pentahapan proses pembelajaran, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.  
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 Terminologi “pembelajaran” merupakan terjemahan dari instruction, 

yang banyak dipakai di dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini 

banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik, yang menempatkan 

peserta didik sebagai sumber dari kegiatan. Istilah instruction-pun juga 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat 

mempermudah peserta didik mempelajari segala sesuatu lewat berbagai 

macam media, seperti bahan-bahan cetak, internet, televisi, gambar, audio, dan 

sebagainya, sehingga semua itu mendorong terjadinya perubahan peran guru 

dalam mengelola proses belajar mengajar, dari guru sebagai sumber belajar 

menjadi guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Hal ini seperti 

yang diungkapkan Gagne (1992:3), yang menyatakan bahwa “Instruction is a 

set of event that effect learners in such a way that learning is facilitate”. Hal 

senada juga diungkapkan oleh Sockett (1986:235), Tyler (1993:137), dan 

Veldhuis (1998:83). Oleh karena itu, menurut Gagne, mengajar merupakan 

bagian dari pembelajaran, dengan konsekuensi peran guru lebih ditekankan 

kepada bagaimana merancang atau mengkonstruksi berbagai sumber dan 

fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan peserta didik dalam 

mempelajari sesuatu.  

 Paradigma baru dalam konteks proses belajar mengajar yang 

menempatkan peserta didik sebagai sentral kegiatan, menuntut terjadinya 

perubahan pada diri guru dalam melaksanakan aktivitas mengajarnya. 

Pandangan yang beranggapan bahwa mengajar hanya sebatas menyampaikan 

ilmu pengetahuan itu sudah layak untuk ditinggalkan, karena sudah tidak 
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sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Subiantoro (2007:15) 

mengidentifikasi persoalan tersebut yang disandarkan pada tiga alasan penting 

yang mendasari perlunya ada perubahan dalam paradigma pembelajaran. 

Ketiga hal itu adalah sebagai berikut.  

Pertama, peserta didik bukan orang dewasa dalam bentuk mini, tetapi 

mereka adalah organisme yang sedang berkembang. Agar peserta didik dapat 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, dibutuhkan orang dewasa yang 

dapat mengarahkan dan membimbing mereka agar tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Oleh karena itulah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya teknologi informasi yang memungkinkan setiap peserta didik dapat 

dengan mudah mendapatkan berbagai informasi, tugas, dan tanggung jawab 

guru bukan semakin sempit, namun justru semakin kompleks. Guru bukan saja 

dituntut untuk lebih aktif mencari informasi yang dibutuhkan, akan tetapi ia 

juga harus mampu menyeleksi berbagai informasi, sehingga dapat 

menunjukkan pada peserta didik informasi yang dianggap perlu dan penting 

untuk kehidupan mereka. Guru harus menjaga peserta didik agar tidak 

terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat menyesatkan dan 

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Karena itu, 

kemajuan teknologi menuntut perubahan peran guru dalam pembelajaran. 

Guru tidak lagi memposisikan diri sebagai sumber belajar yang bertugas 

menyampaikan informasi, tetapi harus berperan sebagai pengelola sumber 

belajar untuk dimanfaatkan peserta didik. 
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 Kedua, kemajuan yang pesat, cepat, dan kompleks dari ilmu 

pengetahuan mengakibatkan kecenderungan setiap orang tidak mungkin dapat 

menguasai setiap cabang keilmuan. Oleh karena itu, harus terjadi perubahan 

pandangan bahwa belajar tidak hanya sekadar menghafalkan informasi, 

menghafalkan rumus-rumus, tetapi bagaimana menggunakan informasi dan 

pengetahuan itu untuk mengasah kemampuan berpikir. 

 Ketiga,  penemuan-penemuan baru khususnya dalam bidang psikologi, 

mengakibatkan pemahaman baru terhadap konsep perubahan tingkah laku 

manusia. Dewasa ini anggapan manusia sebagai organisme yang pasif yang 

perilakunya dapat ditentukan oleh lingkungan seperti yang dijelaskan dalam 

aliran behavioristik, telah banyak ditinggalkan orang. Pandangan terbaru 

dalam bidang psikologi mengatakan bahwa manusia adalah organisme yang 

memiliki potensi seperti yang dikembangkan oleh aliran kognitif holistik. 

Potensi itulah yang menentukan perilaku manusia. Oleh karena itu, proses 

pendidikan bukan lagi memberikan stimulus, akan tetapi usaha 

mengembangkan potensi yang dimiliki. Di sini, peserta didik tidak lagi 

dianggap sebagai objek, tetapi sebagai subjek belajar yang harus mencari dan 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan itu tidak diberikan, 

akan tetapi dibangun oleh peserta didik itu sendiri. Schmidt Wilk, menjelaskan 

bahwa “modern educational  theorists view learning as fundamentally a  

process of connecting new  information to existing  structures of knowledge 

that are meaningful to the learner”. (Schmidt-Wilk et all., 2000: 590) 
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 Perubahan paradigma “mengajar” sudah tentu berimbas secara langsung 

pada perubahan makna terhadap pembelajaran. Pembelajaran tidak diartikan 

sebagai proses menyampaikan materi pembelajaran, atau memberikan 

stimulus sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, akan tetapi lebih 

dipandang sebagai proses mengkondisikan lingkungan agar peserta didik 

belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, serta dialog yang 

maksimal antara potensi peserta didik dengan lingkungan belajarnya di 

sekolah. Hal ini selaras dengan teori belajar konstruktivisme. Seperti 

ditegaskan oleh Tatto, bahwa constructivist teacher education requerest 

learning opportunities that encourage reflection, dialogue, critical thinking, 

knowledge ownership, and understanding in context and within learning 

communities. (Tatto, 1998: 66) 

  Oleh karena penekanan dalam model pembelajaran ini adalah peserta 

didik yang aktif dalam proses pembelajaran, maka strategi konstruktivis sering 

disebut pengajaran yang terpusat pada peserta didik atau student-centered-

instruction. Di dalam kelas yang terpusat pada peserta didik peran guru adalah 

membantu peserta didik menemukan fakta, konsep atau prinsip bagi mereka 

sendiri, bukan memberi ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas 

(Slavin, 1997:94). Dalam model pembelajaran ini yang juga diperankan oleh 

guru adalah menyediakan suasana yang kondusif, yang memungkinkan peserta 

didik dapat mengembangkan keterampilan kognitif, keterampilan motorik dan 

keterampilan sosialnya secara optimal. 
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Hasil studi intensif yang dilakukan Direktorat Dikmenum Dirjen 

Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional (2006-2007) mengenai pola 

pembelajaran dan pemahaman peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan 

menyimpulkan bahwa pembelajaran sekolah-sekolah cenderung text book 

oriented, dan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik 

kesulitan untuk memahami konsep akademik seperti yang diajarkan selama 

ini, yaitu menggunakan sesuatu yang abstrak dengan metode ceramah (Dirjen 

Mandikdasmen, 2007:273).  

Sebagai generasi yang sedang berkembang, peserta didik mempunyai 

kebutuhan untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat 

kerja dan masyarakat pada umumnya, dimana mereka akan hidup dan bekerja. 

Akibatnya, motivasi belajar peserta didik sulit ditumbuhkan dan pola belajar 

mereka cenderung menghafal dan mekanistik (Balzely, 2003:69). Proses 

pembelajaran yang demikian akan sulit memperoleh otentisitas hasil belajar 

yang memadai. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih khas lagi 

oleh karena berkenaan langsung dengan penanaman nilai moral.  

Sebagai mata pelajaran yang memiliki dimensi pendidikan moral di 

sekolah, PKn mengemban misi untuk membentuk warga negara yang baik 

(good citizenship), sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Salah 

satu unsur penting  warga negara yang baik adalah memiliki dan 

menumbuhkembangkan karakter sesuai dengan budaya bangsa, sehingga dia 

akan dapat mengambil peran dalam melakukan pembangunan masyarakat.  
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Jika melalui mata pelajaran PKn yang mempunyai dimensi pendidikan 

moral di sekolah tidak terjadi upaya pembangunan karakter, hal ini 

merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan, mengingat Pendidikan 

Kewarganegaraan harusnya menjadi pengawal secara langsung upaya 

pembinaan karakter. Dikhawatirkan para peserta didik akan mengalami 

kesulitan dalam melakukan sosialisasi diri, serta mengalami hambatan pula 

untuk secara cerdas mengapresiasi dan memberikan solusi pada persoalan-

persoalan kemasyarakatan. Jika demikian adanya akan terjadi lost generation 

dalam konteks pembangunan nasional.  

Hal inilah yang harus menjadi komitmen para pengambil kebijakan di 

bidang pendidikan, untuk membuat suatu regulasi praksis Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai pengawal pendidikan karakter. Komitmen tersebut 

kemudian perlu direspon secara aktif oleh para pakar Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk membuat model manajemen pembelajaran yang 

membawakan misi sebagai pembangunan karakter.  

Pendidikan karakter merupakan upaya pendidikan yang berusaha 

menyelami aspek-aspek yang terdapat dalam diri manusia, untuk diarahkan, 

dibina, dan dikembangkan agar selaras dengan standar moral yang belaku 

dalam kehidupan masyarakat (Nasution, 1989:15).  

Persoalan pendidikan karakter ini kemudian kerapkali disepadankan 

dengan proses-proses pendidikan dengan ranah yang sama, yaitu pendidikan 

budi pekerti, pendidikan afektif, pendidikan nilai, dan pendidikan moral. 



8 
 

 
 

Kendatipun berada pada ranah yang sama, akan tetapi satu dengan yang 

lainnya dapat dibedakan.  

Pengertian  budi pekerti mengacu pada pengertian “mores” dalam 

Bahasa Inggris, yang di terjemahkan sebagai moralitas. Moralitas 

mengandung beberapa pengertian antara lain : (a) adat istiadat, (b) sopan 

santun, dan (c) perilaku (Purwadarminta, 1999:412). Di dalam moralitas itulah 

terdapat tata nilai, yaitu sesuatu yang dianggap memiliki kebermaknaan, 

kebenaran, dan kebermanfaatan, dan oleh karenanya dijadikan oleh 

masyarakatnya sebagai pedoman hidup. Dalam diri individu peserta didik, 

keyakinan akan nilai tersebut berada pada ranah afektif, yang merupakan 

ranah “the internal side”.  

Selanjutnya terminologi “karakter“ berawal dari Bahasa Latin 

“kharakter, kharassein, kharax”,  yang mengandung makna “tools for making, 

to engrave, dan pointed stake”. Kata ini mulai banyak digunakan kembali 

dalam bahasa Perancis “caractere” pada abad 14 dan kemudian masuk dalam 

bahasa Inggris menjadi “character”, sebelum akhirnya menjadi bahasa 

Indonesia “karakter”. 

Dalam kamus Purwadarminta (1999:396), karakter diartikan sebagai 

tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari orang lain. Dari pengertian demikian, maka membangun 

karakter (Character Building) adalah proses mengukir atau memahami jiwa 

sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat 

dibedakan dengan orang lain.  
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Tentang proses pembangunan karakter ini, dapat disebutkan sebuah 

nama besar Hellen Keller (1880-1968). Wanita luar biasa ini menjadi tuli dan 

bisu pada usianya yang ke 19 bulan. Berkat bantuan keluarganya dan 

bimbingan Annie Suliivan, kemudian menjadi manusia buta dan tuli pertama 

yang lulus cum laude dari Radeliffe College di tahun 1904. Salah satu 

statemen yang penting dari Heller Keller ini, seperti dikutip oleh Mubarak 

(2008:102-103) adalah “Character cannot  be develop in ease and quite. Only 

through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision 

cleared, ambition inspired, and success achieved”.  

Misi pendidikan karakter adalah pembentukan jati diri manusia, yang 

didalamnya tidak hanya berkenaan dengan aspek afektif saja tetapi juga aspek 

kognitif dan psikomotor. 

Selain cakupan jati diri manusia tersebut sangat luas, juga memiliki sifat 

relatif, tentatif, dan developmental. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa 

pendidikan karakter tidak dapat dilakukan secara insidental, parsial, dan 

transformatif belaka. Pendidikan karakter harus dilaksanakan secara terencana 

dan terus menerus.  

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan 

karakter/moral di sekolah. Eksisitensi PKn ini sudah tentu tidak moral free, 

melainkan moral based. Yang dijadikan moral dasarnya adalah Pancasila yang 

merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 

Moralitas sebagai substansi materi mata pelajaran PKn mempunyai 

makna yang sangat kompleks dan relatif. Durkheim (1961:23) menegaskan 
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tiga komponen dasar moralitas yaitu disiplin atau kewajiban, memasyarakat, 

dan otonomi diri. 

Meskipun ketiga komponen dasar moralitas tersebut merupakan hal 

inherent dalam kehidupan manusia, akan tetapi ketiganya tidak selalu 

konsekuen dalam pemunculannya. Oleh karena itu, menurut Durkheim ketiga 

persoalan tersebut harus menjadi komponen utama dari program-program 

pembelajaran yang dikembangkan di sekolah. 

Asumsi Durkheim tentang moralitas tersebut dapat dipetik sebagai 

landasan filosofis dalam pelaksanaan pembelajaran PKn di sekolah. 

Kendatipun ketiga komponen dasar moralitas merupakan persoalan inherent 

kehidupan manusia, apalagi PKn memiliki standar acuannya yaitu moral 

Pancasila, namun kenyataannya tidak selalu konsekuen. Banyak perilaku 

warga negara Indonesia yang justru tidak mencerminkan manifestasi karakter 

bangsa tersebut. Dengan demikian menciptakan kondisi pembelajaran yang 

mengupayakan terbinanya pembangunan karakter dalam pembelajaran PKn 

merupakan suatu keniscayaan. Sedangkan titik berat proses pembelajarannya 

tidak sekedar information processing tetapi lebih merupakan experience 

learning process, yaitu proses belajar melalui pelakonan, dengan muara akhir 

adalah internalisasi nilai. 

Literatur lama dari Blomm (1956:47-49) menggambarkan proses 

internalisasi nilai yang terjadi dalam proses pembelajaran mulai dari receiving, 

responding, valuing, organizing, internalizing, sampai pada characterizing. 

Proses-proses tersebut merupakan hal yang alamiah terjadi pada diri peserta 



11 
 

 
 

didik ketika melakukan adaptasi terhadap tatanan nilai yang akan diyakininya. 

Receiving merupakan proses penerimaan yaitu secara sadar dan nalar peserta 

didik akan merasakan kecocokan dengan kebutuhan dirinya. Responding 

merupakan tahap berikutnya yaitu memberikan respon untuk mengkaji lebih 

jauh, manakala tata nilai tersebut dirasakan dibutuhkan. Valuing merupakan 

tahap mengevaluasi terhadap tatanan nilai yang telah dikajinya untuk 

memperoleh pertimbangan apakah tata nilai tersebut akan diterima menjadi 

miliknya (internalizing), bahkan menjadi suatu keyakinan (characterizing).  

Kompleksitas penanaman nilai yang meliputi seluruh aspek yang 

terdapat pada diri peserta didik (the internal side), menjadikan proses 

pembelajarannya di dalam kelas membutuhkan manajemen yang tepat. 

Seorang guru adalah manajer yang harus melakukan pengelolaan sumber daya 

yang ada di lingkungan sekolah untuk kepentingan proses pembelajaran, sejak 

perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut.  

Manajemen pembelajaran di kelas, merupakan salah satu aspek kajian 

dalam manajemen pendidikan, khususnya adalah manajemen persekolahan. 

Menurut Susilo (2007:13), terdapat tiga dimensi penting dalam manajemen 

persekolahan, yaitu  dimensi organisasi, dimensi komponen pendidikan, dan 

dimensi proses. Dimensi organisasi berkenaan dengan struktur, kultur, dan 

teknologi, dimensi komponen pendidikan mencakup pendidik, peserta didik, 

kurikulum, biaya, sarana, dan sejenisnya, sedangkan dimensi proses berkenaan 

dengan proses pembelajaran yang yang berlangsung di dalam kelas, selain 

juga proses pembimbingan, pelatihan, dan semacamnya. Dengan demikian, 
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secara substansial manajemen pembelajaran ini terjadi pada dimensi proses 

pendidikan di dunia persekolahan.  

Sebagai sebuah proses manajemen, pembelajaran di dalam kelas 

haruslah terbangun dari seluruh pentahapan secara komprehensif, mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, sampai pada 

evaluasi/pengendalian; yang merupakan pilar-pilar dari manajemen 

pendidikan, dengan mengintegrasikan secara simultan anasir manajemen.  

Seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam konteks 

manajemen pendidikan merupakan manajer pembelajaran, harus mampu 

mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di sekolah untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Potensi yang dimaksud adalah berupa segala sumber 

daya yang ada, yang memberikan kontribusi pada berlangsungnya proses 

pembangunan karakter.  

Dalam konteks manajemen, sumber daya tersebut adalah anasir 

manajemen berupa man, material, methode, money, dan machine ( Rachman, 

2007:49).   

Aplikasinya dalam proses pembelajaran di dalam kelas, yang diduga 

memberikan konbtribusi langsung adalah anasir  man, material, dan methode.  

Unsur man (manusia) berkenaan dengan guru, yang secara langsung 

menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas. Secara tegas Mc Enrue 

mengatakan:  

“Should have a functional knowledge of both basic organizational 
behavior concepts and how to structure an  effective skill-learning 
process. In implementing a class, they should be able to establish a 
supportive learning environment ..consistent (-ly demonstrate) 
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congruence between what is said and done…coach and provide 
feedback…(and) intervene with individuals and teams in ways that 
help people help themselves and learn to solve their problem”. 
(McEnrue, 2002: 652).  

 

Sejalan dengan strategi yang dikemukakan Mc Enrue tersebut di atas, 

Ross menjelaskan bahwa we believe public schools are laboratories for 

children to learn the meaning af democracy. To help students construct 

sophisticated conceptions of democracy,  teacher must hold sophisticated 

conceptions. (Ross et. all., 1999: 255) 

Gurulah yang kemudian menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen 

pembelajaran; sejak perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

pelaksanaan, sampai pada evaluasi.  Selain guru, yang termasuk dalam unsur 

manusia ini juga adalah kepala sekolah. Kendatipun kepala sekolah tidak 

secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran, akan tetapi dukungan dan 

motivasinya melalui gaya kepemimpinan yang dibawakannya akan 

memberikan pengaruh pada kreatifitas guru, khususnya guru PKn untuk 

melaksanakan misinya sebagai pembangunan karakter.  

Unsur kedua adalah material, yaitu berkenaan dengan format bahan ajar 

yang disajikan. Format bahan ajar akan memandu bagaimana peserta didik 

belajar mengapresiasi tata nilai yang diajarkan. Sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku di sekolah saat ini yaitu KTSP, format bahan ajar telah dirancang oleh 

guru dalam bentuk Rencana Pembelajaran (RP). Selain format bahan ajar, 

unsur material ini pun berkenaan dengan suasana dan kebiasaan sehari-hari 

yang terjadi di lingkungan sekolah, yang oleh penulis disebut dengan kultur 
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sekolah. Kultur sekolah dalam berbagai ragam bentuknya seperti simbol-

simbol, ungkapan-ungkapan verbal, tata pergaulan, aturan; akan ikut 

memberikan kontribusi dalam pembangunan karakter bangsa di kalangan 

peserta didik.  

Unsur ketiga adalah methode, yang di dalam konteks proses belajar 

mengajar adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan 

guru memiliki makna yang penting dalam memformulasikan proses 

pembelajaran, yang mengarah pembentukan karakter bangsa pada peserta 

didik. Metode pembelajaran inipun terdapat dalam Rencana Pembelajaran 

yang disusun oleh guru.  

Oleh karena itu, secara konseptual variabel yang diduga berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 

pembangun karakter adalah faktor guru, kepemimpinan kepala sekolah, kultur 

sekolah, dan rancangan pembelajaran.  

 Materi keilmuan mata pelajaran Kewarganegaraan mencakup dimensi 

afektif, kognitif, dan psikomotorik (Depdiknas, 2006:73). Berkenaan dengan 

aspek afektif, diharapkan peserta didik memiliki: keimanan dan ketakwaan  

terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama masing-masing yang 

tercermin dalam perilaku sehari-hari; memiliki nilai-nilai etika dan estetika, 

serta mampu mengamalkan dan mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-

hari; memiliki nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan humaniora, serta 

menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

baik dalam lingkup nasional maupun global. 
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Berkenaan dengan aspek kognitif, diharapkan peserta didik menguasai 

ilmu, teknologi, dan kemampuan akademik untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan berkenaan dengan aspek psikomotorik, 

diharapkan peserta didik memiliki keterampilan berkomunikasi, kecakapan 

hidup, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan sosial, 

budaya dan lingkungan alam baik lokal, regional, maupun global; memiliki 

kesehatan jasmani dan rohani yang bermanfaat untuk melaksanakan 

tugas/kegiatan  sehari-hari. 

Ide pokok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah ingin 

membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip 

Kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang baik tersebut 

diharapkan dapat membantu terwujudnya   masyarakat yang demokratis 

konstitusional. 

Ross menegaskan sebagai berikut:  

“Parker’s conception of democratic citizenship and citizenship 
education values direct involvement in public life, pluralism and 
democracy as a way of life involving deliberation, action, and reflection. 
He argues for discourse of responsibility, negotiation and obligation 
aimed at creating a broad political comradeship creating the political 
one out of the cultural many” (Ross et. all., 1999: 256) 

 

Bagi bangsa Indonesia warga negara yang baik tersebut tentu saja adalah 

warga negara yang dapat menjalankan perannya dalam hubungannya dengan 

sesama warga negara dan hubungannya dengan negara sesuai dengan 
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ketentuan-ketentuan konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945). 

Pembangunan karakter peserta didik merupakan hal yang amat esensial 

dalam rangka membina warga negara yang ideal, sesuai amanat konstitusi 

tersebut. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas, 

dengan segala potensi yang ada sangat berkepentingan dengan pembinaan 

karakter peserta didik.  

Penelitian ini mengasumsikan bahwa secara konseptual variabel yang 

diduga berpengaruh terhadap proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai pembangun karakter adalah faktor guru, 

kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah, dan rancangan pembelajaran.  

Pembangunan karakter merupakan persoalan bangsa yang sangat 

mendasar. Setiap bangsa di muka bumi akan mengakui pentingnya 

pembangunan karakter (Character Building) dalam rangka memelihara dan 

mempertahankan eksistensi sebagai suatu negara-bangsa (nation-state).  

Berkenaan dengan pentingnya pembangunan karakter sebagai eksistensi 

suatu bangsa, Rokkan menegaskan sebagai berikut:  

“What constitutes nations is surely the organized diffusion of common 
experience, and this may be structured and  experienced by a king, 
leader, church, party, army or state – or all of them.”in this style of 
conceptualization the term “nation-state” is an unfortunately 
misnomer: “if the entry of the third world onto the stage of modern 
socioscientific consciousness have had one immediate result (or should 
have had), it is the snapping of the of link  between state and nation” 
(Rokkan, 1995:58).  

Di Indonesia, upaya pembangunan karakter ini telah menjadi masalah 

serius sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia karena suatu 
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kenyataan bahwa kondisi bangsa Indonesia saat itu menghadapi masalah 

konsolidasi kekuasaan. Menurut Herbert Feith, seorang pemerhati Indonesia 

dikatakan bahwa kondisi Indonesia pasca kemerdekaan dari sudut entitas 

politik, sebagai berikut: “The difficulties which this situation presaged for the 

process of power consolidation become clear if one looks at the character of 

Indonesia as a political unit and examines the divisive forces growing from its 

geographical, economic, and sociocultural organization”. (Feith, 1992:172) 

Ketika kemudian konsolidasi kekuasaan sudah selesai, hal yang 

menghadang bagi pembangunan karakter bangsa selanjutnya adalah persoalan 

kesenjangan sosial akibat kemakmuran yang tidak merata dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Kesenjangan sosial dengan jelas terasakan antara 

kehidupan masyarakat kota dengan masyarakat desa, antara jawa dengan luar 

jawa. Kesenjangan tersebut sangat rentan bagi munculnya gesekan-gesekan 

sosial yang mengarah pada konflik.  

Persoalan kesenjangan sosial tersebut kemudian dipertajam lagi dengan 

adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah juga multi etnis, multi 

agama, dan multi kultural. Persoalan ini merupakan hal yang abadi yang telah 

terasakan sejak bangsa ini mencapai kemerdekaannya. Bung Karno pernah 

menegaskan dalam pidatonya di depan majlis hakim kolonial  pada tahun 

1930, sebagai berikut;  

“... untuk membangun kesadaran nasionaliteit, di dalam nasionalisme 
inilah letaknja daja, jang nanti bisa membuka kenikmatan hari 
kemudian. Kami punja nasionalisme haruslah nasionalisme jang positif, 
suatu nasionalisme jang mentjipta, suatu nasionalisme jang 
mendirikan”, suatu nasionalisme jang “mentjipta dan memudja”. 
Dengan nasonalisme jang positif itu maka rakjat Indonesia bisa 
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mendirikan sjarat-sjarat hidup merdeka jang bersifat kebendaan dan 
kebatinan. (Soekarno, 1930:63) 
 

Bahkan dengan mengutip pendapat pemimpin besar Mesir waktu itu 

yakni Mustafa Kamal, Bung Karno menegaskan kembali ;  

“Oleh karena rasa kebangsaanlah, maka bangsa-bangsa jang 
terbelakang lekas mencapai peradaban, kebesaran dan kekuasaan. Rasa 
kebangsaanlah jang menjadi darah jang mengalir dalam urat-urat 
bangsa-bangsa jang kuat dan rasa kebangsaanlah jang memberi hidup 
kepada tiap-tiap manusia jang hidup”. (Soekarno, 1930:67).  
 

Rokkan memperkuat penegasan Bung Karno mengenai prinsip-prinsip 

kebangsaan sebagai berikut:  

“In Shmuel Eisenstadt’s formulation a nation-state was only one 
species of the genus “modern political system”: its defining 
characteristics were a) the high degree of congruence between the 
cultural and the political identities of the territorial population, b) the 
high level of symbolic and affective commitment to the centre  as the 
locus of territorial integration, and c) the marked emphasis of common 
politically defined collective goals for all members of the national 
community” (Rokkan, 1995:91). 

 

Kendatipun dalam kondisi perjuangan yang sangat sulit, Bung Karno 

telah berhasil menyemaikan benih-benih karakter bangsa pada masyarakat 

Indonesia dengan tercapainya perjuangan melalui Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia. Dalam konteks ini Kahin (1952:79) mengemukakan 

bahwa “The beginnings of Indonesian nationalism cannot be precisely or even 

roughly dated. ... It might be argued that latent nationalisms of an embryonic 

character have existed within the chief Indonesian societies since then....”. 

Proses pembangunan karakter tidaklah berlangsung singkat yang hanya 

dilakukan dalam hitungan tahun. Pembangunan karakter memerlukan waktu 
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yang panjang dan sepanjang hayat. Oleh karena itu Craig Reynolds 

menyatakan “the nation is a building that will never be finished” (Gungwu, 

2005:178). Anthony Reid, seorang pemerhati Indonesia menekankan bahwa 

pembangunan karakter bangsa di Indonesia sebagai “the discontinuities that 

have challenged historians again and again to capture the whole picture 

whether of state or nation” (Gungwu, 2005:247).  

Selain persoalan waktu, suatu keniscayaan pula bahwa pembangunan 

karakter bangsa haruslah melibatkan berbagai komponen bangsa, baik pada 

tataran supra maupun infrastruktur politik, teoritisi maupun praktisi, berbagai 

komponen pendidikan pada seluruh jenjang dan jenis, serta partisipasi seluruh 

warga bangsa.  

Sebagai mata pelajaran di sekolah yang mengemban misi utama 

pembentukan good citizenship, pikiran-pikiran yang berkembang dalam 

Pendidikan Kewarganegaraan belum mencerminkan adanya keseriusan dalam 

membangun karakter dan kepribadian bangsa. Hal ini terasakan baik dalam hal 

materi, pendekatan maupun strategi, apalagi jika PKn dikaji dari sudut 

pandang filsafat keilmuan. Seperti yang ditegaskan oleh Nusantara (2003:51), 

bahwa hingga saat ini bahan kajian ini masih dalam proses penemuan jati diri, 

seperti pengembangan objek telaah, proses generalisasi dan teorisasi, dan 

kegunamanfaatannya. Lebih lanjut, secara filosofis bahan kajian ini tengah 

direkonstruksi dan diperkuat agar posisinya dalam konteks disiplin ilmu 

maupun pendidikan disiplin ilmu semakin mantap.  
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Sudah merupakan gejala umum, bahwa arah pendidikan di Indonesia 

dewasa ini lebih menekankan pada pengembangan intelektualitas dan 

penguasaan teknologi. Euforia globalisasi yang salah satu cirinya adalah 

terjadinya persaingan yang sangat ketat antar sumber daya manusia secara 

global, telah menggiring begitu jauh pada praksis pendidikan di sekolah yang 

mementingkan intelektual dan penguasaan teknologi, dengan mengabaikan 

pendidikan karakter bangsa.  

Adalah Rachman (2001:67), dalam tulisannya tentang Reposisi, Re-

evaluasi dan Redefinisi Pendidikan Nilai Bagi Generasi Muda Bangsa, 

mengemukakan bahwa: 

“Dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu 
mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan 
dan seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang 
sangat besar untuk pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan 
sikap/nilai dan perilaku dalam pembelajarannya. Dunia pendidikan 
sangat meremehkan mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan 
pembentukan karakter anak. Di sisi lain, tidak dipungkiri bahwa 
pelajaran-pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa seperti 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan 
Agama, ilmu Pengetahuan Sosial dalam pelaksanaan pembelajarannya 
lebih banyak menekankan pada aspek kognitif daripada aspek afektif dan 
psikomotor. Di samping itu, penilaian dalam mata-mata pelajaran yang 
berkaitan dengan pendidikan nilai belum secara total mengukur sosok 
utuh pribadi peserta didik”. 

 

Para pakar Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia menyatakan 

bahwa sebagai pendidikan disiplin ilmu, Pendidikan Kewarganegaraan 

menghadapi masalah mendasar baik dalam konteks kajian keilmuan, telaah 

akademik, pelaksanaan kurikuler maupun pengembangan pendidikan disiplin 
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ilmu (Somantri, 1987, 2001; Winataputra, 2001; Wahab, 1999; Al Muchtar 

1992).  

Demikian pula upaya pembangunan karakter melalui PKn sebagai mata 

pelajaran di sekolah yang telah berlangsung sejak lama itu belumlah optimal 

mencapai harapan. Beberapa kalangan mempertanyakan keberadaan dan 

perannya. Diasumsikan munculnya pertanyaan ini karena hingga kini upaya  

pengkajian secara konseptual untuk menjawab pertanyaan: mengapa setiap 

negara memerlukan PKn, apa hakikat PKn, dan apa objek atau materi kajian 

PKn di Indonesia dengan basis pendidikan disiplin ilmu maupun sebagai 

program kurikuler untuk pembangunan karakter nampaknya masih belum 

banyak tersentuh.  

Oleh karena itu sangat wajar jika Jareonsettain (1999:143) berpendapat 

“we have a crisis of character at the root of all the troubles everywhere and 

the crisis has come about as a result of education without refinement of 

character”. Atas dasar kondisi riil inilah, upaya perbaikan strategi maupun 

reorganisasi materi kajian PKn untuk membangun karakter bangsa perlu 

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, karena sesungguhnya 

“perkara pembangunan watak (Character Building) merupakan suatu tuntutan 

perubahan yang tanpa henti (never ending process), sebuah upaya yang harus 

dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan, sehingga tidak pernah ada kata 

terlambat (Nusantara, 2003:73).  

Ketika bangsa Indonesia ditimpa krisis multi dimensional pada tahun 

1998, bersamaan dengan berakhirnya era orde baru, Pendidikan 
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Kewarganegaraan sebagai pengawal karakter bangsa ternyata tidak bisa 

memainkan perannya yang berarti. Dalam masa yang singkat peradaban 

bangsa menjadi terpuruk. Perilaku-perilaku santun, toleransi, solidaritas, 

kepedulian sosial, gotong royong, dan semacamnya sebagai atribut good 

citizenship, tergantikan oleh budaya kekerasan.  Yang tampak ke permukaan 

adalah kecurigaan, egoisme, anarkisme dan semacamnya. Masyarakat 

Indonesia mudah sekali terprovokasi untuk berbuat brutal dan anarkis yang 

pada akhirnya justru merugikan masyarakat itu sendiri secara luas.  

Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi saat itu, yang menggambarkan 

rapuhnya moralitas bangsa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena 

terjadi hampir merata pada seluruh wilayah tanah air Indonesia; mulai dari 

kasus di Aceh sampai kasus Irian Jaya, pada hampir semua aspek kehidupan. 

Motifnya pun bermacam-macam, mulai dari protes sosial akibat kesenjangan 

sosial yang terlalu tajam, separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sampai pada SARA.  

 Runtuhnya moralitas bangsa ini bahkan telah diketahui secara luas oleh 

dunia internasional. Setidaknya kejujuran bangsa Indonesia sedang dipandang 

rendah oleh dunia internasional, diukur dari tingkat transparansi 

penyelenggaraan negara, good corporate governance, sistem peradilan, dan 

penghormatan terhadap hak properti intelektual juga rendah. Klaus-Peter 

Kriegsmann (2003:18) dari Asian Development Bank, mengidentifikasi enam 

negara ASEAN dari enam indikator yaitu infrastruktur, sistem hukum, 

kestabilan politik, penghormatan properti intelektual, tingkat transparansi, dan 
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corporate governance, Indonesia masuk dalam negara yang paling rendah 

kredibilitasnya  

 Skor identifikasi hasil observasi dari Kriegsmann, seperti terlihat pada 

tabel berikut.  
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Tabel 1. Persepsi Nasional Terhadap Beberapa Negara ASEAN 
        (Skala terbaik : 0 , terburuk : 10) 

Negara Infrastruktur Sistem 
Hukum 

Kestabilan 
Politik 

Penghormatan 
Properti 

Intelektual 

Tingkat 
Transparansi 

Corporate 
Governance 

Singapura 0 2 2 3 4 2,5 
Malaysia 4 4,5 4 6 6 6 
Thailand 5 8 3,5 8 8 8 
Filipina 6,5 8 6,5 7,5 6 6 

Vietnam  7 7,5 3,5 8 8 7 
Indonesia 8 10 8 10 9 9 

Dikutip dari Klaus-Peter Kriegsmann, ADB 2003 

  

Dari tabel 1 tersebut, terlihat bahwa Singapura secara konsisten berada dalam 

papan teratas (salah satu negara dengan nilai terendah mendekati angka 0). 

Dibandingkan dengan Negara Vietnam yang pada tahun 1970-an masih sangat 

terbelakang akibat perang Vietnam yang berkepanjangan, ternyata dalam 

semua segi sudah jauh lebih baik daripada Indonesia. 

 Kondisi tersebut sudah tentu sangat tidak menguntungkan bagi 

Indonesia, karena akan mempengaruhi daya tarik Indonesia untuk iklim 

investasi. Padahal sejak tahun 2004 perdagangan bebas AFTA (ASEAN Free 

Trade Area) sudah dimulai, di mana perdagangan bebas antar negara-negara 

ASEAN akan memungkinkan produksi barang dan jasa di mana saja, dan 

memasarkannya secara bebas antarnegara ASEAN. Indonesia yang 

penduduknya hampir 50% dari seluruh jumlah penduduk ASEAN (sekitar 560 

juta jiwa), merupakan pangsa pasar yang besar. Namun yang menjadi 

pertanyaan adalah apakah Indonesia hanya akan menjadi negara yang net 

consumers atau net producers?.  
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 Untuk menjadi negara produsen tentunya harus mempunyai seperangkat 

kriteria yang menjadi daya tarik iklim investasi, selain juga kualitas SDM 

(tenaga kerja) sebagai ujung tombak produksi, sehingga barang dan jasa yang 

dihasilkan mempunyai kualitas dan daya saing tinggi. 

 Rendahnya kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional adalah 

cerminan dari perilaku individu-individu yang tidak berkarakter, sehingga 

berdampak negatif terhadap pengelolaan negara, korporasi, sistem hukum, 

yang akhirnya akan menurunkan daya saing Indonesia, dan sterusnya 

membuat Indonesia terpuruk secara sosial, ekonomi, dan budaya. 

 Pentingnya moralitas pada eksistensi bangsa, diungkapkan juga oleh 

Davidson dan Rees-Mog (1997:176) sebagai berikut :  

“All strong societies have a strong moral basis. Any study of history of 
aconomic development shows the close relationship between moral and 
economic factors. Countries and groups that achieve succesfull 
development do so partly because they have an ethic that encourages the 
economic virtues of self-reliance, hard work, family and social 
responsibility, high savings, and honesty.” 
 

  Pada pendapat Davidson dan Rees-Mog, seluruh masyarakat yang kokoh 

mempunyai pondasi moral yang kokoh. Semua studi tentang sejarah 

pembangunan ekonomi menunjukkan adanya hubungan yang erat antara 

faktor moral dan faktor ekonomi. Moralitas akan melakukan kontrol secara 

efektif melalui tegaknya regulasi terhadap kegiatan perekonomian, dan 

sebaliknya perekonomian yang kokoh akan semakin memantapkan eksistensi 

moralitas masyarakat. Ellemers menguatkan tesis tersebut dengan 

pernyataannya sebagai berikut :  
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“Another important aspect of the operation of social control has been 
that the sources of structural conduciveness and strain which initiated 
the revolution, were reduced. First of all, the new rulers succeeded in 
creating within the Republic a certain measure of political stability. 
Secondly, and strongly related to this, the also stimulated further 
economic growth, which implied an improvement of the overall 
economic situation” (2007:101). 

  

Negara-negara dan kelompok-kelompok yang sukses meraih 

pembangunan bisa menjadi demikian sebagian disebabkan karena mereka 

mempunyai etika yang mendorong timbulnya semangat kemandirian, kerja 

keras, tanggung jawab keluarga dan sosial, perilaku hemat (menabung), dan 

kejujuran. 

 Adalah Lickona seorang profesor pendidikan dari Cortland University, 

yang mendeskripsikan hubungan antara aspek moral dengan kemajuan bangsa. 

Menurut Lickona ada sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai 

karena jika tanda-tanda ini sudah ada, maka itu berarti sebuah bangsa sedang 

menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud adalah: (1) 

meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-

kata yang memburuk, (3) pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan 

kekerasan,       (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan 

narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik 

dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat 

kepada orang tua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan 

warga negara,                (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya 

rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama (2003:74-77).  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Megawangi (2007:47), menemukan 

perilaku yang menunjukkan merosotnya moralitas masyarakat khususnya 

generasi muda dengan mengacu pada pendapat Lickona, sebagai berikut.  

 Pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, ditunjukkan 

dengan data Polda Metro Jaya, bahwa tahun 2007 di Jakarta tercatat 230 kasus 

tawuran (15 meninggal, 34 luka berat, 108 luka ringan). Pada tahun 2007  juga 

ada 97 sekolah di Jakarta yang terlibat tawuran. Hasil penelitian di 5 SMK 

Bogor dengan jumlah sampel 903 siswa menunjukkan bahwa 66,7% terlibat 

tawuran; 48,7% menggunakan batu; 26% memukul dengan alat (kayu, besi, 

dan lain-lain), 1,7% menikam dengan senjata tajam. Kedua, penggunaan 

bahasa dan kata-kata yang memburuk. Perubahan bahasa ke arah penggunaan 

kata-kata kasar dan buruk adalah indikator dari adanya perubahan sosial yang 

memburuk. Membudayanya bahasa “prokem” di kalangan remaja dan bahasa-

bahasa kasar adalah bukti telah terjadinya pergeseran sosial ini. Ketiga, 

pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan. Dari 230 kasus 

tawuran di Jakarta pada tahun 2007, hampir 2000 remaja yang terlibat ditahan. 

Begitu pula dengan banyaknya geng di kalangan remaja yang mempunyai 

solidaritas tinggi (25% dari 203 responden di 5 SMK Bogor mengaku anggota 

geng). Selain itu, dari 66% dari peserta tawuran mengatakan bahwa alasan 

mereka melakukan tawuran karena solidaritas. 

 Keempat, fenomena meningkatnya perilaku merusak diri. Pada tahun 

yang sama, data dari 5 SMK di Bogor seperti dikutip di atas menunjukkan 

pula hasil yang sangat mengejutkan, yaitu: 30,3% terlibat minuman keras 



28 
 

 
 

(27% bahkan sampai mabuk), 15,4% pecandu narkoba, 34,6% berjudi/taruhan, 

68% menonton film porno (Blue Film), 3,2% pernah melakukan hubungan 

seks. Kelima, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, dengan 

indikasi tidak merasa bersalah ketika berbohong atau mencuri, tidak ada rasa 

empati terhadap lawan tawuran, bahkan merasa puas dan bangga apabila telah 

menyakiti lawan, serta menganggap bahwa mencontek/berbohong/ 

menggunakan kata-kata kasar adalah hal yang lumrah. 

 Keenam, menurunnya  etos kerja di kalangan generasi muda. Data dari 5 

SMK Bogor menunjukkan pula 87% sering tidak mengerjakan tugas pekerjaan 

rumah, 75% sering membolos, 33% keluyuran dengan kawan pada waktu jam 

sekolah, 57% gemar duduk-duduk di pinggir jalan. Ketujuh, semakin 

rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Hampir semua guru 

merasakan adanya penurunan rasa hormat dan sopan santun di kalangan anak 

didiknya. Kedelapan, fenomena rendahnya rasa tanggung jawab individu dan 

warga negara. Fenomena ini ditandai dengan kerapkali terjadi vandalisme 

(20% remaja di SMK Bogor mengakuinya), banyaknya terlihat grafiti/coret-

coret di tempat–tempat umum, banyaknya anak remaja yang berperilaku tidak 

peduli (cuek), bahkan muncul ideologi EGP ”Emangnya Gue Pikirin”. Hal 

lain adalah tidak adanya kepedulian generasi muda pada estetika lingkungan, 

membuang sampah sembarangan. 

 Kesembilan, membudayanya perilaku tidak jujur di kalangan generasi 

muda. Data dari 5 SMK di Bogor  juga menunjukkan bahwa 81% sering 

membohongi orang tua, 30,6% pernah memalsukan tanda tangan orang 
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tua/wali/guru, 13% sering mencuri, bahkan terdapat 11% pelajar yang sering 

memalak (meminta uang secara paksa pada orang lain). Perilaku tidak jujur ini 

bahkan melanda para guru. Pernah dilaporkan bahwa sejumlah guru di SD 

Negeri Bekasi memberikan jawaban soal kepada murid-muridnya ketika 

berlangsung EBTANAS, karena menginginkan sekolahnya mendapatkan 

peringkat yang bagus dalam pencapaian rata-rata NEM. 

 Kesepuluh, adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama 

generasi muda. Dalam keluarga sering terjadi konflik, di mana murid-murid 

SMK Bogor (n=903) mengaku sering terlibat perkelahian fisik dengan 

saudaranya. Di dalam kelas saling mengejek antar kawan/persaingan tidak 

sehat. Sedangkan di masyarakat, tawuran antar sekolah di kalangan remaja, 

antar desa yang dilakukan oleh orang dewasa seperti kejadian di Lampung 

baru-baru ini, antar suku seperti di Kalimantan Barat, dan antar agama seperti 

di Ambon.  

Kasus merosotnya moralitas yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa 

Tengah, sangat terasakan khususnya dekade pasca reformasi tahun 1998. 

Dengan dalih demokrasi dan kebebasan, perilaku anarkis kerapkali terjadi 

kendatipun akar masalahnya berangkat dari hal-hal sepele.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yatman dan Soemampauw (1998) di 

Kota Solo, menemukan kasus kekerasan sosial yang berakar dari persoalan 

kesenjangan sosial. Isu yang dimunculkan adalah ideologi etnisitas berupa anti 

Cina. Dengan semangat gerakan anti Cina, masyarakat melakukan penjarahan 

dan kekerasan sosial, yang pada akhirnya mengarah pada kerusuhan anti 
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pemerintahan. Persoalan yang sama pun terjadi di Kebumen, seperti terungkap 

dari penelitian Rohidi (1998). Penelitian Rohidi menemukan bahwa kerusuhan 

sosial yang terjadi di Kebumen berawal dari kecenderuan sosial yang sangat 

tinggi; di satu sisi masyarakat tertentu hidup dengan pola-pola yang mewah, 

sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam keterhimpitan ekonomi. 

Demikian pula penelitian yang dilakukan Irianto (1998). Dengan mengambil 

setting penelitiaannya pada masyarakat “Kalang” Blora dengan fokus utama 

permasalahannya adalah penjarahan kayu jati di hutan. Penelitian ini 

menemukan bahwa kasus penjarahan terjadi karena masyarakat menganggap 

bahwa hutan dan isinya adalah menjadi bagian dari milik nenek moyang 

mereka. Karena masyarakat sekitar merasa diperlakukan tidak adil, maka 

muncullah gerakan penjarahan hutan secara besar-besaran. Sudah dapat diduga 

kerusuhan dan kekerasan pun menyertai gerakan mereka. Selanjutnya 

Penelitian Ali (1998), memfokuskan pada kasus tawuran massal di daerah Pati 

dan Brebes. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa tawuran 

massal di kedua daerah tersebut sudah merupakan “tradisi”. Psikologis 

masyarakat yang tempramental dan suka mabuk-mabukkan menyebabkan 

kerap terjadinya tawuran massal. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian 

yang dilakukan Kristanto (1998) mengenai masyarakat pesisiran di 

Pekalongan, yang terkenal di Jawa Tengah dengan istilah “Sembako= 

Semangat Bakar Toko”. Konflik ini berakar dari persoalan oknum pemerintah 

yang bertindak arogan dalam memenangkan partai politik tertentu pada pemilu 

tahun 1997.  
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Agak berbeda nuansanya dengan penelitian-penelitian di atas adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Tohir (1998). Tohir melakukan penelitiannya 

pada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang justru menjadi korban 

karena dihakimi oleh masyarakatnya sendiri. Dengan mengambil lokasi 

penelitian di Demak (kasus terbunuhnya Kyai Rahmadi), dan Semarang (kasus 

pembakaran rumah seorang tokoh masyarakat), penelitian ini menemukan 

betapa masyarakat sangat mudah dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk 

melakukan penyerangan kendatipun pada tokoh masyarakat di lingkungan 

sendiri.  

Data di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, pada tahun 2007 terdapat 488 

tindak kejahatan, yang terdiri atas:  

Tabel 2. Data Rekap Tindak Kejahatan di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa 
Tengah 

No. Jenis Kejahatan Jumlah Keterangan 
1 Unjuk Rasa 23  
2 Pelanggaran Lain-lain 61
3 Kecelakaan LL 41  
4 Pencurian 175  
5 Narkoba 1  
6 Kebakaran 48  
7 Bencana Alam 7  
8 Penemuan Mayat 53  
9 Pengrusakan 4  
10 Perzinaan 1  
11 Perjudian 2  
12 Penipuan 13  
13 Penggelapan 12  
14 Kenakalan Remaja 0  
15 Penganiayaan 22  
16 Kejahatan Surat-surat 1  
17 Pembunuhan 8  
18 Pengeroyokan 7  
19 Perkosaan 4  
20 Tindak Susila 5  
21 Total Kasus 488  
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 Begitu juga dengan perkelahian yang terjadi di kalangan pelajar di Kota 

Semarang, sangat marak terjadi di sekolah-sekolah. Catatan pada Polwiltabes 

Semarang, menemukan adanya perkelahian antar pelajar yang melibatkan 52 

SMK dan SMA Negeri dan Swasta di Semarang, dengan jumlah siswa terlibat 

sebanyak 276 siswa pada periode tahun 2007.  

 Fenomena-fenomena sosial yang terjadi seperti dilukiskan diatas 

menggambarkan rapuhnya karakter bangsa. Oleh karena itu wajar jika 

persoalan tersebut dianggap sebagai indikator kegagalan Pendidikan 

Kewarganegaraan, yang mengundang berbagai kritik dan gugatan dari 

berbagai kalangan.  

 Persoalan karakter bangsa menjadi sangat penting dan mendasar bagi 

eksistensi bangsa Indonesia, ketika berhadapan dengan realitas, bahwa bangsa 

ini memasuki peradaban global. Sejak memasuki arena global pada tahun 

2003, dimulai dari masuknya Indonesia dalam Asian Free Trade Area (AFTA) 

dan Asian Free Labour Area (AFLA), dan kemudian pada tahun 2020 akan 

diberlakukan APEC, yang berarti bahwa pintu diperlebar lagi bagi masuknya 

barang dan jasa dari negara-negara yang bergabung didalamnya, serta 

kesempatan di GATT (General Agreement on Trafis and Trade) yang 

melibatkan lebih dari seratus Negara, pendidikan karakter bangsa menjadi 

persoalan yang sangat serius. Masuknya tenaga asing dan produk-produk 

Indonesia, akan menimbulkan gesekan-gesekan tata nilai budaya yang sangat 

tajam. Hal ini seperti ditegaskan oleh teori radiasi budaya (Ma,arif, 2004:98) 
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bahwa kontak-kontak ekonomi dan teknologi akan serta merta diikuti oleh 

kontak-kontak ideologi, nilai dan budaya. 

 Hutchinson (2002:109) menegaskan persoalan ini bahwa “each nation, 

they believe, has is own path to follow, and they appeal to the intelligentsia to 

borrow from other cultures, but in order to regenerate rather than to efface 

indigenous institutions”.  

 Persoalan lain dalam kehidupan di era global bagi masyarakat Indonesia 

sebagai warga dari negara berkembang, adalah tumbuhnya problem sosial 

budaya yang beragam, baik yang bersifat anomie (sakit sosial) berupa 

kehilangan identitas maupun cultural shock (keterkejutan masa depan). Hal ini 

terjadi sebagai akibat terjadinya pergeseran pola hubungan lama yang dibatasi 

oleh geografis, kultur, dan negara, menjadi tatanan baru yang bersifat 

transnasional, transkultural, serta multi cultural. Dalam konteks ini lah perlu 

pemikiran lebih serius mengenai bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan 

mampu menjadi garda terdepan yang menghantarkan masyarakat Indonesia 

memasuki peradaban global dengan tetap memiliki karakter keindonesiaan.  

 Satu cercah harapan muncul di arena belantara peradaban global yang 

bercirikan materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan individualisme, 

adalah tumbuh suburnya kegerahan spiritual pada diri manusia. Fenomena 

tersebut cenderung menjadi fenomena global. Artinya manusia di muka bumi 

ini juga mulai ingin mempertanyakan eksisitensi dirinya yang substansial, 

tidak sekedar terpenuhinya kepentingan-kepentingan pragmatis. Mereka 

merasa kesepian di tengah hingar bingarnya peradaban materialisme-
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hedonisme. Huntington melukiskan situasi ini sebagai multi civilization world, 

yang ditandai dengan fenomena the post cold war world, the most important 

distinction among people are not ideological, political or economics, They are 

cultural. People and nations are attempting to answer the most basic question 

human and face; who are we? (Huntington. 1996:43). 

 Analisis Huntington memberikan ruang harapan bagi Pendidikan 

Kewarganegaraan  untuk memainkan peran secara signifikan bagi 

pembentukan karakter bangsa, dengan mengedepankan civic intelegence 

(kecerdasan kewarganegaraan). Kecerdasan kewarganegaran adalah 

kemampuan untuk memainkan peran dirinya secara pro aktif sebagai warga 

negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan 

berbasiskan identititas normatif bangsa. 

Pembinaan karakter pada diri peserta didik harus dilakukan sejak dini, 

yaitu ketika pada tahap-tahap awal pertumbuhan manusia. Sebelum seorang 

anak mengenal menginternalisasi lebih jauh berbagai tata nilai yang bersifat 

antipodi terhadap pembangunan karakter, mereka perlu diberikan pencerahan 

secara konsepsional, sesuai dengan tahap berfikir mereka. 

Terkait dengan internalisasi dan karakterisasi pembangunan karakter 

sejak dini, maka proses pembelajaran di sekolah dasar menjadi sangat penting. 

Proses ini merupakan wahana bagi upaya pencerahan awal yang akan 

membentuk struktur kognisi peserta didik mengenai karakter. Anak-anak usia 

SD masih berfikir sederhana dan kongkrit. Dunia mereka masih sebatas 
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lingkungan sepermainannya serta lingkungan keluarganya. Proses peniruan 

(imitating) sangat dominan bagi upaya-upaya internalisasi nilai. 

Donna E Norton, seperti dikutip Sunarto (2000:134) menunjukkan hasil 

penelitiannya bahwa dilihat dari perkembangan kognitifnya, seorang anak 

akan mulai belajar membaca dan menikmati buku-buku yang sederhana dan 

menunjukkan kemampuan barunya tersebut pada usia 6 hingga 8 tahun. 

Kemudian pada usia 10 hingga 12 tahun anak mulai mengembangkan 

keterkaitan yang kuat dengan relasi sosial yang lebih luas sebagaimana 

diharapkan oleh lingkungannya.  

Ada kecenderungan otentisitas hasil belajar anak-anak usia sekolah dasar 

sangat tinggi. Artinya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dalam 

proses pembelajaran di sekolah akan masuk dalam memori anak dalam waktu 

yang lama, serta dijadikan sebagai parameter dalam menjaring informasi di 

luar kelasnya. Oleh karena itu kerapkali seorang anak SD akan menentang 

pendapat orang tuanya di rumah, hanya karena berbeda dengan apa yang 

diajarkan guru di kelas. 

Kondisi semacam ini sangat strategis bagi pembangunan karakter dalam 

kehidupan sang anak. Di kelak kemudian hari, konsep-konsep mengenai 

karakter bangsa yang telah terinternalisasi dalam dirinya akan menjadi 

parameter dalam melakukan interaksi dengan fenomena-fenomena sosial hasil 

dari konstruksi sosial budaya masyarakat.  

Sebagai masa-masa emas (golden age) yang sangat strategis bagi 

pembangunan karakter, seharusnya pembelajaran di sekolah dasar lebih 
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menekankan pada pembangunan karakter, baik sebagai instruktional effect 

maupun nurturent effect. Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki misi 

smart and good citizenship, menempatkan pembangunan karakter sebagai 

instructional effect, yang tercermin pada bahan kajian, proses pembelajaran, 

sumber belajar yang digunakan, sampai pada evaluasi pembelajarannya. Akan 

tetapi kenyataan di lapangan persoalan substantif tersebut belum tercermin 

baik pada bahan kajian maupun proses pembelajarannya di kelas.  

Tilaar (2003:182) menegaskan kegelisahannya mengenai pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar sebagai berikut:  

“PPKn (versi Civic Education Indonesia) dikembangkan secara 
indoktrinasi, mengakumulasi pengetahuan yang kurang bermakna, 
bersifat hegemonic dan sering dikritik anti realitas. Nilai – nilai 
pluralisme di abaikan.  PKn yang seharusnya dikembangkan sebagai 
pendidikan untuk membentuk karakter bangsa diabaikan. Sebagai 
pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, seharusnya PKn 
menerapkan pendekatan pendidikan multikultural ( proses transformasi 
cara hidup menghormati, toleran terhadap keanekaragaman budaya yang 
hidup dalam masyarakatnya yang plural), tetapi juga diabaikan. Padahal 
PKn memang merupakan pendidikan untuk mengakomodasi subyek 
didik yang berasal dari berbagai kadang politik, etnis dan tradisi yang 
berbeda – beda”.  
 
Penelitian yang dilakukan oleh Nawangsih (2008:93), menemukan 

kandungan pembangunan karakter yang sangat minim pada materi kajian 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar. Dengan mendasarkan diri pada 

kerangka Cronbach dalam menelaah masalah pembangunan karakter (yang 

terdiri atas keyakinan (beliefs), perasaan (feelings), dan tindakan (actions)), 

Nawangsih menemukan sebaran kandungan pada bahan kajian Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar sebagai berikut:  
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Tabel 3. Kandungan Materi Character Building pada Buku PPKn SD 

No Bahan Kajian Kandungan 
character building 

1 Persatuan dan Kesatuan bangsa 73% 
2 Norma, hukum dan peraturan, 46% 
3 Hak asasi manusia 45% 
4 Kebutuhan  warga negara 30% 
5 Konstitusi Negara 15% 
6 Kekuasan dan Politik 12% 
7 Pancasila 13% 
8 Globalisasi 8% 

 Total rata-rata  
 

30,25% 

  

Temuan penelitian Nawangsih sebagaimana dipaparkan pada tabel di 

atas merupakan kondisi riil di lapangan bahwa bahan kajian Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar memiliki kandungan character building 

yang rendah.  

Sedangkan potret pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan di 

sekolah dasar, hasil penelitian dari Saefudin (2007:174-181), yang dengan 

menggunakan analisis kualitatifnya menemukan beberaka hal sebagai berikut. 

Pertama, metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar lebih banyak diarahkan pada penguasaan 

pengetahuan, hafalan, dan pengerjaan tugas-tugas. Kedua, materi pelajaran 

lebih bersifat text book oriented, yang berarti bahwa sumber pembelajaran 

sebagian besar adalah buku teks. Ketiga, suasana pembelajaran lebih dominan 

bersifat one way communication, dengan guru mengambil peran sebagai 

pentransfer materi, sedangkan peserta didik menerima dengan tenang.  

Menyimak temuan yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Saefudin, menunjukkan bahwa pembangunan karakter belum memperoleh 
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ruang secara proporsional dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Model pembelajaran information processing dimana guru lebih dominan 

mengambil posisi sebagai penyampai pengetahuan melalui metode ceramah, 

hafalan, dan penugasan, serta text book oriented; sangat sulit untuk 

terbangunnya proses pembelajaran yang bermuatan character building. 

Pembelajaran character building adalah proses pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya interaksi edukasi yang bermakna, dengan 

melibatkan aspek-aspek yang terdalam yang ada pada diri peserta didik. 

Pembelajaran demikian membutuhkan dukungan dari elemen-elemen 

pembelajaran secara maksimal, baik bahan ajar, metode, perilaku guru, 

maupun dukungan lingkungan sekolah.  

  

1.2 Rumusan Masalah  

Karakter berkenaan dengan aspek afektif peserta didik. Hal yang dapat 

ditelaah dari aspek afektif ini hanyalah indikator-indikatornya saja yaitu 

berupa tingkah laku yang tampak dari luar. Perilaku yang dimaksud menurut 

Jack R Fraenkel (1997:162) meliputi cita-cita dan tujuan yang dianut atau 

diutarakan seseorang, aspirasi yang dinyatakan, sikap yang ditampilkan atau 

ditampakkan, perasaan yang diutamakan, perbuatan yang dilakukan, serta 

kekhawatiran-kekhawatiran (worries) yang diutarakan atau tampak. 

Aspek afektif merupakan aspek yang berkenaan dengan apa-apa yang 

terdapat dalam diri manusia  (the internal side), sehingga keberadaannya 

selalu tersembunyi. Aspek afektif berkenaan dengan dunia kejiwaan, cita-cita 
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dan rasa, citra, serta keyakinan manusia. Graham (1992:75) memberikan 

definisi mengenai aspek afektif sebagai berikut  

“Affective Learning deals with the emotional aspect of one’s behavior, 
the influences on our choice of goals, and the means we choose for 
attaining them. Those aspects include our emotions themselves, our 
tastes and preferences, attitude and values, morals and character, and 
our philosophies of life, or guading principles”  

 

Berkenaan dengan kekhususan karakter yang keberadaanya tersembunyi 

dalam diri peserta didik, maka diperlukan manajemen pembelajaran yang 

khusus, dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran secara sistematis. Keyakinan akan karakter hendaknya 

merupakan hasil belajar (learned behavior), sebagai hasil dari proses 

internalisasi secara nalar dari para peserta didik terhadap nilai-nilai kebenaran 

dan kebaikan. Manajemen pembelajaran PKn haruslah merupakan proses 

internalisasi nilai, tidak sekedar transformasi informasi. 

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pembelajaran yang mampu 

menghantarkan peserta didik pada tujuan PKn yang telah ditargetkan, dengan 

melibatkan seluruh potensi yang ada di sekolah.  

Mengingat bahwa bangunan proses pembelajaran ditopang secara 

sinergis antara guru, kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah, dan 

rancangan pembelajaran (bahan ajar dan metode), perlu kiranya diidentifikasi 

terlebih dahulu dari mana memulai spirit pembangunan karakter tercipta 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini seperti 

ditegaskan oleh Hamidjojo, bahwa ada tiga pilar penting dalam peningkatan 
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kualitas sekolah yaitu  proses belajar mengajar, kepemimpinan dan 

manajemen sekolah, serta kultur sekolah (Hamidjojo, 1999:47).  

Oleh karena itu pula, secara kuantitatif empiris perlu diketahui 

bagaimana hubungan antara variabel-variabel tersebut. Artinya bangunan 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan 

pembangunan karakter apakah secara dominan dipengaruhi oleh guru 

pengajarnya, kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah, atau rancangan 

pembelajaran, atau secara bersama-sama keempat komponen tersebut 

memberikan pengaruh dan kontribusi yang sama.  Hal ini penting untuk 

memperoleh pijakan empiris pengembangan manajemen pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang berperan sebagai pembangun karakter.  

Atas dasar permasalahan penelitian di atas, maka ada dua pertanyaan 

utama penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui penelitian ini.  

Pertama, faktor-faktor determinan apakah dalam manajemen 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengembang karakter. 

Berangkat dari pertanyaan utama ini, akan dicarikan jawabannya terhadap 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.  

1. Bagaimana apresiasi guru Pendidikan Kewarganegaraan mendukung 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembangun  karakter 

?.  

2. Bagaimanakah kepemimpinan kepala sekolah mendukung proses 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah 

sebagai pembangun karakter?.  
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3. Bagaimanakah kultur sekolah mendukung proses pembelajaran mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sebagai pembangun 

karakter ?.  

4. Bagaimanakah rancangan pembelajaran mendukung proses pembelajaran 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembangun karakter 

?.  

5. Bagimanakah dukungan secara komprehensif apresiasi guru, 

kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah, dan rancangan 

pembelajaran terhadap membentuk proses pembelajaran yang 

berperspektif pembangunan karakter pada Pendidikan Kewarganegaraan di 

sekolah dasar?.  

Kedua, model manajemen pembelajaran bagaimanakah yang 

akurat/handal untuk membangun proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah sebagai pembangun karakter.  

   

1.3 Tujuan Penelitian  

Secara umum tujuan penelitian ini adalah melakukan pengkajian secara 

empirik dan komprehensif pada semua komponen yang terkait dengan 

konfigurasi proses manajemen yang berlangsung pada pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas yang bermuatan pembangunan 

karakter, untuk kemudian ditemukan model hipotetik manajemen 

pembelajaran yang akurat/handal untuk membangun proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sebagai pembangun karakter.  
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Sedangkan secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut;  

1. mengetahui apresiasi guru Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar 

mengenai  pembangunan karakter dalam mendukung pembelajaran 

character building.  

2. mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung proses 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah 

dasar sebagai pembangun karakter.  

3. mengetahui kultur sekolah dalam mendukung proses pembelajaran mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar sebagai 

pembangun karakter.  

4. mengetahui dukungan rancangan pembelajaran pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar terhadap pembelajaran character 

building.  

5. menemukan data kuantitatif mengenai pengaruh secara bersama-sama 

apresiasi guru, kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah, dan 

rancangan pembelajaran dalam membentuk proses pembelajaran yang 

bermuatan pembangunan karakter pada Pendidikan Kewarganegaraan di 

sekolah dasar.  
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1.4  Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Secara substantif keilmuan, hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam 

membangkitkan kembali semangat pembangunan karakter melalui proses 

pembelajaran di dalam kelas, melalui analisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran secara akurat. Hal ini sangat penting mengingat 

penanaman nilai melalui proses pembelajaran di kelas, akan dipengaruhi juga 

oleh budaya yang berkembang di lingkungan sekolah. Di sisi lain, lingkungan 

pendidikan sekolah dasar memiliki makna yang sangat strategis bagi 

pembinaan karakter bangsa sejak dini, mengingat pada tingkat pendidikan 

sekolah dasar peserta didik mengawali perkenalan dengan pembinaan nilai 

secara sistematis. (signifikansi teoritis).  

 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini pun memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

pemerintah dalam mengembangkan kembali di tengah-tengah masyarakat 

akan pentingnya pembangunan karakter dalam khazanah pembangunan 

nasional, guna mengantisipasi ekses negatif dari kehiupan global. Sudah tentu 

kontribusi ini terbatas pada pembinaan karakter bangsa pada peserta didik 

melalui proses pembelajaran di kelas. Dari temuan dan produk penelitian ini 

pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Nasional dapat 

mengambil kebijakan lebih lanjut mengenai upaya pembangunan karakter 

melalui proses pembelajaran di sekolah dasar (signifikansi praktis).   
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1.5    Batasan Masalah dan Istilah  

 Fokus dari penelitian ini adalah ditemukannya model manajemen 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar sebagai 

pengembang karakter, yang tepat (fit) melalui kajian konfigurasi faktor 

apresiasi guru tentang pembangunan karakter, kepemimpinan kepala sekolah, 

kultur sekolah, dan rancangan pembelajaran, serta mengurai perencanaan awal 

manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar 

sebagai pengembang karakter, dengan mengacu pada model yang fit dari hasil 

penelitian.  

 Mengacu pada lingkup dari penelitian ini, dan agar bahasan lebih 

terarah, berikut disampaikan batasan-batasan sebagai berikut.  

1. Manajemen dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai serangkaian 

kegiatan dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, 

mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya untuk mengatur dan 

mendayagunakan sumber-sumber balajar, secara efisien dan efektif guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks penelitian ini, terkandung 

model manajemen yang merupakan jembatan antara kegiatan intelektual 

abstrak murni dengan kinerja praktis. Sintesis antara teori dan praktek 

yang lebih banyak memfokuskan pada hal-hal umum dari dimensi khusus 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Model adalah konfigurasi 

intelektual abstrak dari hubungan dan interaktif yang memungkinkan 

penginterpretasian, penjelasan, atau peramalan kecenderungan-

kecenderungan antar hubungan yang terjadi di dunia empiris. 
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2. Pembelajaran adalah usaha, tindakan, dan kegiatan, serta fasilitasi untuk 

memberikan  kesempatan kepada para peserta didik terjadi dialog antara 

potensi yang ada di dalam dirinya dengan lingkungan belajar yang ada di 

sekolah. Model pembelajaran dalam penelitian ini bukanlah 

pengembangan model yang sudah ada melainkan dikembangkan 

berdasarkan teori dari  faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pembelajaran (Model teoritis). Selanjutnya, data expost facto faktor-faktor 

yang mempengaruhi model teoritis tersebut dianalisis dengan Structural 

Equation Model (SEM). Akhirnya melalui analisis SEM tersebut dapat 

ditemukan model yang fit yang diharapkan tepat dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan pembangunan karakter.  

3. Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education merupakan mata 

pelajaran wajib sebagai implementasi amanat dari Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara 

substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara 

yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang 

pendidikan. membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air 

4. Character (karakter) merupakan ciri-ciri kepribadian yang tetap dan gaya 

hidup yang khas yang ditemui pada penduduk negara bangsa tertentu, 

sebagai kualitas moral. Karena terkait dengan masalah kepribadian yang 

merupakan bagian dari aspek kejiwaan, maka karakter merupakan istilah 
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abstak yang terikat oleh aspek budaya dan termasuk dalam mekanisme 

psikologis yang menjadi karakteristik masyarakat tertentu. 

5. Pembangunan karakter, merupakan upaya membangun/membentuk 

karakter, yang dalam konteks penelitian ini adalah 

membangun/membentuk karakter peserta didik dengan didasarkan atas 

nilai-nilai Pancasila, melalui proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN MODEL 

 

 Kajian teoritis dan kajian pengembangan model yang digunakan dalam 

penelitian ini mencakup (1) Pembelajaran Pembangunan Karakter dalam 

Perspektif  Manajemen  Pendidikan, (2)  Pembelajaran sebagai Suatu Sistem,  

(3) Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembangunan Karakter, (4) Teori yang 

Mendasari Pembelajaran sebagai Pembangun Karakter, (5) Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pembelajaran PKn sebagai Pembangun Karakter, (6) Temuan-

temuan Penelitian Terdahulu, (7) Pengembangan Model Pembelajaran PKn 

sebagai Pembangun Karakter, (8) Kerangka Konseptual dan Alur Penelitian, 

(9) Hipotesis Penelitian.  

2.1   Pembelajaran Pembangunan Karakter dalam Perspektif 

Manajemen  Pendidikan 

Terminologi manajemen kerapkali dipandang sebagai ilmu, dan sebagai 

strategi. Manajemen dikatakan sebagai ilmu oleh karena dipandang sebagai 

suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami 

mengapa dan bagaimana mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur 

orang lain menjalankan dalam tugas. Sedangkan sebagai strategi, karena 

manejemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi 

manajer, dan para profesional yang dituntun oleh suatu kode etik. 



48 
 

 
 

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok berupa: 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan 

(Leading), dan Pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, manajemen 

diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan 

mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan 

organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Aspek perencanaan berfungsi untuk menentukan tujuan atau kerangka 

tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan 

dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan 

kesempatan dan ancaman, menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program. 

Semua itu dilakukan berdasarkan proses pengambilan keputusan secara 

ilmiah. Aspek pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan dan 

struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis, staf, 

dan fungsional. Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan wewenang, dengan 

struktur horizontal dan vertikal. Aspek pemimpin menggambarkan bagaimana 

manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang 

lain melaksanakan tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang 

menyenangkan untuk bekerja sama. Sedangkan aspek pengawasan meliputi 

penentuan standar, supervisi dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap 

standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Produk 

dari aspek pengawasan ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, oleh 

karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur. 
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Manajemen tidak hanya dipandang sebagai ilmu, melainkan juga sebagai 

seni. Adalah Stoner (2006:15) menyatakan bahwa manajemen sebagai seni 

untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Dia menegaskan ”The art 

of getting things done through people”. Definisi ini perlu mendapat perhatian 

karena berdasarkan kenyataan, manajemen mencapai tujuan organisasi dengan 

cara mengatur orang lain. Hal senada juga diungkapkan Botinger (2005:23), 

manajemen sebagai suatu seni membutuhkan tiga unsur, yaitu: pandangan, 

pengetahuan teknis, dan komunikasi. Ketiga unsur tersebut terkandung dalam 

manajemen. Oleh karena itu, keterampilan perlu dikembangkan melalui 

pelatihan manajemen, seperti halnya melatih seniman. Pada masa yang akan 

datang ada kemungkinan bidang manajemen akan lebih banyak menyerupai 

seni daripada ilmu. Semakin banyak belajar tentang manajemen, dalam 

banyak hal dapat memperoleh informasi tentang seperangkat tindakan. 

Demikian pula dalam hal hubungan antar manusia, struktur sosial, dan 

organisasi menuntut seorang manajer memahami ilmu perilaku yang 

mendasari manajemen. Akan tetapi, sebelum pengetahuan tersebut dikuasai, 

manajer harus bergantung pada intuisinya sendiri (karena informasi tidak 

memadai) dan melakukan penilaian sendiri. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa meskipun banyak aspek manajemen telah menjadi ilmiah, 

tetapi masih banyak unsur-unsur manajemen yang tetap merupakan kiat 

tersendiri seorang manajer. 

 Menurut Wikipedia (2007:176) dikatakan bahwa prinsip-prinsip umum 

dalam manajemen terdiri dari (1) pembagian kerja sesuai dengan kemampuan 
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dan keahlian, (2) wewenang dan tanggung jawab pekerjaan yang diikuti 

pertanggungjawaban, (3) disiplin yang berupa ketaatan dan kepatuhan 

terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, (4) kesatuan perintah dalam 

melaksanakan pekerjaan, (5) kesatuan pengarahan menuju sasaran,                    

(6) mengutamakan organisasi di atas kepentingan sendiri, (7) penggajian 

pegawai yang menumbuhkan kedisiplinan dan kegairahan kerja, (8) 

pemusatan wewenang menuju pemusatan tanggung jawab, (9) hirarki puncak 

dan bawahan, (10) ketertiban dalam melaksanakan tugas, (11) keadilan dan 

kejujuran moral karyawan, (12) stabilitas kondisi karyawan, (13) prakarsa 

mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan baik, 

dan (14) semangat kesatuan. 

Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen tersebut seorang 

manajer akan melakukan seluruh kegiatannya dengan berpijak pada tahapan-

tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (Terry 

dalam Handoko, 1998:78; Wikipedia, 2007:176). Fungsi manajemen yang 

meliputi tahap-tahap tersebut akan selalu dijadikan acuan oleh manajer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.  

Pencapaian suatu tujuan pada sebuah organisasi atau lembaga 

memerlukan anasir manajemen, yang memerlukan pemberdayaannya secara 

simultan. Anasir manajemen tersebut  dikenal dengan 6M yaitu men, money, 

materials, machines, methods, dan market (Wikipedia, 2007:135). 

Kendatipun anasir manajemen terdiri atas berbagai elemen, akan tetapi 

elemen manusia (men) merupakan unsur yang paling menentukan dalam 



51 
 

 
 

manajemen. Manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang 

melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses 

kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja (Rachman, 

2007:142).  

Unsur uang (money) merupakan salah satu unsur yang tidak dapat 

diabaikan dalam manajemen. Besar kecilnya hasil kegiatan diukur dari jumlah 

uang yang beredar dalam perusahaan, karena uang merupakan pengukur nilai 

sebuah organisasi. Oleh karena itu, uang merupakan sarana yang penting 

untuk mencapai tujuan organisasi.  

Selanjutnya unsur material merupakan bahan yang diperlukan untuk 

berlangsungnya suatu kegiatan. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil 

yang baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus 

menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana. Manusia dan materi 

tidak dapat dipisahkan, tanpa materi organisasi sulit mencapai tujuan. 

Sedangkan unsur mesin merupakan sarana yang dapat membawa kemudahan 

dalam mencapai keuntungan. Dalam sebuah perusahaan, mesin sangat 

diperlukan agar terjadi efisiensi kerja. Selanjutnya unsur metode (methode) 

merupakan cara-cara kerja. Metode ini digunakan dalam penetapan cara 

pelaksanaan kerja suatu tugas yang memberikan berbagai pertimbangan 

kepada sasaran, fasilitas, waktu, dan uang dalam kegiatan usaha.  

Dari seluruh anasir manajemen, pada akhirnya unsur manusia yang 

menjadi core dari proses-proses manajemen. Begitu juga dalam konteks 
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manajemen pendidikan, anasir manusia menjadi pusat dari seluruh kegiatan 

manajemen pendidikan. Hal ini disebabkan karena manusia adalah salah satu 

bidang garapan manajemen, dan sekaligus juga menjadi sasaran bidang 

pendidikan. Oleh karena itu, di dalam proses pendidikan manusialah yang 

menjadi fokus garapannya guna mengembangkan segala potensi yang 

dimilikinya.  

Menurut Mulyasa (2004:48) manajemen pendidikan adalah suatu proses 

pengembangan kegiatan kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengembangan kegiatan tersebut 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan; sebagai 

suatu proses untuk mewujudkan visi menjadi aksi. Oleh karena itu kerangka 

kerja manajemen secara umum diterapkan juga dalam manajemen pendidikan, 

baik anasir maupun fungsi-fungsinya.  

Oleh karena manajemen merupakan serangkaian kegiatan dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan 

mengembangkan segala upaya untuk mengatur dan mendayagunakan sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 1998; Hersey dan 

Blanchard, 1996; Stoner, 1986; Sugiyono, 2002; Sudjana, 2004), maka begitu 

juga halnya dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan 

merupakan penataan, pengelolaan, pengaturan, dan kegiatan-kegiatan lain 

sejenisnya yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala 

komponennya dan dalam kaitannya dengan pranata dan lembaga lain 
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(Sudjana, 2004:137). Dengan demikian, manajemen pendidikan adalah proses 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. 

Manajemen pembelajaran di kelas yang merupakan fokus kajian dalam 

penelitian ini, merupakan salah satu aspek kajian dalam manajemen 

pendidikan, khususnya adalah manajemen persekolahan. Sekolah merupakan 

ujung tombak pelaksanaan kurikulum, yang diwujudkan melalui proses 

pembelajaran, guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Agar proses 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan 

memberdayakan potensi yang ada di sekolah, maka diperlukan kegiatan 

manajemen program pembelajaran. Yaitu keseluruhan proses penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pembelajaran 

terlaksana secara efektif dan efisien.   

Menurut Susilo (2007:32), terdapat tiga dimensi penting dalam 

manajemen persekolahan, yaitu  dimensi organisasi, dimensi komponen 

pendidikan, dan dimensi proses. Dimensi organisasi berkenaan dengan 

struktur, kultur, dan teknologi, dimensi komponen pendidikan mencakup 

pendidik, peserta didik, kurikulum, biaya, sarana, dan sejenisnya, sedangkan 

dimensi proses berkenaan dengan proses pembelajaran yang berlangsung di 

dalam kelas, termasuk di dalamnya proses pembimbingan, pelatihan, dan 

semacamnya. Secara substansial manajemen pembelajaran ini terjadi pada 

dimensi proses pendidikan di dunia persekolahan.  
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Sebagai sebuah proses manajemen, pembelajaran di dalam kelas 

haruslah terbangun dari seluruh pentahapan secara komprehensif, mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, sampai pada 

evaluasi /pengendalian; yang merupakan pilar-pilar dari manajemen 

pendidikan. Dalam kajian ini, mainstream-nya adalah bagaimana 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan wahana 

Pembangunan Karakter bagi peserta didik. 

2.2  Pembelajaran sebagai Suatu Sistem 

Istilah sistem menunjuk pada suatu konsep yang abstrak. Sistem 

merupakan seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan. Dalam skala yang lebih luas, suatu sistem dapat 

saja menjadi sebuah sub sistem dari sistem yang lebih kompleks.  

Suatu sistem pada hakikatnya adalah sistem of interest, yang dapat 

diidentifikasi melalui hubungan-hubungan pokok antara sistem dan 

lingkungan, yakni antara input dan lingkungan dengan sistem antara output 

dan sistem dengan lingkungan. Jika divisualisasikan tergambar sebagai 

berikut. Gambar 1. Dasar Terminologi Sistem 

 

 

 

(Susilo,2007:18) 

SUB SISTEM 

BATAS SISTEM 

SISTEM OF INTEREST 
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Dari sebuah sistem yang sederhana, kemudian dapat masuk ke arena 

yang lebih luas, sehingga sistem tersebut menjadi hanya sebuah  sub sistem. 

Secara visual tergambar pada gambar berikut.  

Gambar 2. Sistem yang Lebih Luas 

 

 

 

(Susilo,2007:32) 

Pada mulanya pendekatan sistem digunakan dalam bidang teknik yang 

pertama-tama dilaksanakan untuk mendesain sistem-sistem elektronik, 

mekanik, dan militer, kemudian merambah pada bidang keorganisasian dan 

manajemen. Pada akhir tahun 1950 dan awal 1960-an, pendekatan sistem 

mulai dipergunakan dalam bidang latihan dan pendidikan; khususnya dalam 

hal perumusan masalah, analisis masalah, desain metode dan materi 

instruksional, pelaksanaan secara eksperimental, dan akhirnya menilai dan 

merevisi.  
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Penggunaan pendekatan  sistem dalam bidang pembelajaran dan latihan 

ini dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

Gambar 3. Pendekatan Sistem pada Desain Pengajaran 

 

(Susilo, 2007: 64) 
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Pendekatan sistem mengandung dua aspek, yakni aspek filosofis dan aspek 

proses. Aspek filosofis adalah pandangan hidup yang mendasari sikap 

perancang sistem yang terarah pada kenyataan. Aspek proses adalah suatu 

proses dan suatu perangkat alat konseptual. 

Gagasan inti sistem filosofis ialah bahwa suatu sistem merupakan 

kumpulan dan sejumlah komponen, yang saling berinteraksi dan saling 

bergantungan satu sama lain. Untuk mengenal suatu sistem, kita harus 

mengenal semua komponen yang beroperasi didalamnya. Perubahan suatu 

sistem harus pula dilihat dari perubahan komponen-komponen tersebut. Kita 

tak mungkin mengubah suatu sistem tanpa perubahan sistem secara 

menyeluruh. Sistem filosofis cenderung untuk mengkondisi pendekatan 

tertentu terhadap masalah dengan cara membentuk sikap dan persepsi. Sikap 

terhadap sistem adalah sensitivitas terhadap hakikat sistemis dan kenyataan, 

sikap sensitif terhadap variabel-variabel dalam sistem yang saling berinteraksi 

satu sama lain. Itu sebabnya para perancang sistem harus bersikap pragmatis, 

senantiasa tanggap terhadap kenyataan yang sesungguhnya. 

Pendekatan sistem merupakan suatu perangkat alat atau teknik. Alat-alat 

itu berbentuk kemampuan (abilitas) dalam: 

1) merumuskan tujuan-tujuan secara operasional; 

2) mengembangkan deskripsi tugas-tugas secara lengkap dan akurat; 

3) melaksanakan analisis tugas-tugas. 
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Analisis tugas memang lebih penting sebab berkenaan dengan aplikasi 

(keterlaksanaan) prinsip-prinsip belajar (human learning principles) secara 

ilmiah. Analisis tugas juga dapat diandalkan dalam rangkaian pembelajaran 

tentang konsep, prinsip, dan keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai 

hasil belajar yang diharapkan, yang telah dirumuskan sebagai tujuan belajar 

dan mengajar. Alat-alat dan pendekatan rancangan sistem pembelajaran 

menuntut para guru agar pembelajaran (instruction) menyediakan kondisi 

belajar bagi siswa. Jadi, prinsip-prinsip belajar merupakan petunjuk bagi guru 

dalam menata kondisi belajar yang efektif. 

Ada dua ciri pendekatan sistem pengajaran, yakni sebagai berikut. 

1) Pendekatan sistem merupakan suatu pendapat tertentu yang mengarah ke 

proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah suatu penataan 

yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi satu sama lain untuk 

memberikan kemudahan bagi siswa belajar.  

2) Penggunaan metodologi khusus untuk mendesain sistem pengajaran. 

Metodologi khusus itu terdiri atas prosedur sistemik perencanaan, 

perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar 

mengajar. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

khusus dan didasarkan pada penelitian dalam belajar dan komunikasi. 

Penerapan metodologi tersebut akan menghasilkan suatu sistem belajar 

yang memanfaatkan sumber manusiawi dan nonmanusiawi secara efisien 

dan efektif. Dengan demikian, pendekatan sistem merupakan suatu 

panduan dalam rangka perencanaan dan penyelenggaraan pengajaran. 
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Kedua ciri tersebut pada hakikatnya sejalan dengan pendekatan ilmiah 

(scientific approach). Pendapat ilmiah ditandai oleh keyakinan tentang 

hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa, konsep tentang zat yang tak 

dapat rusak, dan keteraturan alam semesta fisik. Metode ilmiah ditandai oleh 

teknik-teknik untuk mengamati dan mencatat peristiwa-peristiwa alami, 

prosedur eksperimental yang memberikan perlakuan dan pengontrolan 

variabel-variabel, dan metode analisis dan penafsiran data. 

Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sesuai dengan rumusan itu, orang 

yang terlibat dalam sistem pembelajaran adalah siswa, pengajar (guru), dan 

tenaga lainnya, misalnya tenaga yang membantu dalam laboratorium. Material 

meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide, film, audio, dan video 

tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri atas ruangan kelas, perlengkapan 

audiovisual, bahkan juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, penyediaan untuk praktek, belajar, pengetesan dan 

penentuan tingkat, dan sebagainya. 

Rumusan tersebut tidak terbatas dalam ruang dan tingkat keunikan. 

Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk membaca buku, Sistem 

belajar di kelas atau di sekolah, di perguruan tinggi, atau di sebuah kota. 

Sistem pembelajaran senantiasa ditandai oleh organisasi dan interaksi antar 

komponen untuk mendidik siswa. 
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Berdasarkan rumusan di atas, ada tiga ciri khas yang terkandung dalam 

sistem pengajaran, sebagai berikut. 

1) Rencana, penataan intensional orang, material, dan prosedur, yang 

merupakan unsur sistem pembelajaran sesuai dengan suatu rencana 

khusus, sehingga tidak mengambang. 

2) Kesalingtergantungan (interdependent), unsur-unsur suatu sistem 

merupakan bagian yang koheren dalam keseluruhan, masing-masing 

bagian bersifat esensial, satu sama lain saling memberikan sumbangan 

tertentu.  

3) Tujuan, setiap sistem pembelajaran memiliki tujuan tertentu. The goal is 

the purpose for which the sistem is designed. Ciri itu menjadi dasar 

perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia dan sistem-sistem alami 

(natural). Sistem yang dibuat oleh manusia, seperti sistem transportasi, 

sistem komunikasi, sistem pemerintahan, semuanya memiliki tujuan. 

Sistem natural, seperti sistem ekologi, sistem persyaratan pada hewan, 

memiliki unsur-unsur yang saling ketergantungan antara yang satu dengan 

yang lain disusun sesuai dengan rencana tertentu, tetapi tidak mempunyai 

tujuan atau maksud. 

Tujuan sistem menuntun proses merancang sistem. Tujuan utama sistem 

pembelajaran adalah siswa yang belajar. Tugas seorang perancang sistem 

adalah mengorganisasi orang, material, dan prosedur agar siswa belajar secara 

efisien. Karena itu, melalui proses mendesain sistem, si perancang membuat 
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rancangan keputusan atas dasar pemberian kemudahan untuk mencapai tujuan 

sistem. 

Unsur-unsur minimal yang harus ada dalam sistem pembelajaran adalah 

seorang siswa, suatu tujuan dan suatu prosedur kerja untuk mencapai tujuan. 

Dalam konteks ini, guru (pengajar) tidak termasuk sebagai unsur sistem, 

karena fungsinya mungkin dalam kondisi tertentu dapat digantikan atau 

dialihkan kepada media lain sebagai pengganti seperti buku, film, slide, teks 

yang telah diprogram, dan sebagainya. Sebaliknya, administrator mungkin 

menjadi salah satu unsur sistem karena ada kaitannya dengan prosedur 

perencanaan dan pelaksanaan sistem. 

Fungsi guru dalam suatu sistem pembelajaran ialah sebagai perancang 

dan sebagai guru yang mengajar (unsur suatu sistem). Pelaksanaan fungsi 

pertama, guru bertugas menyusun suatu sistem pengajaran, sedangkan 

pelaksanaannya mungkin digantikan atau dilaksanakan oleh tenaga lain atau 

dengan media lainnya. Pelaksanaan fungsi kedua adalah guru berfungsi 

mendesain sistem pengajaran, sedangkan dia sendiri langsung bertindak 

sebagai pelaksana. Fungsi kedua itu memang wajar karena guru telah 

menguasai bidang pengajaran. Di samping itu, guru telah berpengalaman 

dalam hubungannya dengan para siswanya dan menguasai prinsip-prinsip dan 

teknik pengajaran. Dalam hal itu, berarti guru mendesain dirinya sendiri dalam 

kerangka sistem belajar yang dikembangkannya. 

Dalam khazanah pendidikan persekolahan di Indonesia, kajian di sekitar 

pembelajaran mulai berkembang sejak tahun 1970-an. Yaitu ketika diterapkan 



62 
 

 
 

secara populer Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional yang disingkat 

PPSI, khususnya dalam mengiringi munculnya Kurikulum 1975 yang berlaku 

untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Sejak saat itu kajian 

pengembangan pembelajaran menjadi kegiatan yang lebih menonjol, tidak 

saja di tingkat sekolah dasar dan menengah, tetapi juga di perguruan tinggi 

dan lembaga pendidikan dan latihan (diklat). 

Sejalan dengan inovasi-inovasi di bidang pendidikan, perencanaan 

pebelajaran merupakan bidang kajian yang terus mengalami perkembangan 

dari waktu ke waktu. Para ahli pembelajaran kerapkali menggunakan istilah 

lain untuk menyebut proses pembelajaran yaitu “pengembangan sistem 

instruksional (instructional sistems development), atau desain instruksional 

(instructional design). 

Baker (1991:243) menjelaskan bahwa sistem instruksional adalah semua 

materi pembelajaran dan metode yang telah diuji dalam praktik yang 

dipersiapkan untuk mencapai tujuan dalam keadaan senyatanya. Sejalan 

dengan pendapat di atas, Briggs (1998:75) juga menegaskan bahwa desain 

instruksional adalah keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar 

serta pengembangan teknik mengajar dan materi pembelajarannya untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, pengembangan paket pembelajaran, kegiatan 

mengajar, uji coba, revisi, dan kegiatan mengevaluasi hasil belajar. Bagi 

Briggs desain sistem instruksional adalah pendekatan secara sistematis dalam 

perencanaan dan pengembangan sarana serta alat untuk mencapai kebutuhan 

dan tujuan pembelajaran. Semua komponen sistem tersebut (tujuan, materi, 
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media, alat, evaluasi) dalam hubungannya satu sama lainnya dipandang 

sebagai kesatuan yang teratur sistematis. Komponen-komponen tersebut 

terlebih dahulu diuji coba efektivitasnya sebelum disebarluaskan 

penggunaannya.  

Sedangkan Ely (1999:127) memberikan penegasan bahwa 

pengembangan sistem instruksional adalah suatu proses secara sistematis dan 

logis untuk mempelajari problem-problem pembelajaran agar bisa 

mendapatkan pemecahan yang teruji validitasnya, dan praktis dilaksanakan.   

Selanjutnya salah satu pakar pendidikan Indonesia Suparlan (2001:74) 

menggarisbawahi bahwa pengembangan instruksional adalah proses yang 

sistematik dalam mencapai tujuan instruksional secara efektif dan efisien 

melalui pengidentifikasian masalah, pengembangan strategi dan bahan 

instruksional, serta pengevaluasian terhadap strategi. Bahan instruksional 

tersebut untuk menentukan apa yang harus direvisi. 

Substansi dari proses pengembangan pembelajaran dimulai dengan 

mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan mengembangkan strategi dan 

bahan pembelajaran, dan diakhiri dengan mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensinya.  

Sebagai suatu sistem, pembelajaran memiliki ciri sistem secara umum 

sebagaimana sistem-sistem yang lain. Sistem adalah benda, peristiwa, 

kejadian, atau cara yang terorganisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang 

lebih kecil, dan seluruh bagian tersebut secara bersama-sama berfungsi untuk 
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rnencapai tujuan tertentu. Setidaknya terdapat empat indikator dari sebuah 

sistem, yaitu.   

1) Memiliki atau dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil atau 

subsistem. 

2) Setiap bagian mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 

3) Seluruh bagian itu melakukan fungsi secara bersama. 

4) Fungsi bersama tersebut mempunyai tujuan tertentu. (Hamalik, 2005:93).  

Secara sederhana, pembelajaran sebagai suatu sistem, haruslah memiliki 

empat indikator tersebut. Model ini terdiri atas komponen input, proses, dan 

output, bahkan dapat dilengkapi dengan outcome . Secara visual terlihat pada 

gambar berikut.  

Gambar 4. Pembelajaran sebagai Suatu Sistem 

 

 

 

 

 

 

Indikator input sistem pembelajaran dapat berupa siswa, materi, metode, 

alat, media pembelajaran, perangkat-perangkat pembelajaran yang lain 

termasuk persiapan atau perencanaan pembelajaran. Indikator proses berupa 

tempat atau aktifitas berinteraksinya berbagai input, baik raw input (masukan 

siswa), instrumental input (masukan berupa alat-alat termasuk guru dan 

feed back  

outcome input  proses output  

(Sofyarma,2003:31) 
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kurikulum), maupun environmental input (masukan lingkungan fisik maupun 

non fisik).  

Hasil dari proses pembelajaran adalah keluaran (output), yang 

merupakan indikator ketiga. Dengan kata lain, output merupakan cerminan 

langsung maupun tidak langsung dari proses pembelajaran yang berlangsung. 

Output pembelajaran dapat berupa prestasi belajar, perubahan sikap, 

perubahan perilaku, skor atau nilai penguasaan materi suatu mata pelajaran, 

dan lain-lain semacamnya. Indikator keempat adalah outcome. Outcome dalam 

sebuah sistem pembelajaran merupakan kebermaknaan output di dalam sistem 

yang lebih luas atau sistem lain yang relevan. Di sisi lain, outcome dapat juga 

dimaknai sebagai dampak dihasilkannya output.  

Dengan demikian maka outcome merupakan ukuran kebermaknaan 

output. Jika dikaitkan dengan contoh output di atas, outcome pembelajaran 

dapat berupa seberapa jauh nilai atau prestasi belajar yang dicapai dalam 

pembelajaran tertentu memiliki makna atau dapat menopang keberhasilan 

pembelajaran lain yang relevan. 

Proses pembelajaran di kelas sebagai suatu sistem dengan sendirinya 

merupakan komposisi bagian-bagian dan fungsi masing-masing untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Jika salah 

satu bagian ada yang tidak berfungsi dengan baik dan sinkron dengan 

komponen lain, maka tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak dapat 

dicapai dengan optimal. 
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Tinjauan sebuah sistem yang ditekankan pada keseluruhan bagian atau 

komponen tersebut dalam teori sistem dikelompokkan pada sistem dalam arti 

wujud. Di samping itu, proses pembelajaran dapat pula didekati secara sistem 

dalam arti “metode atau cara”. Tinjauan ini dikenal dengan pendekatan sistem 

(sistem approach) (Hamalik, 2005:119) 

Secara umum, model pendekatan sistem pada proses pembelajaran 

digambarkan  sebagai berikut. 

Gambar 5. Pendekatan Sistem Proses Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Suparlan (1997:83) kemudian menjelaskan model pendekatan sistem 

dalam proses pembelajaran tersebut dengan rincian yang menunjukkan 

langkah-langkah dalam menyusun sistem pembelajaran. 

Tahap mengidentifikasi sebagaimana yang terdapat dalam bagan 

sederhana meliputi tiga langkah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan menulis tujuan 

pembelajaran umum. 

2) Melakukan analisis pembelajaran. 

3) Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. 

 

mengidentifikasi  mengidentifikasi  mengidentifikasi  

merevisi  
(Sofyarma,2003:53) 
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Sedangkan tahap mengembangkan dijabarkan menjadi empat langkah 

sebagai berikut: 

1) Menulis tujuan pembelajaran (instruksional) khusus. 

2) Menulis tes acuan patokan. 

3) Menyusun strategi pembelajaran. 

4) Mengembangkan bahan pembelajaran. 

 

Kegiatan mengevaluasi dan merevisi berisi langkah mendesain dan 

melaksanakan evaluasi formatif yang didalamnya termasuk kegiatan merevisi. 

Sebagai hasil akhir dari kedelapan langkah tersebut adalah rencana sistem 

pembelajaran yang siap diterapkan dalam pembelajaran.  

Namun demikian, jika sekolah dipandang sebagai suatu kompleksitas 

yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat penggunanya, maka 

pembelajaran sebagai suatu sistem berotasi lebih luas pula, dengan 

mempertimbangkan kepentingan dan harapan pemangku kepentingan di 

masyarakat. Dalam konteks demikian, keterkaitan antara proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam suatu sistem yang kompleks tidak dapat 

dipisahkan. Menggunakan kerangka analisis sistem Makmun (seperti dikutip 

oleh Widodo, 2005:86), kompleksitas sistem akan tergambar sebagai berikut.  
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Gambar 6. Pendekatan Sistem 2 Proses Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari gambar di atas terlihat bahwa sistem pembelajaran yang meliputi 

anasir input, proses, dan out put hanya merupakan bagian dari sebuah sistem 

yang mengkait dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai stake 

holder (pemangku kepentingan), sangat mengharapkan hasil dari pembelajaran 

PKn adalah peserta didik yang memiliki akhlak mulia dan moral yang baik. 

Keinginan dan harapan masyarakat ini merupakan aspirasi yang harus 

diakomodasikan oleh para guru dalam menetapkan tujuan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas. Aspirasi pemangku kepentingan 

tersebut dijadikan salah satu pertimbangan dalam merancang pembelajaran 

mengenai persyaratan ambang, yaitu persyaratan yang harus terjadi dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di dalam kelas. 

Relevans
i

Dampak 
(Ou Comest ) 

Keluaran 
(Out Put) proces

s
Input 

Efisein produktifi

Akuntanbilitas

Aspirasi 
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Persyaratan ambang itu berupa input yang terdiri atas row input, instrumental 

input, dan environmental input; proses yang didalamnya harus terjadi 

internalisasi nilai, pelibatan potensi afeksi peserta didik, suasana pembelajaran 

character building; serta output berupa kompetensi peserta didik berkenaan 

dengan karakter, meliputi indikator knowing the good, desiring the good, 

doing the good, habits of the mind, habits of heart, dan habits of action. 

Kompetensi  yang dimiliki peserta didik tersebut pada akhirnya mengarah 

pada terbentuknya atribut kompetensi “smart and good citizenship” yang 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sebagai warga 

negara, dan sekali gus untuk menjawab harapan dari masyarakat dimana 

peserta didik kelak bertempat tinggal.  

 

2.3 Pendidikan Kewarganegaraan  dan Pembangunan Karakter 

2.3.1 Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  

Dalam Kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat tiga 

istilah teknis yang banyak digunakan, yakni civics, civic education, dan 

citizenship education.   Istilah civics merupakan istilah yang paling tua sejak 

digunakan pertama kalinya oleh Chreshore pada tahun 1886 dalam Somantri 

(1989:62) untuk menunjukkan the science of citizenship yang isinya antara 

lain mempelajari hubungan antar warga negara dan hubungan antara warga 

negara dengan negara.  Saat ini istilah itu masih dipakai sebagai nama mata 

pelajaran yang berdiri sendiri atau terintegrasi dalam kurikulum sekolah dasar 

di Perancis dan Singapura; dan dalam kurikulum sekolah lanjutan di Perancis, 
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Italia, Hongaria, Jepang, Netherlands, Singapura, Spanyol, dan USA 

(Kerr,1999:152).  Di Indonesia istilah civics  pernah digunakan dalam 

kurikulum SMP dan SMA tahun 1962, kurikulum SD tahun 1968, dan 

kurikulum PPSP IKIP Bandung tahun 1973.  Mulai pada tahun 1900-an di 

USA diperkenalkan istilah  citizenship education dan civic education yang 

digunakan secara bertukar-pakai, untuk menunjukkan program pendidikan 

karakter, etika dan kebajikan (Berst:1960:167) atau pengembangan fungsi dan 

peran politik dari warga negara dan pengembangan kualitas pribadi (Somantri, 

1989:74).  Sedangkan Allen (1960:89) dan NCSS (Somantri, 1972:27) 

menggunakan istilah citizenship education dalam arti yang lebih luas, yakni 

sebagai produk keseluruhan program pendidikan atau all positive influences 

yang datang dari proses pendidikan formal dan informal.  Kini istilah civic 

education lebih banyak digunakan di USA serta beberapa negara baru di 

Eropa timur yang mendapat pembinaan profesional dari Center for Civic 

Education dan Universitas mitra kerjanya di USA, untuk menunjukkan suatu 

program pendidikan di sekolah yang terintegrasi atau suatu mata pelajaran 

yang berdiri sendiri.  Sedangkan di Indonesia istilah civic education  masih 

dipakai untuk label mata kuliah di Jurusan atau Progran Studi PPKN dan nama 

LSM Center for Indonesian Civic Education.   

Istilah  civic education cenderung digunakan secara spesifik sebagai 

mata pelajaran  dalam konteks pendidikan formal. Sedangkan 

istilah citizenship education cenderung digunakan dalam dua pengertian.  

Pertama, digunakan di UK dalam pengertian yang lebih luas sebagai  
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overarching concept  yang di dalamnya termasuk  civic education  sebagai 

unsur utama (Cogan,1999; Kerr: 1999; dan QCA:1999) disamping program 

pendidikaan kewarganegaraan di luar pendidikan formal seperti  site of 

citizenship atau situs kewarganegaraan, seperti  juga dikonsepsikan sebelum 

itu oleh Alleh (1962:84) dan NCSS (1972:34).  Kedua, digunakan di USA, 

terutama oleh NCSS, dalam pengertian sebagai  the essence or core atau inti 

dari social studies  (Barr et. all: 1978; NCSS :1985;1994).  Di Indonesia 

istilah citizenship education belum pernah digunakan dalam tataran formal 

instrumentasi pendidikan, kecuali sebagai wacana akademis di kalangan 

komunitas ilmiah pendidikan IPS.   

Sebagai batasan penulis menerjemahkan civic education dan citizenship 

education ke dalam istilah yang sama namun berbeda dalam cara 

penulisannya.  Istilah civic education diterjemahkan menjadi Pendidikan 

Kewarganegaraan (memakai huruf besar di awal) dan citizenship education 

diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan (semuanya dengan huruf 

kecil).  Istilah Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn) menunjuk pada suatu 

mata pelajaran, sedangkan pendidikan kewarganegaraan (PKn) menunjuk 

pada kerangka konseptual sistemik program pendidikan untuk 

kewarganegaraan yang demokratis. Konsep pendidikan kewarganegaraan 

disebut juga sistem pendidikan kewarganegaraan (spkn/SPKn) yang dapat 

ditulis dengan semuanya huruf besar atau huruf kecil. 

Cogan (1999:78), dalam artikelnya Developing the Civic Society: The 

Role of Civic Education, mengartikan civic education sebagai  "...the 
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foundational course work in school designed to prepare young citizens for an 

active role in their communities in  their adult  lives". Sedangkan citizenship 

education atau education  for citizenship oleh Cogan (1999:79) digunakan 

sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup 

"...both  these in-school experiences as well as out-of  school or non-

formal/informal learning which takes place in the family, the religious 

organization, community organizations, the media,  etc which help to shape 

the totality  of  the citizen".  

Quigley (2000:15), Executive Director Center for Civic Education, 

dalam seminar yang diselenggarakan oleh CICED di Bandung menyatakan 

bahwa  

 
“During the 1990s there appears to have been a rapidly growing interest 
throughout the world in the development and implementation of 
educational programs in schools that are designed to help young people 
become competent and responsible citizens in democratic political 
sistems. This interest has been most directly focused on civic education 
programs at the pre-collegiate level although attention is increasingly 
being focused on students in colleges and universities and in some 
places in community or adult education.” 
 

Patrick (2005:134), sebagai Directur Eksekutif “Social Studies 

Development Center” Indiana University di Bloomington, telah 

mengidentifikasi 8 trend yang mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi 

pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut: 

Trend 1: Conceptualization of civic education in terms of three interrelated 

components: civic knowledge, skills, and virtues. 
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Trend 2: Sistematic teaching of fundamental ideas or core concepts. 

Trend 3: Analysis of case studies. 

Trend 4: Development of decision-making skills. 

Trend 5: Comparative and international analysis of government and 

citizenship. 

Trend 6: Development of participatory skills and civic virtues through 

cooperative learning activities.  

Trend 7: Active learning of civic knowledge, skills, and virtues. 

Trend 8: The conjoining of content and process in teaching and learning of 

civic knowledge, skills, and virtues. 

 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Civic Education didesain 

dalam kurikulum sebagai implementasi amanat dari Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam pasal 37 Ayat 

(1) dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat; pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, 

matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan 

budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan, dan muatan 

lokal. 

Selanjutnya dalam Ayat (2) dinyatakan juga bahwa kurikulum 

pendidikan tinggi wajib pula memuat; pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, dan bahasa.  
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Penegasan tersebut merupakan dasar yuridis bahwa pendidikan 

kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum, baik untuk pendidikan dasar 

dan menengah maupun pendidikan tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang strategis untuk 

“membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air.” 

Banyak isu dan tantangan berkaitan dengan pengembangan dan 

implementasi PKn. Sebagian berupa isu dan tantangan universal dan sebagian 

lagi berupa isu dan tantangan sesuai dengan konteks spesifik masyarakat 

Indonesia yang multikultur. Dalam tantangan universal, Pendidikan 

Kewarganegaraan dihadapkan pada kekuatan berbagai pengaruh masyarakat 

internasional yang seringkali sulit untuk dihindari, seperti berkenaan dengan 

percaturan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan global. 

Sedangkan isu dan tantangan spesifik Indonesia antara lain yaitu: a) hancurnya 

atau lemahnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat; b) memudarnya nilai-

nilai kehidupan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat; c) 

meningkatnya praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan; d) 

kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi; kualitas rendah dan disparitas 

tinggi dalam pendidikan; dan e) pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.  

Untuk mengantisipasi isu dan tantangan di atas, baik yang bersifat 

universal  maupun spesifik keindonesiaan tersebut diperlukan muatan 

Pendidikan Kewarganegaan yang tangguh, dinamis, dan antisipatif.  Banks 

menyatakan alasan Pendidikan Kewarganegaraan seperti itu karena : “Because 
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of growing ethnic, cultural, racial, and religious diversity troughout  the 

world, citizenship education needs to be changed in substantial ways to 

prepare students to function effectively in the 21st century. (Banks, 2001: 6) 

Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sebagai citizenship 

education, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan 

warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang 

pendidikan.  Sampai saat ini bidang itu sudah menjadi bagian inheren dari 

instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia  dalam lima status.  

Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah.  Kedua, sebagai mata kuliah di 

perguruan tinggi.  Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu 

pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru.  Keempat, 

sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran  P4) atau 

sejenisnya  yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu  crash 

program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran 

individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan 

dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status 

pertama, kedua, ketiga, dan keempat.   

Dalam status pertama, yakni sebagai mata pelajaran di sekolah, 

pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, 

baik dalam kemasan maupun substansinya. Pengalaman tersebut di atas 

menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1975, di Indonesia kelihatannya 

terdapat kerancuan dan ketidakajekan dalam konseptualisasi civics, 
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pendidikan kewargaannegaraan, dan pendidikan IPS. Hal itu tampak dalam 

penggunaan ketiga istilah itu secara bertukar-pakai.  Selanjutnya, dalam 

Kurikulum tahun 1975 untuk semua jenjang persekolahan yang diberlakukan 

secara bertahap mulai tahun 1976 dan kemudian disempurnakan pada tahun 

1984, sebagai pengganti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mulai 

diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang 

berisikan materi dan pengalaman belajar mengenai Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila (P4) atau "Eka Prasetia  Pancakarsa".  Perubahan itu 

dilakukan untuk mewadahi misi pendidikan yang diamanatkan oleh Ketetapan 

MPR No.  II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila atau P4 (Depdikbud:1975a, 1975b, 1975c).  Mata pelajaran  PMP ini 

bersifat wajib mulai dari kelas  I SD s.d  kelas III SMA/Sekolah Kejuruan dan 

keberadaannya terus dipertahankan dalam Kurikulum tahun 1984, yang pada 

dasarnya merupakan penyempurnaan Kurikulum tahun 1975.   

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No  2/1989 tentang Pokok-Pokok 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), antara lain  Pasal 39, digariskan 

adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan 

kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.   

Sebagai implikasinya, dalam Kurikulum persekolahan tahun 1994 

diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 (PPKn) yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan 

secara spiral atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung 

dalam Pancasila. Yang dimaksudkan pengorganisasian materi pelajaran secara 
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spiral adalah memiliki pokok kajian yang sama pada jenjang yang berbeda, 

akan tetapi dengan tingkat kajian dan keluasan bahasan yang berbeda, sesuai 

dengan taraf berpikir peserta didik. 

Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang 

dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk 

mata pelajaran Civics atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkembang 

secara fluktuatif hampir empat dasa warsa (1962-1998) itu, menunjukkan 

indikasi bahwa terjadi ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus 

mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual. Hal ini berdampak pada 

terjadinya krisis operasional kurikuler. Menurut Kuhn (1970:27) krisis atau 

dislocation yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakajekan 

konsep seperti: civics tahun 1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinasi 

politik; civics tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewargaan negara 

yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; PKN tahun 1969 yang 

tampil dalam bentuk pembelajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; PKN 

tahun 1973 yang diidentikkan dengan pembelajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 

1984 yang tampil menggantikan  PKN dengan isi pembahasan P4; dan PPKn 

1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pembelajaran konsep nilai yang 

disaripatikan dari Pancasila dan P4.  Krisis operasional tercermin pada 

terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran  guru yang tidak 

artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak bergeser dari penekanan 

pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep. 
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Tampaknya semua itu terjadi karena memang sekolah masih tetap 

diperlakukan sebagai socio-political institution, dan masih belum efektifnya 

pelaksanaan metode pembelajaran secara konseptual, karena belum adanya 

suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajek diterima dan 

dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.    

Kini pada era reformasi pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang 

diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan 

nilai demokrasi konstitusional yang lebih murni, keberadaan dan jati diri mata 

pelajaran PPKn kembali dipertanyakan secara kritis.   

Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat 

diterjemahkan menjadi pendidikan kewargnegaraan yakni civic education dan 

citizenship Education.  Cogan (1998:39) mengartikan civic education sebagai 

 "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens 

for an active role in their communities in  their adult  lives".   Atau suatu mata 

pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara 

muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatn-

ya. Sedangkan citizenship education atau education  for citizenship oleh 

Cogan digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas 

yang mencakup "...both  these in-school experiences as well as out-of  school 

or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious 

organization, community organizations, the media,etc which help to shape the 

totality  of  the citizen".    
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Dalam tulisan ini istilah pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya 

 digunakan dalam pengertian yang luas seperti "citizenship education" atau 

"education for citizenship" yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di 

dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam 

program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program 

penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak 

pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan 

atau pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Di 

samping itu, juga konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai 

nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi 

pendidikan kewarganegaran sebagai program pendidikan demokrasi. 

Karakteristik suatu mata pelajaran perlu diidentifikasi dalam rangka 

pengembangan silabus berbasis kompetensi dari mata pelajaran tersebut. 

Struktur keilmuan suatu mata pelajaran berkenaan dengan dimensi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok atau struktur keilmuan mata 

pelajaran tersebut. Hasil identifikasi karakteristik mata pelajaran tersebut 

bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan silabus  dan rencana 

pembelajaran. 

Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, 

materi keilmuan mata pelajaran Kewarganegaraan mencakup dimensi 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan nilai (values). Sejalan 

dengan ide pokok mata pelajaran Kewarganegaraan yang ingin membentuk 

warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan 
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ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip Kewarganegaraan. Pada 

gilirannya, warga negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu 

terwujudnya masyarakat yang demokratis konstitusional. 

Berbagai negara di dunia memiliki kriteria masing-masing tentang warga 

negara yang baik, yang sangat berhubungan dengan pandangan hidup bangsa 

yang  bersangkutan yang tercermin dalam konstitusinya. Bagi bangsa 

Indonesia warga negara yang baik tersebut tentu saja adalah warga negara 

yang dapat menjalankan perannya dalam hubungannya dengan sesama warga 

negara dan hubungannya dengan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tahun 1945). 

Sehubungan dengan itu, mata pelajaran Kewarganegaraan mencakup 

dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti 

nampak pada berikut.  
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Gambar 7. Struktur Keilmuan Mata Pelajaran Kewarganegaraan 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         
     (Winataputra, 2004:24) 
 

 
Visualisasi gambar 6 menunjukkan sebuah kompleksitas dari 

karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan. Tiga dimensi yang merupakan 

satu kesatuan tidak terpisahkan dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu 

dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), dimensi 

keterampilan (civic skills), dan dimensi nilai (civic values). Ketiga dimensi ini 

secara sinergis membangun core dari PKn yaitu warga negara yang 

berpengetahuan, terampil, dan berkepribadian. Dimensi nilai akan 

memberikan kontribusi rasa percaya diri dan komitmen dari warga negara, 

dimensi keterampilan kewarganegaraan memberikan kontribusi terbangunnya 

komitmen dan kopetensi kewarganegaraan, sedangkan dimensi pengetahuan 
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kewarganegaraan akan memberikan kontribusi tumbuh kembangnya 

kompetensi dan rasa percaya diri.  

Oleh karena itu, warga negara yang memahami dan menguasai 

pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) dan keterampilan 

kewarganegaraan (civics skills) akan menjadi seorang warga negara yang 

berkompeten. Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan 

kewarganegaraan (civics knowledge) serta nilai-nilai kewarganegaraan (civics 

values) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, 

sedangkan warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan 

kewarganegaraan (civics skills) serta nilai-nilai kewarganegaraan (civics 

values) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat. 

Kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan 

kewarganegaraan (civics knowledge), memahami dan menguasai keterampilan 

kewarganegaraan (civics skills), serta memahami dan menguasai nilai-nilai 

kewarganegaraan (civics values) akan menjadi seorang warga negara yang 

berpengetahuan, terampil dan berkepribadian. 

Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) mencakup 

bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan 

kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses 

demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, 

pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, 

hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik. 
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Dimensi keterampilan kewarganegaraan (civics skills) meliputi 

keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: 

berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (civil society), 

keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan, dan 

proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-

masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, dan mengelola 

konflik.  

Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) mencakup antara 

lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral 

luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan 

berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan 

perlindungan terhadap minoritas.  

Mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan bidang kajian 

interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari 

beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, 

hukum, sejarah, ekonomi, moral, dan filsafat.  

Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang 

peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik sesuai dengan 

falsafah bangsa dan konstitusi negara, sekali gus untuk menjawab tantangan 

perkembangan demokrasi dan integrasi nasional. Oleh karena itu kehidupan 

demokratis pun di lingkungan sekolah dapat dilatihkan melalui mata pelajaran 

ini. Yamamoto (2007:197) menegaskan bahwa ”post-independence, many 

countries were confronted with the fact that modern democracy  and national 
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integration could not progress smoothly; as a result, a number of criticisms 

were conducted both inside and outside this schoo”.  

Dengan memperhatikan visi dan misi mata pelajaran Kewarganegaraan 

yaitu membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup dimensi 

pengetahuan, karakteristik mata pelajaran Kewarganegaraan ditandai dengan 

pemberian penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan civics. Jadi, 

pertama-tama seorang warga negara perlu memahami dan menguasai 

pengetahuan  yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip politik, hukum, 

dan moral civics. Setelah menguasai pengetahuan, selanjutnya seorang warga 

negara diharapkan memiliki sikap atau karakter sebagai warga negara yang 

baik, dan memiliki keterampilan kewarganegaraan dalam bentuk keterampilan 

berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta keterampilan 

menentukan posisi diri, serta kecakapan hidup (life skills). 

Banks menegaskan mengenai pentingnya warga negara yang memiliki 

pemahaman, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan, sebagai berikut:  

“Citizens in the new century need the knowledge, attitudes, and skills 
required  to function in their ethnic and cultural communities and 
beyond  their cultural borders and to participate  in the construction of a 
national civic culture that is  a  moral and just  community that 
embodies democratic ideals and values, such as those embodied in the 
universal of human right. Student also need to acquire the knowledge  
and skills needed to become effective citizens  in the global community”. 
(Banks, 2001: 6) 

 

Dalam konteks keindonesiaan, warga negara yang baik adalah yang 

memiliki kepribadian Pancasila. Dengan menggunakan kerangka all port, 

kepribadian Pancasila adalah kepribadian yang memiliki kecenderungan-
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kecenderungan yang menentukan berupa sistem neurofisis yang 

digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi 

bermacam-macam perangsang secara Pancasila, menilai dan membimbing 

tingkah laku dan ekspresi secara Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

Indonesia (Satmoko, 1993:237).  

 

2.3.2 Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah       

Dasar  

Acuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran dan 

memantau perkembangan mutu pendidikan adalah standar kompetensi. 

Standar kompetensi dapat didefinisikan sebagai “pernyataan tentang 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa serta tingkat 

penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran” 

(Center for Civics Education, 1997: 2).  

Menurut definisi tersebut, standar kompetensi mencakup dua hal, yaitu 

standar isi (content standards), dan standar penampilan (performance 

standards). Standar kompetensi yang menyangkut isi berupa pernyataan 

tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam 

mempelajari mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi yang menyangkut 

tingkat penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan 

tingkat penguasaan siswa terhadap standar isi.  

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa standar kompetensi 

memiliki dua penafsiran, yaitu: (a) pernyataan tujuan yang menjelaskan apa 
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yang harus diketahui siswa dan kemampuan melakukan sesuatu dalam 

mempelajari suatu bidang studi, dan (b) spesifikasi skor atau peringkat kinerja 

yang berkaitan dengan kategori pencapaian seperti lulus atau memiliki 

keahlian.  

Sesuai dengan Permen 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, terdapat 

delapan tema materi Pendidikan Kewarganegaraan. Kedelapan tema tersebut 

adalah sebagai berikut.  

1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, 

Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah 

Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi 

dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan 

2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, 

Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-

peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, Sistem hukum  dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan 

internasional 

3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, 

Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM 

4) Kebutuhan  warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri 

sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan 
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mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, 

Persamaan kedudukan warga negara 

5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

Hubungan dasar negara dengan konstitusi 

6) Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, 

Pemerintahan daerah dan otonomi Pemerintah pusat,  Demokrasi dan 

sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi 

7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan 

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai 

ideologi terbuka 

8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional 

dan organisasi internasional,  dan Mengevaluasi globalisasi. 

Pada tingkat sekolah dasar delapan tema materi Pendidikan 

Kewarganegaraan tersebut kemudian dijabarkan secara operasional, 

disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi peserta didik sekolah dasar.   
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2.3.3 Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan 

Karakter  

Berkowitz meragukan efektifitas dari pendidikan karakter di kalangan 

peserta didik di sekolah.  

“It is difficult to discuss the effectiveness of character education without 
first considering its goals. The central goal of character education is the 
development of character in students. Therefore,before we address the 
research on effective character education, we need to consider what we 
mean by character and its development. Character  can be defined in 
various ways and is indeed used I  different ways in common speech. We 
consider someone “a character”if they act a typically. We also 
commonly refer to “having character”,but sometimes that character is 
good or bad. It is unlikely that a school that proposes a character-
education initiative is interested in either generating a “bunch of 
characters” or promoting the development of “bad character” in 
students. What we really mean in the field when we invoke character is 
sociomoral  competency”. (Berkowitz et. all., 2004: 73) 

  

Keraguan Berkowitz seperti diungkapkan di atas berangkat dari suatu 

pandangan bahwa karakter mempersaratkan menyatunya ucapan dan tindakan 

dalam kategori “baik”, yang kemudian diejawantahkan dalam relasi kehidupan 

sosial. Oleh karena itu bagi Berkowitz, pendidikan karakter berarti pula 

kompetensi sosiomoral.  

 Secara etimologis, istilah “karakter” lebih dekat pada perspektif 

psikologis atau sifat kejiwaan. Karakter berkaitan langsung dengan aspek 

kepribadian (personality), akhlak atau budi pekerti, tabiat, watak, sifat kualitas 

yang membedakan seseorang dan yang lain atau kekhasan (particular quality) 

yang dapat menjadikan seseorang terpercaya dalam kehidupan bersama orang 

lain.  
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Karakter berkenaan dengan keseluruhan performance seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu di dalam karakter ini 

terkandung unsur moral, sikap, sampai pada perilaku. Sulit rasanya 

mendeteksi seseorang memiliki karakter yang baik atau jelek, manakala 

karena untuk menentukan apakah seseorang memiliki akhlak atau budi belum 

menyaksikan dan merasakan perbuatan atau perilaku tertentu dari orang 

tersebut. 

Dalam tiga dekade terakhir, konsep “karakter” mendapat perhatian yang 

serius dari para ahli terutama pakar Psikologi (Cronbach, 1977; Lickona, 

1992; Sparks, 1991) yang mengkhususkannya pada upaya mendefinisikan 

karakter untuk tujuan pendidikan hingga pembentukan warga negara yang 

memiliki karakter yang baik (good character). 

Oleh karena itu, karakter sebagai kualitas moral akan selalu terintegrasi 

dengan kematangan intelektual dan emosional. Menurut Cronbach (1977:53) 

“character, however; is evidenced in the way a person handles dilemas, 

especially those where his wishes run counter to the interests of other 

persons”. Dari definisi tersebut memang Cronbach tidak mengeksplisitkan 

kemampuan mengatasi dilema sebagai syarat yang menentukan kesuksesan. 

Namun demikian, ia mengakui bahwa keputusan yang ia pilih tergantung pada 

konsep (concepts), sikap (attitudes), kebutuhan (needs) dan perasaannya 

(feelings). 

Selanjutnya dalam memberikan gambaran lebih lanjut mengenai 

karakter, Cronbach menguraikan sebagai berikut. 
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“Character is not a cumulation of separate habits and ideas. Character 
is an aspect of the personality. Beliefs, feelings, and actions, are linked; 
to change character is to reorganize the personality. Tiny lessons on 
principles of good conduct will not be effective if they cannot be 
integrated with the person’s sistem of beliefs about himself, about 
others, and about the good community”. (1977:57). 
 

Dari uraian kedua tersebut, Cronbach semakin memperjelas bahwa 

karakter sebagai satu aspek dan kepribadian terbentuk oleh kebiasaan (habits) 

dan gagasan (ideas) yang keduanya tidak dapat terpisahkan. Untuk 

membentuk karakter, maka unsur-unsur keyakinan (beliefs), perasaan 

(feelings), dan tindakan (actions) merupakan unsur-unsur yang saling terkait 

sehingga untuk mengubah karakter berarti melakukan reorganisasi terhadap 

kepribadian. Dengan kata lain, kondisi proses pendidikan untuk membangun 

karakter warga negara dapat berimplikasi terhadap mutu karakter warga 

negara. Prinsip-prinsip pembelajaran yang baik tidak mungkin berjalan efektif 

apabila tdak dapat dintegrasikan dengan sistem keyakinan diri sendiri, diri 

orang lain, dan diri masyarakat yang baik. 

Bagi Cronbach (1977:59), nilai dan bentuk kehidupan yang terbaik 

adalah “in terms of the choices the individual makes when his actions affect 

the welfare of others: the person of good character generally tries to choose 

acts that promote the welfare of others as well as of himself”. Dalam 

kehidupan sehari-hari, orang seringkali dihadapkan pada sejumlah pilihan 

yang harus diputuskan. Ketika ia dihadapkan pada pilihan perubahan yang 

baik bagi sesama, maka karakter orang yang baik adalah yang berupaya untuk 

mendorong keselamatan orang lain dan dirinya. Sebaliknya, perilaku bersifat 
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amoral apabila pelaku tidak menyadari atau tidak peduli dengan akibat dari 

tindakannya terhadap orang lain. Bayi, yang belum mempunyai pemahaman 

tentang konsep “baik dan buruk” adalah amoral. Seorang yang bijaksana 

(expedient) adalah orang yang berpusat pada dirinya namun perilakunya jauh 

terkendali (be controlled). Ia tahu pentingnya memperhatikan reaksi orang lain 

untuk mengenal lebih jauh lagi. 

Berbeda dengan Cronbach, adalah Lickona (1992:37) yang memandang 

karakter terbagi ke dalam tiga bidang yang saling terkait yakni moral knowing, 

moral feeling, dan moral behavior. Oleh karena itu, karakter yang baik 

mengandung tiga kompetensi, yakni mengetahui hal yang baik (knowing the 

good), ada keinginan terhadap hal yang baik (desiring the good), dan 

melakukan hal yang baik (doing the good) sehingga pada gilirannya ia akan 

menjadi kebiasaan berpikir (habits of the mind), kebiasaan hati (habits of 

heart), dan kebiasaan bertindak (habits of action).   

Pandangan Lickona ini didasarkan atas pendapat filsuf Yunani, 

Aritoteles,  yang menyatakan bahwa “... good character as the life of right 

conduct - right conduct in relation to other persons and in relation to oneself”. 

Secara visual, pandangan Lickona mengenai karakter dapat digambarkan 

sebagai berikut.  
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Gambar 8. Komponen Karakter 
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 (Lickona, 1992:59) 

 

Sebuah karakter dikatakan baik, jika keseluruhan performance seseorang 

yang baik terdiri atas moral knowing, moral feeling, dan moral action, adalah 

baik. Moral knowing mencakup aspek-aspek: (1) Moral awareness, (2) 

Knowing moral values, (3) Perspective-taking, (4) Moral reasoning, (5) 

Decision-making, dan (6) Self-knowledge; Moral Feeling mencakup aspek-

aspek(1) Conscience, (2) Self-Esteem, (3) Emphaty, (4) Loving the good, (5) 

Self-control, dan (6) Humility; sedangkan Moral Action mencakup aspek-

aspek: (1) Competence, (2) Will, dan (3) Habit. 

Persoalan tentang apa itu karakter pernah mengemuka dan menjadi tema 

sentral dalam National Conference on Character Building. yang 

diselenggarakan oleh International Education Foundation bekerjasama 
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dengan DEPDIKNAS, BKKBN, DEPAG, UNDP dan sejumlah LSM di 

Jakarta tahun 2000. Dengan fokus kajian mengkhususkan diri pada The Need 

for Character Education, seminar tersebut memberikan kesimpulan tentang 

karakter sebagai  

“Character has been defined as the inner disposition conductive to right 
conduct. It is a person’s collection of attitudes and habits which enable 
and facilitate moral action. It is the foundation for all activity in the 
world; even,’ task and even,’ achievement bears the imprint of one’s 
character Moreover, as we shall see, one result of attaining good 
character i5 that individuals are able to love others well and become 
more productive citizens. Good character is thus the foundation for all 
human endeavors”. (National Conference on Character Building, 
2000:14).  
 
Lebih lanjut, dalam dokumen konferensi tersebut dibahas pula 

perbedaan pengertian antara personality dan character “Personality is unique. 

It varies from person to person, as do talents and general abilities. Character, 

on the other hand, can be shared by many people. It is composed of virtues 

that are universal (National Conference on Character Building, 2000:16). 

Dari kesimpulan seminar tersebut diperoleh gambaran bahwa personality 

menunjukkan kekhasan yang dimiliki oleh seseorang atau perseorangan 

(individual) karena aspek pembawaan atau bakat dan kemampuan umum, 

sedangkan istilah character menunjukkan kekhasan yang dimiliki oleh 

sejumlah orang termasuk kebajikan-kebajikan yang bersifat universal. 

Karakter yang baik berada tertanam secara baik dalam hati, yang disebut pula 

“moral head”. Secara khusus dinyatakan bahwa “head is the source of the 

fundamental impulse for relatedness. It is what motivates a person to yearn 
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for the joy of loving and being loved, the satisfaction of valuing and being 

valued” (National Conference on Character Building, 2000:29).  

Dalam tinjaun psikologis, Berkowitz meneropongnya sebagai sesuatu 

yang rumit.   

“Character is the complex  set  of  psychological characteristics that 
enable an individual to act as a moral agent. In other words, character 
is multifaceted. It is psychological. It relates to moral functioning. In the 
first author’s moral anatomy, seven psychological aspects of character 
are identified:moral action, moral values, moral personality, moral 
emotions, moral reasoning, moral identity and foundational 
characteristics”. (Berkowitz et. all., 2004: 73) 

 

Jika pengertian karakter menunjuk pada kekhasan suatu komunitas, 

maka  “karakter bangsa/national character”, sangat erat kaitannya dengan 

masalah psikologi sosial. Beberapa ahli mendefinisikan karakter bangsa dalam 

konteks negara-bangsa (nation-state) sebagai salah satu unsur kekuatan 

nasional (national power) dalam politik antarbangsa.  

DeVos (1968:63) mendefinisikan karakter bangsa sebagai berikut: The 

term “national character” is used to describe the enduring personality 

characteristics and unique life style found among the populations of particular 

national states. Artinya, istilah karakter bangsa digunakan untuk 

mendeskripsikan ciri-ciri kepribadian yang tetap dan gaya hidup yang khas 

yang ditemui pada penduduk negara bangsa tertentu. Karena terkait dengan 

masalah kepribadian yang merupakan bagian dan aspek kejiwaan, maka diakui 

oleh DeVos bahwa dalam konteks perilaku, karakter bangsa dianggap sebagai 

istilah yang abstak yang terikat oleh aspek budaya dan termasuk dalam 

mekanisme psikologis yang menjadi karakteristik masyarakat tertentu. 
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Menurut DeVos (1968:70) pula bahwa secara historis, munculnya 

kesadaran adanya perbedaan kebangsaan bermula di Eropa “... the differences 

between Danes and Swedes, between Belgians and Dutch, between Germans 

and Italians, or even between northern and southern Italians, northern and 

southern Belgians, or northern and southern Dutch”. Namun, persepsi tentang 

perbedaan perilaku yang menimbulkan kesan verbal yang berusaha sungguh-

sungguh mengkaji secara sistematis tentang persepsi perbedaan dalam 

konfigurasi kepribadian, baru muncul pada tahun 1940-an.  

Secara natural, pembangunan karakter bangsa bukanlah monopoli misi 

dari Pendidikan Kewarganegaraan. Setiap mata pelajaran di sekolah 

sesungguhnya memiliki peluang pula untuk membinakan karakter bangsa. Hal 

ini terkait dengan sisi afeksi yang merupakan bagian integral dari tujuan 

pembelajaran, selain khazanah keilmuan yang menjadi domain utamanya. 

Kerapkali sisi afeksi ini disebut dengan nurturent effect, sedangkan domain 

utama keilmuannya dikenal dengan instructional effect.  

Pada aspek nurturent effect inilah, setiap mata pelajaran dapat 

memainkan peran pembangunan karakter bangsa.  

Menurut Branson (1998:79) atas dasar pengalamannya pada pendidikan 

karakter di Amerika Serikat, dikatakan bahwa tugas mengembangkan 

pendidikan karakter dan PKn dilakukan secara bersama-sama dan bertujuan 

untuk mengembangkan sifat-sifat karakter pribadi dan karakter publik. Ciri-

ciri karakter pribadi meliputi tanggung jawab moral, disiplin pribadi, dan 

hormat kepada orang lain dan martabat manusia. Sedangkan ciri-ciri karakter 
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publik meliputi public-spiritedness, civility, respect for law, critical-

mindedness, and a willingness to negotiate and compromise. (Branson, 

1998:81). Karakter publik ini sering dinamakan pula karakter kolektif atau 

karakter bangsa.  

Lebih lanjut Branson menegaskan bahwa hasil penelitian mata pelajaran 

di sekolah seperti pemerintahan, kewarganegaraan, sejarah dan sastra bila 

diajarkan secara baik akan memberikan kerangka konseptual yang diperlukan 

untuk pendidikan karakter.  

Dalam konteks kerangka konseptual untuk terbangunnya pendidikan 

karakter, Berkowitz  memberikan strategi sebagai berikut:  

“Character education has been demonstrated to be associated with 
academic motivation and aspirations, academic achievement, prosocial 
behavior, bonding to school, prosocial and democratic values,conflict-
resolution skills, moral-reasoning maturity,responsibility, respect, self-
efficacy,self-control,self- esteem, social skills and trust in and respect for 
teachers”. (Berkowitz et. all., 2004: 80) 

 

Hal ini berarti bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan bukan hanya 

melalui mata pelajaran PKn melainkan melalui mata pelajaran lain juga. Feith 

dan Castles (1970:58) menegaskan bahwa “it is not enough for love of nation 

and country to be fostered by the study of civics”. Menurut Feith dan Castles, 

pendidikan karakter dapat diselenggarakan juga melalui mata pelajaran lain 

yang mengembangkan dimensi emosional, seni, mengajarkan tentang 

kebebasan warisan nenek moyang, keindahan ibu pertiwi, budaya dan 

kesenian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Coles (dalam Branson, 1998:92) 

bahwa: 
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 “Character is ultimately who we are expressed in action, in how we 
live, in what we do and so the children arounds us know, they absorb 
and take stock of what they observe, namely us-we adults living and 
doing things in a certain spirit, getting on with one another in our 
various ways”. 

  

Begitu pula dengan pendapat Bates, yang menegaskan bahwa era 

pendidikan modern akan selalu memperkenalkan persoalan kemauan, 

kebiasaan, dan lingkungan sosialnya. “The new education is everywhere 

recognizing the importance of the education of the will, and of leading the will 

to express it self in outward habits and customs” (R.C. Bates, 1998: 577).  

Kendatipun demikian misi pembangunan karakter bangsa yang diemban 

oleh Pendidikan Kewarganegaraan memiliki karakteristik sendiri yaitu 

diarahkan pada pembentukan persatuan nasional.  

Penelitian yang dilakukan oleh seorang Indonesianis Reid (2005:174) 

tentang national building di Indonesia dan sudut pandang sejarah 

kemerdekaan Indonesia, menemukan beberapa hal menarik sebagai berikut;  

“the heroic ideals of the nationalist movement, sanctified during the 
revolutionary struggle of the 1940s, were about national unity in 
opposition to dutch oppresions . The nationalists of the 1920s and 
1930s, raised on colonial texbooks about the rise of Dutch power over 
the archipelago, already decided that the most interesting characters of 
that story were the “rebels” who had opposed the Dutch, and in 
prehistory the builders of great “empires” which most nearly coincided 
with that of the Dutch.” 

 Dari  hasil penelitian Reid tersebut tampak bahwa kaum nasionalis 

banyak berperan dalam membentuk persepsi bangsa terhadap kaum penjajah 

yang telah ditanamkan sejak beberapa dekade sebelumnya. Terjadi 

perbedaan pandangan antara seorang Indonesia dan Belanda tentang 
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pejuang. Seorang pahlawan bagi bangsa Indonesia adalah seorang 

pemberontak bagi Belanda, dan begitu juga sebaliknya. Persoalan ini terkait 

dengan penanaman nilai kebangsaan pada diri masyarakat Indonesia, 

sehingga memiliki kecintaan yang mendalam terhadap bangsa dan 

negaranya. Dennis L (2003:111) menegaskan bahwa A government 

statement explains, ‘Literacy in a common language is an essential basis for 

education leading to national unity in the Territory. 

 Demikian pula Crampton (2003:220) menjelaskan masalah ini bahwa 

symbolically and ideologically, exhibitionary spaces were important for the 

state in producing national subjects and fostering a nationally unified support 

for imperial policies.  

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, persepsi yang tidak 

menguntungkan bagi penumbuhan rasa kebangsaan Indonesia secara perlahan 

diubah melalui berbagai upaya oleh para pendiri bangsa. Presiden Sukarno 

pada waktu itu mengajukan inisiatif untuk menghargai para pahlawan nasional 

sebagai tema revolusi.  

Selanjutnya dalam penilaian Reid, pada masa Orde Baru, peran 

pembangunan karakter bangsa, banyak mendapat campur tangan dari kalangan 

tentara (ABRI). Seorang sejarawan yang adalah militer, Brigadir Genderal Dr. 

Nugroho Notosusanto, merupakan tokoh yang banyak berperan dalam 

penyusunan sejarah nasional Indonesia. Notosusanto yakin “that history was 

the way to build an integral state with the army as its backbone” (Reid, 

2005:176). Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Nugroho Notosusanto 
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mempersiapkan sebuah kurikulum sejarah ABRI. Ia menyatakan bahwa 

“history is the most effective means to achieve the two (principal) goals, that 

is the goal of strengthening the spirit of integration in the Armed Forces, and 

the goal of perpetuating the precious values of the 1945 struggle. (Reid, 2005: 

184). 

Gagasannya ini direalisasikan dalam lingkungan pendidikan dan mulai 

jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) ketika 

beliau menduduki Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983 dengan 

menerapkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), 

“History of National Struggle” pada tahun 1985. Mata pelajaran ini tidak lama 

bertahan dan akhirnya dihapuskan dari kurikulum sekolah sebelum jatuhnya 

Presiden Suharto.  

 

2.3.4 Proses pembelajaran sebagai upaya pembinaan karakter bagi 

peserta didik 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang 

berkarakteristikkan interaksi edukatif. Yaitu komunikasi timbal balik antara 

guru dengan siswa dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Oleh karena itu 

sumber belajar yang dirancang dengan baik dalam batas tertentu akan dapat 

merangsang timbulnya semacam dialog internal dalam diri siswa yang belajar 

(Miarso, 1984:94). Dengan kata lain terjadi komunikasi bermakna antara 

siswa dengan sumber belajar yang dihadapinya. 
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Dengan tercapainya dialog internal pada diri siswa menjadikan mereka 

berusaha untuk menangkap pesan dari media tersebut, sehingga telah terjadi 

proses pembelajaran. Media berhasil membawakan pesan sebagai sumber 

belajar, apabila kemudian terjadi perubahan pola fikir, tingkah laku atau sikap 

belajar pada diri siswa. 

Proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar semakin strategis untuk 

melakukan kongkritisasi, mengingat kondisi psikis dan intelektual mereka 

masih berorientasi pada hal-hal yang konkrit. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan pesan-pesan pembangunan 

karakter dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Perencanaan dimaksud 

disesuaikan kejiwaan anak-anak sekolah dasar. Perencanaan yang baik akan 

menghasilkan proses-proses pembelajaran yang kondusif bagi terjadinya 

dialog antara peserta didik dengan sumber belajar yang ada, yang pada 

gilirannya akan tertanam konsep-konsep pembangunan karakter dalam 

tingkatannya yang sangat sederhana dan konkrit. 

Proses pembelajaran yang berkualitas memerlukan pengembangan bahan 

ajar secara proporsional. Bahan ajar dalam bentuk yang sederhana dan mudah 

diapresiasi, di sekolah dasar sangat penting artinya bagi proses belajar 

mengajar. Pada anak usia sekolah dasar, bahan ajar dalam bentuk yang 

sederhana dan mudah diapresiasi tidak hanya menjadi sumber utama belajar 

setelah guru, melainkan juga efektif dalam membinakan pesan pada diri 

peserta didik. Seperti hasil penelitian Unger dan Crowford (dalam Sunarto, 

2000:158), menemukan bahwa salah satu lingkungan anak-anak yang 
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berpengaruh besar bagi pembentukan karakter dalam diri anak-anak adalah 

cerita-cerita dan komunikasi pesan-pesan national chararacter building yang 

diperoleh di lingkungan keluarga, teman bermain, sekolah, dan bacaan-

bacaan. Informasi tentang pembangunan karakter tersebut diterima secara 

verbal oral, verbal tulis, verbal audio, hingga verbal visual. 

Penanaman karakter pada para peserta didik merupakan proses 

penyesuaian kepribadian yang perlu memperhatikan bermacam-macam prinsip 

dasar pertumbuhan. Satmoko (1983:216) menegaskan bahwa mekanisme 

penyesuaian tersebut pada dasarnya merupakan sebagian dari usaha 

kependidikan yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, maupun masyarakat, 

serta berlangsung seumur hidup.  

Itulah sebabnya, perencanaan pembelajaran yang praktis, aplikabel, dan 

memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik sangat 

diperlukan, dalam upaya pembelajaran nilai yang membawa muatan 

pembangunan karakter.  

Buku teks mata pelajaran di sekolah dasar yang merupakan sumber 

informasi yang bersifat ferbal tulis dan visual, merupakan sumber yang sangat 

dekat dengan peserta didik. Selain jangkauan anak-anak SD untuk mengakses 

sumber informasi lain yang lebih kompleks sangat terbatas, pola fikir pun 

masih sangat sederhana sehingga belum memerlukan informasi-informasi 

yang rumit. Oleh karena itu pesan yang ada pada buku teks pelajaran SD 

sangat efektif dalam membentuk image anak tentang national character 

building.  
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Ketika seorang anak mulai akrab dengan buku-buku bacaan, ada 

tahapan-tahapan yang berproses dalam dirinya. Nielson (1990:37-39) 

mengemukakan ada tiga tahap seorang anak mengenal kegiatan berbahasa, 

yaitu penikmatan tidak sadar, penikmatan bacaan secara sederhana, dan tahap 

apresiasi penuh pada bacaan. Pada tahap pertama, anak mengetahui apa yang 

disukai tetapi tidak tahu mengapa menyukai hal itu. Misalnya ketika orang 

tuanya menyanyi atau bercerita untuk mereka, mereka akan menikmatinya 

tanpa mereka tahu mengapa tertarik nyanyian atau cerita itu. Hal ini terjadi 

ketika anak masih bayi terus berlanjut sampai anak memasuki sekolah dasar. 

Pada tahap kedua, seorang anak mulai menikmati bacaan kendatipun dengan 

tingkat penerimaan yang sederhana. Pada tahap ini anak akan berusaha 

meningkatkan kesenangannya, sehingga kerapkali banyak mengajukan 

pertanyaan pada orang dewasa sekitar bacaan tersebut. Tahap kedua ini terjadi 

biasanya pada masa akhir di sekolah dasar dan awal sekolah menengah. 

Sedangkan pada tahap ketiga adalah masa di mana anak-anak mulai dapat 

mangapresiasi bacaan secara sempurna. Pada tahap ini anak-anak sudah dapat 

menanggapi isi bacaan, dan sudah pula mempunyai alasan kenapa menyukai 

bacaan tersebut. Tahap ini terjadi pada masa-masa sekolah lanjutan tingkat 

atas.  
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2.4    Teori yang Mendasari Pembelajaran sebagai pembangunan 

karakter 

Beberapa teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam memandang 

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya 

pembangunan karakter (character building).  

2.4.1 Teori Gestalt 

Teori belajar Gestalt berada pada rumpun aliran kognitivisme. Aliran ini 

telah memberikan kontribusi terhadap penggunaan unsur kognitif atau mental 

dalam proses belajar. Berbeda dengan pandangan aliran behavioristik yang 

memandang belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus 

dan respons, aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukanlah sekedar 

stimulus dan respons yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu, kegiatan 

belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu yang 

sedang belajar. Karena itu, menurut aliran kognitif, belajar adalah sebuah 

proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan 

pengetahuan. Sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur 

dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, 

keyakinan, dan lain sebagainya. 

Bahkan teori Gestalt melakukan pengkajian fungsi motor-visual untuk 

pengamatan perilaku. ”Assessment of visual-motor functions is an important of 

a comprehensive psychological evaluation. The Bender-Gestalt  test  has 

provided insight into such problems  as mental retardation, learning 

disabilities, personality dynamics, and brain injury  (Decker,  2008: 3).  
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Kendati pendekatan kognitif sering dipertentangkan dengan pendekatan 

behavioristik, namun ia tidak selalu menafikan pandangan-pandangan kaum 

behavioristik. Reinforcement, misalnya yang menjadi prinsip belajar 

behavioristik, juga terdapat dalam pandangan kognitif tentang belajar. Namun 

bedanya behavioristik memandang reinforcement sebagai elemen yang 

penting untuk menjaga dan menguatkan perilaku, sedangkan menurut 

pandangan kognitif reinforcement sebagai sebuah sumber feedback apakah 

kemungkinan yang terjadi jika sebuah perilaku diulang lagi.  

Psikologi kognitif muncul dipengaruhi oleh psikologi Gestalt, dengan 

tokoh-tokohnya seperti Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. 

Para tokoh Gestalt tersebut belum merasa puas dengan penemuan-penemuan 

para ahli sebelumnya yang menyatakan belajar sebagai proses stimulus dan 

respons serta manusia bersifat mekanistik. Penelitian-penelitian yang 

dilakukan oleh para tokoh Gestalt lebih menekankan pada persepsi. Menurut 

mereka, manusia bukanlah sekedar mahluk yang hanya bisa bereaksi jika ada 

stimulus yang memengaruhinya. Tetapi lebih dari itu, manusia adalah mahluk 

individu yang utuh antara rohani dan jasmaninya. Dengan demikian, pada saat 

manusia bereaksi dengan lingkungannya, manusia tidak sekadar merespons, 

tetapi juga melibatkan unsur subyektivitasnya yang antara masing-masing 

individu bisa berlainan. 

Berbeda dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh 

behavoirisme, terutama Thorndike, yang menganggap bahwa belajar sebagai 

proses trial and error, teori Gestalt ini memandang belajar adalah proses yang 
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didasarkan pada pemahaman (insight). Karena pada dasarnya setiap tingkah 

laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau 

memikirkan situasi dimana tingkah laku tersebut terjadi. Pada situasi belajar, 

keterlibatan seseorang secara langsung dalam situasi belajar tersebut akan 

menghasilkan pemahaman yang dapat membantu individu tersebut 

memecahkan masalah. Dengan kata lain, teori Gestalt ini menyatakan bahwa 

yang paling penting dalam proses belajar individu adalah dimengertinya apa 

yang dipelajari oleh individu tersebut. Oleh karena itu, teori belajar Gestalt ini 

disebut teori belajar insight.  

Seperti pada eksperimen yang dilakukan kaum behavioristik,  Wolfgang 

Kohler pun menjelaskan teori Gestalt ini melalui percobaan dengan seekor 

simpanse yang diberi nama Sultan. Dalam eksperimennya, Kohler ingin 

mengetahui bagaimana fungsi insight dapat membantu memecahkan masalah, 

dan membuktikan bahwa perilaku simpanse dalam memecahkan masalah yang 

dihadapinya tidak hanya didasarkan stimulus dan respons atau trial dan error 

saja, tapi juga karena ada pemahaman terhadap masalah dan bagaimana 

memecahkan masalah tersebut (Fudyartanto, 2002:82). 

Eksperimen yang dilakukan oleh Kohler menunjukkan pentingnya 

pembentukan insight dalam proses belajar. Pembentukan insight dalam 

individu belajar terjadi karena ada persepsi terhadap lingkungan atau medan 

dan menstrukturnya sehingga membentuk menjadi suatu susunan yang 

bermakna, yaitu terbentuknya insight. 
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Proses belajar yang menggunakan insight (insightfull learning) 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Suryabrata, 1990:73): (1) Insight 

tergantung pada kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang dimiliki individu 

masing-masing berbeda-beda satu dengan yang lain. Biasanya perbedaan 

tersebut terletak pada usia, biasanya usia yang muda lebih sukar belajar 

dengan insight. (2) Insight tergantung kepada pengalaman masa lampau yang 

relevan. Latar belakang turut membantu terbentuknya insight, tetapi tidak 

menjamin terbentuknya insight. (3) Insight tergantung kepada pengaturan 

situasi yang dihadapi. Belajar insight hanya mungkin terjadi jika situasi 

belajar diatur sedemikian rupa, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dapat 

diobservasi. (4) Insight didahului dengan periode mencari dan mencoba-coba. 

Individu sebelum memecahkan masalah mungkin melakukan respons-respons 

yang kurang relevan terhadap penyelesaian problemnya. (5) Solusi problem 

dengan menggunakan insight dapat diulangi dengan mudah, dan akan berlaku 

secara langsung. (6) Jika insight telah terbentuk, maka problem pada situasi-

situasi yang lain akan dapat dipecahkan. Insight mempunyai kemampuan 

untuk ditransfer dari satu masalah ke satu masalah lain, walaupun situasi-

situasi yang menimbulkan insight berbeda dengan situasi-situasi dan materi 

hal yang baru, namun realisasi-realisasi dan generalisasinya sama. 

Selain insight, teori Gestalt juga menekankan pentingnya organisasi 

pengamatan terhadap stimuli di dalam lingkungan dan faktor-faktor yang 

memengaruhi pengamatan. Melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh 

para tokoh gestalt, disusunlah hukum-hukum Gestalt yang berhubungan 
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dengan pengamatan (Fudyartanto, 2002:89) sebagai berikut. (1)  Hukum 

Pragnanz, yang merupakan hukum umum dalam psikologi Gestalt. Hukum ini 

menyatakan bahwa organisasi psikologis selalu cenderung untuk bergerak 

kearah penuh arti (pragnanz). Menurut hukum ini, jika seseorang mengamati 

sebuah atau sekelompok obyek, maka orang tersebut akan cenderung memberi 

arti terhadap obyek yang diamatinya, dengan memberikan kesan sedemikian 

rupa terhadap obyek tersebut. Kesan yang memberikan arti terhadap obyek 

mungkin didasarkan pada warna, bentuk, ukuran, dan sebagainya. (2) Hukum 

Kesamaan (the law of similarity), yang menyatakan bahwa hal-hal yang sama 

cenderung membentuk kesatuan. (3) Hukum Keterdekatan (the law of 

proximity), yang menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung 

membentuk kesatuan. (4) Hukum ketertutupan (the law of closure), yang 

menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung membentuk keseluruhan. 

(5) Hukum Kontinuitas yang menyatakan bahwa hal-hal yang kontinu atau 

yang merupakan kesinambungan (kontinuitas) yang baik akan mempunyai 

tendensi untuk membentuk kesatuan.  

    

2.4.2 Teori Konstruktivisme  

Pendekatan konstruktivistik dalam belajar dan pembelajaran didasarkan 

pada perpaduan antara beberapa penelitian dalam psikologi kognitif dan 

psikologi sosial, sebagaimana teknik-teknik dalam modifikasi perilaku yang 

didasarkan pada teori operant conditioning dalam psikologi behavioral. 

Premis dasarnya adalah bahwa individu harus secara aktif “membangun” 
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pengetahuan dan keterampilannya (Brunner, 1990:87) dan informasi yang ada 

diperoleh dalam proses membangun kerangka oleh pelajar dari lingkungan di 

luar dirinya. 

Membangun kenyataan adalah hal yang ditekankan dalam sosiologi baru 

pendidikan, seperti dinyatakan oleh Young (2008:3): “.....the new sociology of 

education treated curriculum knowledge as a socially constructed  reality like 

any other. 

Secara filosofis, belajar menurut teori konstruktivisme adalah 

membangun pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, atau kaidah 

yang siap untuk diambil atau diingat. Manusia harus mengkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

“Constructivism emphasizes the careful study of the processes by which 

children create and develop their ideas”(Strommen and Lincoln, 1992:468). 

 Dalam proses belajar di kelas, menurut Nurhadi dan kawan-kawan 

(2004:94), siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak 

akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Esensi dan teori 

konstruktivisme ini adalah ide. Siswa harus menemukan dan 

mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain. Dengan dasar 
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itu, maka belajar dan pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

‘mengkonstruksi’, bukan ‘menerima’ pengetahuan. 

Oleh karena itu, Slavin (1994:129) menyatakan bahwa dalam proses 

belajar dan pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan siswa menjadi pusat 

kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas. Guru dapat memfasilitasi proses 

ini dengan mengajar menggunakan cara-cara yang membuat sebuah informasi 

menjadi bermakna dan relevan bagi siswa, dengan memberdayakan metode, 

media, dan bahan ajar secara sinergis. Untuk itu, guru harus memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau mengaplikasikan ide-ide 

mereka sendiri, di samping mengajarkan siswa untuk menyadari dan sadar 

akan strategi belajar mereka sendiri. 

Revolusi konstruktivisme mempunyai akar yang kuat dalam sejarah 

pendidikan. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari 

usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky  (Banks, J.  A.  2003: 132-137).   

Perkembangan kontruktivisme bisa diterawang dari perspektif 

“dilemma”-nya  Mark Windschitl: 

“As more specific phenomena of interest,”dilemmas”are  aspects of 
teachers’intellectual  and lived experiences that  prevent theoretical ideals of 
constructivism  from being realized in practice in school settings.For frames 
of reference are used to describe these dilemmas. Conceptual  dilemmas are 
rooted in teachers’attempts to understand the philosophical, psychological, 
and epistemological  underpinnings of  constructivism. Pedagogical dilemmas 
for teachers arise from the more complex approaches to designing curriculum 
and fashioning learning experiences that constructivism demands. Cultural 
dilemmas emerge between teacher dilemmas emerge between teachers and 
students during the radical reorientation of classroom roles and expectations 
necessary to accommodate the constructivist ethos. Political dilemmas are 
associated with resistance  from various stakeholders in school communities 
when institutional norm are questioned and routines of privilege and authority 
are disturbed”. (Windschitl, 2002:132) 
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Jean Piaget dan Vygotsky  menekankan bahwa perubahan kognitif ke 

arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada 

mulai bergeser karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses 

ketidakseimbangan (dissequilibrium). Selain itu, Jean Piaget dan Vygotsky 

juga menekankan pada pentingnya lingkungan sosial dalam belajar dengan 

menyatakan bahwa integrasi kemampuan dalam belajar kelompok akan dapat 

meningkatkan pegubahan secara konseptual.  

Dalam orientasi teoritis, belajar kelompok menyiratkan adanya 

Sociotransformative Constructivism . ” Sociotransformative Constructivism  is 

an orientation that draws form multicultural education (as a theory of social 

justice) and social constructivism (as a theory of learning) (Zozakiewicz dan  

Rodriguez, 2007: 401) 

Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, 

seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing mempunyai makna yang 

berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda 

oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Setiap 

pengalaman baru akan dihubungkan dengan kotak-kotak atau struktur 

pengetahuan dalam otak manusia (Nurhadi, 2004:73). Oleh karena itu, pada 

saat manusia belajar, menurut Piaget, sebenarnya telah terjadi dua proses 

dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. 

Proses organisasi adalah proses ketika manusia menghubungkan 

informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah 

disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak. Melalui proses organisasi 
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inilah, manusia dapat memahami sebuah informasi baru yang didapatnya 

dengan menyesuaikan informasi tersebut dengan struktur pengetahuan yang 

dimilikinya. Sehingga manusia dapat mengasimilasikan atau 

mengakomodasikan informasi atau pengetahuan tersebut. 

Proses adaptasi adalah proses yang berisi dua kegiatan. Pertama, 

menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh 

manusia atau disebut dengan asimilasi. Kedua, mengubah struktur 

pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru, sehingga 

akan terjadi keseimbangan (equilibrium). Dalam proses adaptasi ini, Piaget 

mengemukakan empat konsep dasar (Nurhadi, 2004:83), yaitu skemata, 

asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. 

Pertama, skemata. Manusia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Manusia cenderung mengorganisasikan tingkah laku dan 

pikirannya. Hal itu mengakibatkan adanya sejumlah struktur psikologis yang 

berbeda bentuknya pada setiap fase atau tingkatan perkembangan tingkah laku 

dan kegiatan berpikir manusia. Struktur mi disebut dengan struktur pikiran 

(intellectual scheme). Dengan demikian, pikiran harus memiliki suatu struktur 

yaitu skema yang berfungsi melakukan adaptasi dengan lingkungan dan 

menata lingkungan itu secara intelektual. 

Secara sederhana skemata dapat dipandang sebagai kumpulan konsep 

atau kategori yang digunakan individu ketika ia berinteraksi dengan 

lingkungan. Skemata ini senantiasa berkembang. Artinya, ketika kecil seorang 

anak hanya memiliki beberapa skemata saja, tetapi setelah beranjak dewasa 
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skematanya secara berangsur-angsur bertambah banyak, luas, beraneka ragam, 

dan kompleks. Perkembangan ini dimungkinkan oleh stimulus-stimulus yang 

dialaminya yang kemudian diorganisasikan dalam pikirannya. Piaget 

mengatakan bahwa skemata orang dewasa berkembang mulai dan skemata 

anak melalui proses adaptasi sampai pada penataan dan organisasi. Makin 

mampu seseorang membedakan satu stimulus dengan stimulus lainnya, makin 

banyak skemata yang dimilikinya. Dengan demikian, skemata adalah struktur 

kognitif yang selalu berkembang dan berubah. Proses yang menyebabkan 

adanya perubahan tersebut adalah asimilasi dan akomodasi. 

Kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan proses kognitif dan penyerapan 

pengalaman baru ketika seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke 

dalam skemata atau perilaku yang sudah ada. Misalnya, seorang anak belum 

pernah melihat ‘seekor ayam’. Stimulus, ayam, yang dialaminya akan diolah 

dalam pikirannya, dicocok-cocokkan dengan skemata-skemata yang telah ada 

dalam struktur mentalnya. Mungkin saja skemata yang paling dekat dengan 

ayam adalah ‘burung’, maka ia menyebut ‘ayam’ itu sebagai ‘burung besar’ 

karena stimulus ‘ayam’ diasimilasikan ke dalam skemata ‘burung’. Nanti, 

ketika dipahaminya bahwa hewan itu bukan ‘burung besar’ melainkan ‘ayam’, 

maka terbentuklah skemata ‘ayam’ dalam struktur pikiran anak itu. 

Asimilasi pada dasarnya tidak mengubah skemata, tetapi memengaruhi 

atau memungkinkan pertumbuhan skemata. Dengan demikian, asimilasi 

adalah proses kognitif individu dalam usahanya mengadaptasikan diri dengan 
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lingkungannya. Asimilasi terjadi secara kontinu, berlangsung terus-menerus 

dalam perkembangan kehidupan intelektual anak. 

Ketiga, akomodasi. Uraian di atas menyimpulkan bahwa pada akhirnya 

dalam struktur mental anak itu terbentuklah skemata ‘ayam’. Seandainya 

dalam pikiran anak itu sudah ada skemata yang cocok dengan skemata ‘ayam’ 

(ayam jenis lain), maka skemata ‘ayam’ itu akan berubah dalam artian akan 

menjadi lebih luas dan lebih terdiferensiasi. Maksudnya, mungkin pada 

skemata “ayam’ semula masih tercakup ‘itik’ atau ‘angsa’, tetapi dengan 

adanya pengalaman baru ini, maka konsep tentang ‘ayam’ menjadi lebih teliti, 

tepat atau mantap. 

Akomodasi adalah suatu proses struktur kognitif yang berlangsung 

sesuai dengan pengalaman baru. Proses kognitif tersebut menghasilkan 

terbentuknya skemata baru dan berubahnya skemata lama. Di sini tampak 

terjadi perubahan secara kualitatif, sedangkan pada asimilasi terjadi perubahan 

secara kuantitatif. Jadi, pada hakikatnya akomodasi menyebabkan terjadinya 

perubahan atau pengembangan skemata. Sebelum terjadi akomodasi, ketika 

anak menerima stimulus yang baru, struktur mentalnya menjadi goyah atau 

disebut tidak stabil. Bersamaan terjadinya proses akomodasi, maka struktur 

mental tersebut menjadi stabil lagi. Begitu ada stimulus baru lagi, maka 

struktur mentalnya akan kembali goyah dan selanjutnya setelah terjadi proses 

akomodasi akan stabil lagi.  

Begitulah proses asimilasi dan akomodasi terjadi terus-menerus dan 

menjadikan skemata manusia berkembang bersama dengan waktu dan 
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bertambahnya pengalaman. Mula-mula skemata seseorang masih bersifat 

sangat umum dan global, kurang teliti, bahkan terkadang kurang tepat, tetapi 

melalui proses asimilasi dan akomodasi, skemata yang kurang tepat dan 

kurang teliti tersebut diubah menjadi lebih tepat dan lebih teliti. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam asimilasi, 

individu memaksakan struktur yang ada padanya kepada stimulus yang 

masuk. Artinya, stimulus dipaksa untuk memasuki salah satu yang cocok 

dalam struktur mental individu yang bersangkutan. Sebaliknya, dalam 

akomodasi individu dipaksa mengubah struktur mentalnya agar cocok dengan 

stimulus yang baru itu. Dengan kata lain, asimilasi bersama-sama dengan 

akomodasi secara terkoordinasi dan terintegrasi rnenjadi penyebab terjadinya 

adaptasi intelektual dan perkembangan struktur intelektual. 

Keempat, keseimbangan (equilibrium). Dalam proses adaptasi terhadap 

lingkungan, individu berusaha untuk mencapai struktur mental atau skemata 

yang stabil. Stabil dalam artian adanya keseimbangan antara proses asimilasi 

dan proses akomodasi. Seandainya hanya terjadi asimilasi secara kontinu, 

maka yang bersangkutan hanya akan memiliki beberapa skemata global dan ia 

tidak mampu melihat perbedaan antara berbagai hal. Sebaliknya, jika hanya 

akomodasi saja yang terjadi secara kontinu, maka individu akan hanya 

memiliki skemata yang kecil-kecil saja, dan mereka tidak memiliki skemata 

yang umum. Individu tersebut tidak akan bisa melihat persamaan-persamaan 

di antara berbagai hal. Itulah sebabnya, ada keserasian di antara asimilasi dan 

akomodasi yang oleh Jean Piaget disebut dengan keseimbangan (equilibrium). 
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Berbeda dengan Piaget, Vygotsky (Elliot, 2003, 52) menteorikan bahwa 

belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, 

belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses 

secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan 

dengan lingkungan sosial budaya. Sehingga, lanjut Vygotsky, munculnya 

perilaku seseorang adalah karena intervening kedua elemen tersebut. Pada saat 

seseorang mendapatkan stimulus dan lingkungannya, ia akan menggunakan 

fisiknya berupa alat inderanya untuk menangkap atau menyerap stimulus 

tersebut, kemudian dengan menggunakan saraf otaknya informasi yang telah 

diterima tersebut diolah. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus 

dan saraf otak dalam mengelola informasi yang diperoleh merupakan proses 

secara fisik-psikologi sebagai elemen dasar dalam belajar. 

Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dan proses elemen dasar ini 

akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial 

budaya mereka. Oleh karena itu, Vygotsky sangat menekankan pentingnya 

peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Vygotsky percaya 

bahwa belajar dimulai ketika seorang anak dalam perkembangan zone 

proximal, yaitu suatu tingkat yang dicapai oleh seorang anak ketika ia 

melakukan perilaku sosial. Zone ini juga dapat diartikan sebagai seorang anak 

yang tidak dapat melalukan sesuatu sendiri tetapi memerlukan bantuan 

kelompok atau orang dewasa. Dalam belajar, zone proximal ini dapat 

dipahami pula sebagai selisih antara apa yang bisa dikerjakan seseorang 

dengan kelompoknya atau dengan bantuan orang dewasa. Maksimalnya 
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perkembangan zone proximal ini tergantung pada intensifnya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungan sosial. 

Dengan demikian, seorang anak “tidak sendirian” dalam menemukan 

dunianya sebagai bagian proses perkembangan kognitifnya. Anak dapat 

melakukan konservasi dan klasifikasi dengan bantuan anggota keluarga, guru, 

atau kelompok bermainnya. Pada umumnya bimbingan ini dikomunikasikan 

melalui bahasa. 

Bruner (1990:271) menyebut bantuan orang dewasa dalam proses belajar 

anak dengan istilah scaffolding, yaitu sebuah dukungan untuk belajar dan 

memecahkan problem. Dukungan ini dapat berupa isyarat-isyarat, peringatan-

peringatan, dorongan, memecahkan problem dalam beberapa tahap, 

memberikan contoh, atau segala sesuatu yang mendorong seorang siswa untuk 

tumbuh dan menjadi pelajar yang mandiri dalam memecahkan problem yang 

dihadapinya.  

 

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran PKn sebagai 

Pembangun Karakter  

2.5.1 Faktor Guru  

Refleksi Mordechai Gordon tentang guru amat menarik untuk di 

perhatikan ”…when I do not know myself, I cannot know who my student are.I 

will see them through a glass darkly, in the shadows of my unexamined life-

and when  I cannot see them clearly, I cannot teach them well (Gordon, 2008: 

323).  
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Kualitas proses pembelajaran di dalam kelas amat ditentukan oleh 

kualitas gurunya. Mendiknas memberikan penegasan bahwa “guru yang 

utama” (Republika 10 Februari 2006). Belajar dapat dilakukan di mana saja, 

tetapi guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh siapa atau alat apa pun 

juga. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang paling penting bukan 

membangun gedung sekolah atau sarana dan prasarananya, melainkan harus 

dengan upaya peningkatan proses pembelajaran dan pembelajaran yang 

berkualitas, yakni proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, 

dan mencerdaskan.  

Di samping itu untuk membangun pendidikan yang bermutu juga 

diperhatikan tentang resistensinya. Rodrigues dan Berryman setidaknya 

menyebut resistensi kepada perubahan yang bersifat pendidikan dan resistensi 

kepada perubahan ideologis.  

“Resistance to pedagogical change has to do with the opposition by 
many preservice  teachers to student-centered, inquiry-based,or social 
constructivist  pedagogical strategies. Resistance to ideological change 
has to do with opposition to teaching as a vehicle for establishing social 
justice in our society; that is, teaching as a vehicle for students to use 
knowledge  for  self-empowerment and transformative action”. 
(Rodriguez and Berryman, 2002:1018) 
 

Hal-hal seperti diuraikan di atas hanya dapat dilakukan oleh guru yang 

bermutu. Kondisi inilah yang diharapkan oleh teori konstruktivisme, karena 

dalam perspektif teori ini guru dilihat sebagai fasilitator pemeriksaan siswa 

dan pemikiran seperti yang diungkap oleh Prevost   (1996: 51): 

“This reform perspective is rooted in the ideas of constructivism.This 
view is sharply contrasted with the behaviorist perspective which 
prevailed for so long, and which most often guided the classrooms of 
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the 1970s. Today, teachers are no longer seen as dispensers of 
disconnected knowledge in the form of fact and procedures, but rather 
as facilitators of student inquiry and thinking”.   

 

Sebagai salah satu komponen utama pendidikan, guru harus memiliki 

tiga kualifikasi dasar: (1) menguasai materi atau bahan ajar, (2) antusiasme, 

dan (3) penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar dan mendidik (Mas’ud 

2003:194). 

Djojonegoro (1998:350) menyatakan bahwa profesionalisme dalam 

suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting, yaitu: (1) 

memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan 

keahlian atau spesilaisasi, (2) kemampuan untuk memperbaiki kemampuan 

(keterampilan dan keahlian khusus) yang dimiliki, (3) penghasilan yang 

memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki itu. Menurut  

Vollmer & Mills (1991:173) profesi adalah sebuah pekerjaan/jabatan yang 

memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan 

belajar dan pelatihan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam 

melayani atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah 

atau gaji dalam jumlah tertentu.  

Usman (1990:4) mengatakan bahwa guru merupakan suatu profesi yang 

artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Suatu profesi memiliki persyaratan tertentu, yaitu: (1) menuntut 

adanya keterampilan yang mendasarkan pada konsep dan teori ilmu 

pengetahuan yang mendasar, (2) menekankan pada suatu keahlian dalam 

bidang tertentu sesuai dengan profesinya, (3) menuntut tingkat pendidikan 
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yang memadai, (4) menuntut adanya kepekaan terhadap dampak 

kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan, (5) memungkinkan 

perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan, (6) memiliki kode etik 

sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (7) memiliki obyek  

tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan siswanya, dan (8) diakui 

di masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.  

Pengertian di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur terpenting dalam 

sebuah profesi adalah penguasaan sejumlah kompetensi sebagai keahlian 

khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus, untuk 

melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kompetensi guru 

berkaitan dengan profesionalisme adalah guru yang kompeten (memiliki 

kemampuan) di bidangnya. Karena itu kompetensi profesionalisme guru dapat 

diartikan sebagai kemampuan memiliki keahlian dan kewenangan dalam 

menjalankan profesi keguruan.  

Sejalan dengan uraian pengertian kompetensi guru di atas, Sahertian 

(1990:69) mengatakan kompetensi adalah pemilikan, penguasaan, 

keterampilan dan kemampuan yang dituntut jabatan seseorang. Oleh sebab itu 

seorang calon guru agar menguasai kompetensi guru dengan mengikuti 

pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh LPTK. Kompetensi guru untuk 

melaksanakan kewenangan profesionalnya, mencakup tiga komponen sebagai 

berikut: (1) kemampuan kognitif, yakni kemampuan guru menguasai 

pengetahuan serta  keterampilan/keahlian kependidikan dan pengatahuan 

materi bidang studi yang diajarkan, (2) kemampuan afektif, yakni kemampuan 
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yang meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi serta sikap-sikap tertentu 

terhadap diri sendiri dan orang lain, (3) kemampuan psikomotor, yakni 

kemampuan yang berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan yang bersifat 

jasmaniah yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai 

pengajar.  

Karena salah satu masalah yang dimajukan dalam penelitian ini adalah 

tentang pemahaman guru mengenai tata nilai kesetaraan gender, maka  ketiga 

komponen tersebutlah yang diukur dari variabel pemahaman guru. Aspek 

kognitif berkenaan dengan penguasaan guru mengenai kesetaraan gender, 

aspek afektif berkenaan dengan kemampuan mengapresiasi tata nilai 

kesetaraan gender, dan aspek psikomotor berkenaan dengan kecakapan untuk 

mengimplementasikan nilai kesetaraan gender dalam aktifitas sehari-hari.  

 

2.5.2 Faktor Bahan Ajar  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud 

bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau 

teaching-material, terdiri atas dua kata yaitu teaching atau mengajar dan 

material atau bahan.    

Menurut University of Wollongong NSW 2522, Australia  pada 

websitenya, WebPage last updated: August 1998, Teaching is defined as the 

process of creating and sustaining an effective environment for learning. 
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Mengajar diartikan sebagai proses menciptakan dan mempertahankan 

suatu lingkungan belajar yang efektif. Paul (2002:102) lebih lanjut 

mengemukakan tentang material yaitu: Books can be used as reference 

material, or they can be used as paper weights, but they cannot teach. Buku 

dapat digunakan sebagai bahan rujukan, atau dapat digunakan sebagai bahan 

tertulis yang berbobot, tetapi buku tidak dapat mengajar.  

Dalam website Dikmenjur dikemukakan bahwa, bahan ajar merupakan 

seperangkat materi/substansi pelajaran (teaching material) yang disusun 

secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

Dalam pengertian Pettit J.D keutuhan teaching material tertentu 

memiliki filosofi tertentu. ”Stated explicitly, that philosophy entails the belief 

that the content and teaching of business communication courses must involve 

more than what is or how-to-do-it material; some conceptual material must be 

a part of the basic course or courses. (Pettit , 1976: 28) 

Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga 

secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan 

terpadu. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai: 

a. Pedoman bagi Guru yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada siswa. 
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b. Pedoman bagi Siswa yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari/dikuasainya. 

c. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran. 

 

Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan 

guru/instruktor untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

kelas.  Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis.   (National Center for Vocational Education Research Ltd/National 

Center for Competency Based Training). 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disarikan bahwa bahan ajar adalah 

merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga 

tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Dengan 

demikian maka bentuk bahan ajar paling tidak dapat dikelompokkan menjadi 

empat yaitu bahan cetak (printed) seperti antara lain handout, buku, modul, 

lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket.  

Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti  video compact 

disk, film.  Bahan ajar interaktif (interactive teaching material)  seperti 

compac disk interaktif. 

 



123 
 

 
 

Sebuah bahan ajar paling tidak  mencakup antara lain; 

a. Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru)  

b. Kompetensi yang akan dicapai 

c. Informasi pendukung 

d. Latihan-latihan 

e. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)  

f. Evaluasi 

 

2.5.3 Faktor Media dalam Proses Pembelajaran 

Media dalam komunikasi merupakan bagian dari komponen yang tidak 

dapat tidak mesti ada, yaitu; komunikator adalah seseorang yang 

menyampaikan informasi, komunikan adalah seseorang yang menerima 

informasi, pesan merupakan isi yang disampaikan dalam berkomunikasi, dan 

media merupakan perangkat penyalur informasi. Jika satu dari empat 

komponen ini tidak ada, maka proses komunikasi tidak mungkin terjadi. 

Karena itu, media mempunyai makna jika dan hanya jika ketiga komponen 

lain ada. Jika tidak, maka media secara praktis dianggap tidak ada dan tidak 

perlu dibicarakan. Dalam komunikasi keempat komponen itu saling 

terintegrasi, seperti terlihat pada gambar berikut. 

Gambar 9. Integrasi komponen media informasi 
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Gambar di atas ini menunjukkan bahwa konsep sumber atau penerima 

informasi adalah konsep relatif. Di satu saat seseorang (atau suatu benda) bisa 

berperan sebagai informasi, namun pada saat lain, ia bisa juga sebagai 

penerima informasi. Namun tidak semua proses informasi berlangsung secara 

dua arah atau timbal balik semacam ini. Kadangkala, komunikasi juga bisa 

terjadi secara satu arah (arah panah yang tertuju ke penerima informasi; dan 

peran sumber dari penerima informasi hanya tunggal). 

Dalam dunia pendidikan, konsep komunikasi tidak banyak berbeda 

kecuali dalam aspek kontek berlangsungnya komunikasi itu. Dalam proses 

pembelajaran, sumber informasi adalah, guru, mahasiswa, siswa, bahan 

bacaan, dan lain sebagainya. Penerima informasi mungkin juga guru, siswa 

atau orang lain. Maka dalam hal ini media mendapat definisi lebih khusus, 

yakni “teknologi pembawa pesan (informasi) yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran” (Schramm,1990:73), atau sarana fisik untuk 

menyampaikan isi/materi pembelajaran (Briggs, 1998:68). 

Media memegang peran yang penting dalam pembelajaran, sebagaimana 

bab sebelum ini penulis telah mengutarakan dalam interaksi dan komunikasi 

pembelajaran, salah satu unsur dalam proses komunikasi yang sangat 

menonjol peranannya bagi pembelajaran adalah media. Teori-teori yang 

dikembangkan dan berbagai penelitian tentang media komunikasi telah 

memberi arti tersendiri bagi pengembangan pembelajaran. 

Beberapa cara dilakukan untuk membuat klasifikasi atau taxonomi 

media. Briggs misalnya, membuat penggolongan media berdasarkan bentuk 
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penyajian dan penyimpanan pesan. Mula-mula diidentifikasi tiga bentuk 

utama yaitu; ujud, suara, dan gerak. Ujud kemudian dijabarkan lagi menjadi 

tiga, yaitu; gambar, garis, dan lambang. Berdasarkan klasifikasi itu Bretz 

(2005:128) membedakan delapan kategori media, dimulai yang mempunyai 

ciri banyak hingga media yang mengandung satu ciri. Bretz telah banyak 

memberi petunjuk tentang media dan pemilihannya untuk keperluan 

pembelajaran. 

Schramm merupakan seorang ahli komunikasi yang vocal dalam 

mengaplikasikan teori, model, dan hasil penelitian tentang media ke dalam 

bidang pendidikan, yang tidak lain mengembangkan gerapannya ke teknologi 

pendidikan. Buku Schramm yang terkenal adalah Big Media Little media; 

Tools and Technologies for Instruction (1990). Sesuai dengan judul bukunya 

tersebut Schramm membedakan media besar yaitu yang kompleks dan mahal, 

dan media kecil yang sederhana dan biaya relatif murah. Perbedaan itu bukan 

suatu dikotomi melainkan suatu skala kelangsungan. Dalam bukunya 

Schramm mengkaji informasi yang ada mengenai pemilihan media untuk 

keperluan pembelajaran. Dia berusaha membuat generalisasi dan teori yang 

berhubungan dengan pemilihan media berdasarkan hasil-hasil eksperimen, 

bukti-bukti pedagogis, bukti-bukti ekonomis serta bukti-bukti dari lapangan. 

Beberapa kesimpulan yang dianjurkan Schramm (1990:173) adalah; 

a. Orang dapat belajar dari media, namun hasil eksperimen belum cukup 

memberi petunjuk tentang media apa yang paling efektif untuk terjadinya 

belajar dalam situasi tertentu.  
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b. Penentuan media yang sebaiknya merupakan resultante dan analisis tugas 

belajar, analisis media itu sendiri, dan analisis perbedaan individual di 

antara para siswa.  

c. Sistem simbolik digital pada media sangat berguna untuk peristiwa-

peristiwa belajar dan dalam mempelajari keterampilan intelektual dasar. 

Bila dikombinasikan dengan simbol iconic, dapat melaksanakan hampir 

seluruh apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran.   

d. Kode iconic (gambar, diagram dan lain-lain) sangat efektif untuk menarik 

minat, mengingat kembali unsur-unsur yang telah tersimpan dalam proses 

belajar, dalam presentasi stimulus utama, dan dalam mendorong terjadinya 

transfer dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari ke hal-hal 

baru. 

e. Media interaktif tak tersaingi kemampuannya memberi umpan balik 

selama belajar, kecuali mungkin dengan komunikasi tatap muka. 

f. Kombinasi dari berbagai sistem pengkodean dapat dilakukan oleh 

kombinasi media kecil atau pembelajaran tatap muka yang dibantu oleh 

satu atau lebih media kecil.  

g. Sistem (pembelajaran) yang diciptakan di sekeliling media siaran, dapat 

mempunyai keuntungan ekonomis untuk kelanjutan dan perluasan 

kesempatan.  

h. Ratio pembiayaan yang menguntungkan dapat diharapkan dengan 

penggunaan media (siaran) untuk memberikan apa yang telah dapat 

dilakukan dengan cara yang konversional.  
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i. Biaya tambahan tidak diperlukan dengan ditambahkannya media (siaran) 

pada pembelajaran di kelas yang sekarang berlangsung, bila guru dapat 

mengajar lebih banyak siswa tanpa kehilangan efektivitasnya. 

j. Proyek pembaharuan pendidikan nasional (dengan menggunakan media 

komunikasi) mampu membawa perubahan penting, memperluas 

kesempatan belajar, dan memberikan sumbangan dalam peningkatan mutu 

pendidikan asal sejak awal dapat diintegrasikan tidak hanya dengan 

kebutuhan lokal melainkan juga struktur kepemimpinan setempat. 

k. Penggunaan media pembelajaran sebagai suplemen pembelajaran di kelas, 

akan efektif dan lebih mudah diterima oleh guru kelas. 

l. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dan didukung dengan media yang 

tepat dapat berlangsung dengan baik. 

 

2.5.4 Faktor Metode dalam Proses Pembelajaran  

Satu komponen lain yang perlu mendapat tempat dalam proses 

pembelajaran di kelas adalah metode. Menurut Heinich et. all., (1999:36) 

metode adalah prosedur yang sengaja dirancang untuk membantu siswa, 

belajar lebih baik, dan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang digunakan guru di kelas akan berpengaruh terhadap 

suasana komunikasi pembelajaran yang terbangun.  

Secara skematis suasana komunikasi yang terjadi dalam dunia 

pembelajaran adalah seperti gambar berikut.  
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Gambar 10. Komunikasi dalam dunia pembelajaran 

 
 

Jika seorang guru menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan 

OHP melalui pendekatan diskusi, maka OHP tersebut adalah media 

pendidikan, sedangkan pendekatan diskusi adalah metode pembelajaran yang 

sengaja dirancang untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan sebaik-

baiknya.  

Metode dapat dianggap sabagai suatu prosedur atau proses yang teratur; 

suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan segala sesuatu. Atau 

sesuatu rencana yang bagianya tidak terkontradiksi dan semuanya berdasarkan 

pendekatan terpilih. Misalnya kalau pendekatannya bersifat aksiomatik, maka 

metodenya bersifat prosedural. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kalau 

kita akan menghitung banyak metode mengajar yang ada, maka kita akan 

berada pada bilangan yang fantastis, banyaknya metode mengajar dengan 

segala variasinya akan sama banyaknya dengan jumlah guru yang ada.  
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2.5.5 Kepemimpinan Kepala Sekolah.  

Salah satu faktor yang terkait pengembanan proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang bercirikan pembangunan karakter adalah 

kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai atasan langsung guru, kepemimpinan 

kepala sekolah akan menciptakan kondusifitas dan memfasilitasi guru dalam 

mengembangkan kreatifitas dan inovasi proses pembelajaran yang 

diselenggarakannya.   

Mulyasa (2002:19) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan 

untuk mengggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, 

menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang dam bahkan 

menghukum (kalau perlu), serta membina agar maksud manusia  sebagai 

media mamajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi 

secara efektif dan efisien. 

Hal tersebut menunjukan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup 

tiga hal yang saling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakterisiknya, 

adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok tempat memimpin dan 

berinteraksi.   

Menurut Tannembaum, Weshler dan Massarik dalam Wahjosumidjo 

(2003:26) “Leadership is interpersonal influence excerised in a situation and 

directed, through the communication prosecc, toward the attainment of a 

specified goal or goals”. Sedangkan Purwanto, (2003:24) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan merupakan suatu bentuk persuasi, suatu seni pembinaan 

kelompok orang-orang tertentu, biasanya melalui human relation dan motivasi 
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sehingga mereka tanpa adanya rasa takut mau bekerja sama dan membanting 

tulang untuk mencapai segala apa yang menjadi tujuan organisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap proses kepemimpinan terdapat 

sekurang-kurangnya tiga unsur, yaitu ada seorang pemimpin yang memimpin, 

mempengaruhi dan memberikan bimbingan; ada anggota (bawahan) yang 

dikendalikan; dan ada tujuan yang diperjuangkan melalui serangkaian 

kegiatan.  

Dalam hubungan dengan misi pendidikan, kepemimpinan dapat 

diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi, dan 

memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan 

agar tujuan pendidikan dan pembelajaran dapat tercapai melalui serangkaian 

kegiatan yang telah direncanakan (Anwar, 2003:36). 

Fungsi kepemimpinan pendidikan menunjuk kepada berbagai aktifitas 

atau tindakan yang dilakukan oleh seorang kepala dalam upaya menggerakkan 

guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat agar mau berbuat 

sesuatu guna melaksanakan program-program pendidikan di sekolah. Lebih 

lanjut Anwar (2003:42) mengatakan bahwa untuk memungkinkan tercapainya 

tujuan kepepemimpinan pendidikan disekolah, pada pokoknya kepemimpinan 

pendidikan memiliki tiga fungsi berikut : 

a. Membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai 

yang akan menjadi pedoman untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan. 
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b. Fungsi dalam menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota 

masyarakat untuk mensukseskan program pendidikan di sekolah; dan 

c. Menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, 

sehat, dinamis dan nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja 

dengan penuh produktivitas dan memperoleh  kepuasan kerja guru tinggi. 

Artinya pemimpin harus menciptakan iklim organisasi yang mampu 

mendorong produktivitas pendidikan yang tinggi dan kepuasan kerja  yang 

maksimal.  

 

Seorang pemimpin mempengaruhi orang lain didukung oleh kelebihan 

yang dimilikinya, baik yang berkaitan dengan sifat kepribadian maupun yang 

berkaitan dengan keluasaan pengetahuan dan pengalamannya.  Sekolah yang 

efektif tercipta karena kepemimpinan yang diterapkan disekolah diarahkan 

pada proses pemberdayaan para guru sehingga kinerja guru lebih berdasarkan 

pada prinsip-prinsip dan konsep bersama, bukan karena suatu instruksi dari 

pimpinan.  

Peningkatan mutu sekolah memerlukan perubahan kultur  organisasi, 

suatu perubahan yang mendasar tentang bagaimana individu-individu dan 

kelompok memahami pekerjaan dan perannya dalam organisasi sekolah. 

Kultur sekolah terutama dihasilkan oleh kepemimpinan kepala sekolah. 

Kepala sekolah harus memahami bahwa sekolah merupakan suatu sistem 

organik, sehingga mampu berperan sebagai pemimpin (leader).  

Sebagai leader, kepala sekolah harus : 
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a.  lebih banyak mengarahkan dari pada mendorong atau memaksa; 

b. lebih berdasar pada kerjasama dalam menjalankan tugas dibandingkan 

bersandar pada kekuasaan atau Surat Keputusan (SK); 

c. senantiasa menanamkan kepercayaan pada diri guru dan staf administrasi 

bukannya menciptakan rasa takut; 

d. senantiasa menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu daripada  

menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu; 

e. senantiasa mengembangkan suasana antusias, bukannya mengembangkan  

suasana yang menjemukan; dan  

f. senantiasa memperbaiki kesalahan yang ada dari pada menyalahkan 

kesalahan pada seseorang, bekerja dengan penuh kesungguhan, bukan 

ogah-ogahan karena serba kekurangan.  

 

Kepempinan kepala sekolah harus dapat menggerakkan dan memotivasi 

kepada;  

a. guru, untuk menyusun program, menyajikan program dengan baik, 

melaksanakan evaluasi, melakukan analisis hasil belajar dan melaksanakan 

perbaikan dan pengayaan secara tertib dan bertanggung jawab; 

b. karyawan, untuk mengerjakan tugas administrasi dengan baik, 

melaksanakan kebersihan lingkungan se-rutin melaksanakan tugas 

pemeliharaan gedung dan perawatan barang-barang inventaris dengan baik 

dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab;  
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c. siswa, untuk rajin belajar secara tertib, terarah dan teratur dengan penuh 

kesadaran yang berorientasi masa depan; 

d. orang tua dan masyarakat, agar mampu untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan kemitraan yang lebih baik agar partisipasi mereka 

terhadap usaha pengembangan sekolah makin meningkat dan dirasakan 

sebagai suatu kewajiban, bukan sesuatu yang membebani. Yang lebih 

penting lagi kepemimpinan kepala sekolah harus dapat memberikan 

kesejahteraan lahir batin, mengembangkan kekeluargaan yang lebih baik, 

meningkatkan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan dan 

menumbuhkan budaya positif yang kuat dilingkungan sekolah. 

 

2.5.6 Kultur Sekolah  

Salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan karakter bangsa 

pada proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah kultur 

sekolah. Hal ini terkait dengan tiga pular penting dalam peningkatan kualitas 

sekolah yaitu  proses belajar mengajar, kepemimpinan dan manajemen 

sekolah, serta kultur sekolah (Depdiknas, 1999:47). Keterkaitan antara proses 

pembelajaran dengan kultur sekolah memang tidaklah berupa hubungan 

langsung. Akan tetapi efektifitasnya dalam memberian corak proses 

pembelajaran di kelas sungguh terasakan. Hal ini jika disadari bahwa dalam 

proses pembelajaran akan terjadi dialog antara seluruh potensi yang ada pada 

diri peserta didik dengan berbabagai potensi di sekolah, yang salah satunya 

adalah tata nilai dan norma di sekolah. Dengan demikian akan terjad hambatan 
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yang cukup berat, manakala tata nilai yang ditanamkan oleh guru dalam 

proses pembelajaran di kelas memiliki antipodi (ketidakselarasan) dengan tata 

nilai yang berkembang dan berlaku di lingkungan sekolah. 

Menganalogikan pengertian kultur dari Antropolog Clifford Geertz, 

kultur sekolah dideskripsikan sebagai pola nilai, norma, sikap hidup, ritual, 

dan kebiasaan yang baik dalam lingkungan sekolah, sekaligus cara 

memandang persoalan dan memecahkannya. Hal ini mengandung makna, 

bahwa secara alami kultur akan diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikut, dan sekolah didesain untuk memperlancar proses transmisi kultural 

antar generasi. 

Program aksi untuk peningkatan kualitas sekolah secara konvensional 

senantiasa bertumpu pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar 

(PBM), sedikit menyentuh aspek kepemimpinan dan manajemen dan kurang 

menyentuh aspek kultur sekolah. Karena alasan-alasan praktis dan jangka 

pendek pilihan tersebut memang tidak salah, karena aspek itulah yang berkait 

dengan prestasi siswa. Akan tetapi akibatnya cukup fatal, bahwa prestasi 

peserta didik kerapkali tidak berkorelasi dengan persoalan kebudayaan dan 

peradaban. Akar kepribadian seperti tercerabut dari lingkungan sekolah.  

Di Amerika Serikat, pengaruh kultur sekolah terhadap prestasi siswa 

telah dibuktikan melalui penelitian empiris. Kultur sekolah yang sehat 

berkorelasi tinggi dengan motivasi siswa untuk berprestasi, sikap dan motivasi 

serta produktivitas dan kepuasan kerja guru. Ann Bradley dalam Hardly 

Working (1995:216), mengatakan hasil penelitian terhadap 1.000 siswa di 
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New York City. Sekira 60% siswa menyatakan malas belajar karena guru 

yang tidak menarik dan tidak antusias dalam mengajar, serta tidak menguasai 

materi.  

Sebagian besar responden menyatakan, sekolah tidak disiplin 

melaksanakan PBM, sekira 80% mau belajar keras kalau semua proses belajar 

berjalan secara tepat, sesuai jadwal. Sebagian siswa mengeluh karena guru 

sering melecehkan dan tidak memperlakukannya sebagai anak dewasa. 

Temuan yang tidak kalah menarik, ternyata para siswa yakin dengan 

belajar sebagaimana saat ini saja mereka akan lulus mendapatkan ijazah. Dan 

ijazah merupakan sesuatu yang penting, tetapi tidak perlu diperlakukan 

sebagai simbol ilmu yang telah dikuasai. 

Di negara kita belum banyak diungkap penelitian yang menyangkut 

kultur sekolah, kaitannya dengan prestasi siswa. Tetapi, mengingat sekolah 

sebagai suatu sistem di mana pun berada relatif sama, hasil penelitian di 

Amerika Serikat itu perlu mendapatkan perhatian, paling tidak dapat dijadikan 

jawaban hipotetis bagi persoalan pendidikan kita. 

Meski begitu, kesahihan sebuah hasil penelitian tentu terpengaruh oleh 

pergerakan waktu, artinya kebenaran kemarin belum tentu benar untuk hari ini 

atau hari esok. Konsekuensinya, semua unsur harus meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan melalui kerja keras, antusiasme, dan disiplin 

tinggi. Kepala sekolah perlu berkolaborasi dengan semua komponen, termasuk 

orang tua.  
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Di samping itu perlu evaluasi perkembangan, sebagai contoh adalah 

teaching evaluation form.  

“Typically, TEFs (Teaching Evaluation Form)  serve as formative and 
summative evaluation that are used in an official capacity by 
administrators and faculty for one or more of the following purposes :(a) 
to facilitate curricular  decisions (i.e., improve teaching 
effectiveness);(b) to formulate personnel decisions related to tenure, 
promotion, merit pay, and the like; and (c) as an information  source to 
be used by students as they select future courses and instructors”. 
(Onwuegbuzie, Witcher, Collins, Filer, Weidmaier and Moore, 2007: 
114).   
 

Akhirnya, kultur sekolah akan terwujud jika semua komponen di sekolah 

menyadari, sekolah sebuah sistem organik atau sistem manusiawi, di mana 

hubungan kekerabatan antar individu yang terlibat merupakan kunci 

berlangsungnya sistem. Sejatinya, kondisi yang tidak dapat dipegang 

(intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghargai dan 

menghormati tentu tak boleh diabaikan. 

 

2.6 Temuan-temuan Penelitian terdahulu  

Pentingnya pembangunan karakter (Character Building) untuk menjadi 

main stream dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

suatu keniscayaan. Hal ini karena memiliki makna yang strategis dan dapat 

mempengaruhi perjalanan bangsa di masa depan. (Branson, 1998; Rachman, 

2001; Reid, 2005). 

Branson (1998:14) menyatakan bahwa di Amerika Serikat persoalan 

pendidikan karakter dan PKn telah menjadi diskusi yang cukup lama di 

kalangan para ahli pendidikan. Terdapat dua aspek penting terkait dengan 
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pembangunan karakter di Amerika Serikat, yaitu sifat-sifat karakter pribadi 

dan karakter publik. Ciri-ciri karakter pribadi meliputi tanggung jawab moral, 

disiplin pribadi, dan hormat kepada orang lain dan martabat manusia. 

Sedangkan ciri-ciri karakter publik meliputi public-spiritedness, civility, 

respect for law, critical-mindedness, and a willingness to negotiate and 

compromise. (1998:16). Karakter publik ini sering dinamakan pula karakter 

kolektif atau karakter bangsa. 

Lebih lanjut Branson mempertanyakan bagaimana Civic Education dapat 

memperkuat dan melengkapi perkembangan karakter sebagai berikut: 

How can civic education strengthen and complement the development of 
character? Primary responsibility for the cultivation of ethical behavior 
and the development of private character, including moral character, 
lies with families, religious institutions, work settings, and the other 
pads of civil society. School, however, can and should play a major role 
in the overall development of the character of students. Effective civic 
education programs should provide students with many opportunities for 
the development of desii able traits of public and private character. 
(Branson, 1998:17)  

 

Dengan tegas Branson menyatakan bahwa hasil penelitian mata 

pelajaran di sekolah seperti pemerintahan, kewarganegaraan, sejarah dan 

sastra bila diajarkan secara baik akan memberikan kerangka konseptual yang 

diperlukan untuk pendidikan karakter. 

Selanjutnya Reid (2005:122-125) menemukan hasil dari penelitiannya 

tentang national building di Indonesia bahwa pembangunan karakter bangsa 

melalui PKn bagi Indonesia secara ontologis baik sebelum maupun pasca 

proklamasi kemerdekaan 1945 lebih diarahkan pada pembentukan persatuan 

nasional. Kaum nasionalis banyak berperan dalam membentuk persepsi 
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bangsa terhadap kaum penjajah yang telah ditanamkan sejak beberapa dekade 

sebelumnya. Menurut Reid,  “The heroic ideals of the nationalist movement, 

sanctified during the revolutionary struggle of the 1940s, were about national 

unity in opposition to Dutch oppresions”. Setelah Indonesia memasuki babak 

Orde Baru, peran pembangunan karakter bangsa banyak mendapat campur 

tangan dari kalangan militer. Tokoh militer intelektual yang berperan saat itu 

adalah sejarawan TNI, Brigadir Genderal Dr. Nugroho Notosusanto. Nugroho 

yakin bahwa “that history was the way to build an integral state with the army 

as its backbone. history is the most effective means to achieve the two 

(principal) goals, that is the goal of strengthening the spirit of integration in 

the Armed Forces, and the goal of perpetuating the precious values of the 

1945 struggle ” (Reid, 2005:129). Atas dasar pandangan-pandangannya itulah 

kemudian dalam rangka membangun karakter bangsa, dilahirkan mata 

pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), “History of 

National Struggle” pada tahun 1985, yang diajarkan mulai jenjang Sekolah 

Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).  

Satmoko (1983:247) dalam penelitiannya tentang pengaruh bimbingan 

kelompok pada perkembangan kepribadian Pancasila murid-murid sekolah 

lanjutan Kotamadya Semarang, menyimpulkan bahwa (1) ada perbedaan yang 

signifikan antara murid-murid sekolah lanjutan yang cerdas dan yang kurang 

cerdas dalam HPKP karena faktor pokok kecerdasan umum berpengaruh 

positif, (2) ada perbedaan yang signifikan antara murid-murid yang bersekolah 

di SMA I, SMEA II, SMPS, SPG, dan SMP V dalam HPKP mereka, karena 
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faktor pokok sekolah berpengaruh positif, (3) faktor pokok bimbingan baru 

berpengaruh positif pada HPKP murid-murid sekolah lanjutan bila interaksi 

dengan faktor lain (value clarification approach, kecerdasan umum, indeks 

sosiometri, sekolah), (4) faktor pokok indeks sosiometri baru berpengaruh 

positif pada HPKP apabila berinteraksi dengan faktor pokok lain (value 

clarification approach, kecerdasan umum, indeks sosiometri, sekolah), (5) 

murid-murid sekolah lanjutan yang mendapat bimbingan kelompok dengan 

values clarification approach lebih unggul secara signifikan HPKP-nya 

dibanding dengan yang tidak mendapat, khususnya pada kelompok murid-

murid yang cerdas, kurang cerdas, berindeks sosiometri tinggi dan yang 

berindeks sosiometri rendah, (6) murid SMA I yang mendapat bimbingan 

kelompok dengan values clarification approach paling unggul HPKP-nya 

disbanding dengan sekolah-sekolah yang lain. 

Penelitian Purwanti (2001:278-279) yang berjudul Hubungan Ketahanan 

Mental dan Prestasi Belajar dengan Perilaku Beresiko pada Remaja di SMU 

Satrya Wacana Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa antara prestasi belajar 

dan perilaku beresiko tidak ada hubungan yang signifikan. Selain itu, antara 

ketahanan mental, prestasi belajar, dan perilaku beresiko juga tidak ada 

hubungan yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran selama ini yang dilakukan di sekolah kurang peduli pada 

persoalan-persoalan pembangunan karakter peserta didik. 

Terdapat kecenderungan umum bahwa pembangunan karakter belum 

memperoleh porsi secara proporsional dalam proses pembelajaran di sekolah. 
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Dari penelitian longitudinal generasi muda di Amerika Serikat sejak tahun 

1988 tentang perilaku beresiko bersimpulan bahwa sebagian besar remaja 

tidak menggunakan sebagian waktunya untuk kegiatan yang membangun 

keterampilan dan pembentukan karakter (Purwanti, 2001:284). Remaja SMA 

kelas satu, misalnya, rata-rata menggunakan kru untuk mengerjakan pekerjaan 

rumah hanya sekitar satu setengah jam sehari, kegiatan keagamaan kurang 

dari sepertiga remaja yang melakukannya seminggu sekali atau kurang. 

Penggunaan waktu bebas bagi remaja dengan menonton televisi rata-rata dua 

setengah jam sehari, 60% remaja lainnya mengobrol dengan teman yang lain 

dengan telepon, 64% bertandang bersama teman ke mall atau ke rumah teman 

yang lain minimal 1-2 kali seminggu, kemudian untuk bekerja pocokan 60% 

pada kelas tiga dan 27% pada kelas satu. 

Begitu juga dengan penelitian Cauffman (dalam Rachman, 2007:185) 

bersimpulan bahwa tingkat maturitas remaja berhubungan dengan umur yaitu 

pada kelas enam berkecenderungan menurun, sementara pada kelas I dan II 

SMA kemudian meningkat, dan akan meningkat lagi pada masa dewasa. 

Ditemukan kebiasaan bahwa pada wanita lebih matang dibandingkan dengan 

remaja laki-laki seusianya. Akan tetapi, tingkat maturitas dalam tanggung 

jawab merupakan prediktor yang paling baik dalam setiap umur. Seorang 

remaja usia 15 tahun yang matang dapat mengambil keputusan lebih baik 

dibandingkan usia remaja yang tidak matang, misal dalam keputusan tidak 

merokok dan tidak mencuri. 
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Nugroho (2001:136) yang meneliti model pencegahan tawuran pelajar 

melalui peningkatan kecerdasan dan kematangan emosi, menyimpulkan 

bahwa tawuran yang selama ini terjadi merupakan tali temali dari kondisi 

internal dan eksternal siswa. Kondisi internal yang kondusif terjadinya 

tawuran adalah kualitas proses belajar yang kurang bermakna, tingkat 

kecerdasan emosi yang rendah rendahnya ketahanmalangan para siswa. 

Sementara kondisi eksternal yang turut menyuburkan kecenderungan tawuran 

meliputi rendahnya disiplin sekolah, kurangnya sarana-prasarana bengkel 

kerja yang menjadikan mereka harus pinjam ke tempat lain sehingga di jalan 

sering terjadi ejek mengejek yang akhirnya terjadi tawuran, dan pengaruh 

provokasi dari para siswa senior, untuk penanggulangan tawur pelajar adalah 

melalui peningkatan ketahanmalangan dan kecerdasan emosi siswa, 

membangun kerjasama lintas sekolah, dan membuat jaringan informasi lintas 

pelaku sebagai peringatan dini (early warning) akan terjadi tawuran. 

  

2.7 Pengembangan Model Pembelajaran PKn sebagai Pembangun 

Karakter 

Tujuan akhir penelitian ini adalah menemukan model yang tepat 

mengenai model manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

sebagai pembangun karakter, yang dikembangkan berdasarkan permodelan 

structural ecuation modelling (SEM). Pembuatan model yang lengkap 

berdasarkan permodelan SEM dilakukan melalui delapan langkah, yaitu 

pengembangan model berbasis teori, pengembangan diagram untuk 



142 
 

 
 

menunjukkan hubungan kausalitas, konversi diagram alur ke dalam 

serangkaian persamaan struktural dan spesifikasi model pengukuran, 

pemilihan matriks input dan teknik estimasi atas model yang dibangun, 

menilai problem identifikasi, evaluasi model, interpretasi dan modifikasi 

model, dan validasi silang (Ferdinand, 2000:78; Ghozali dan Ferdinand, 

2005:142). 

 

2.7.1 Pengembangan Model Teoritis 

Setelah dilakukan pengkajian pustaka secara mendalam, disinyalir 

bahwa proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban 

misi sebagai pembangun karakter banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Faktor tersebut adalah apresiasi guru tentang pembangunan karakter meliputi 

kognisi, afeksi, dan psikomotorik para guru yang menjadi anggota sampel 

penelitian, mengenai pengembangan karakter; kepemimpin kepala sekolah 

yang dimaknai sebagai otoritas kepala sekolah dalam membina, memfasilitasi 

kreatifitas guru, dan bekerja sama dengan para guru yang menjadi 

bawahannya dalam membinakan pembangunan karakter;  kultur sekolah yang 

berarti tata nilai, sikap hidup, dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan 

sekolah yang dibentuk oleh para warga sekolah mengenai yang berkenaan 

dengan National Character Building; dan rancangan pembelajaran  meliputi 

bahan ajar, media pembelajaran, dan metode pembelajaran.  

Faktor-faktor tersebut muncul dari teori-teori behavioral science sebagai 

disiplin ilmu yang memberi kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran. 
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Sebagai penemuan di bidang keilmuan, teori-teori tersebut ada yang sudah 

lama dikembangkan dan ada pula yang merupakan sebuah teori baru yang 

dikembangkan oleh peneliti. Oleh karena itu, teori-teori tersebut bersifat 

confirmatory technique, yaitu untuk menguji sebuah teori bukan untuk 

membentuk sebuah teori kausalitas. Hal ini pula yang menjadi persyaratan 

ketika akan menggunakan pemodelan SEM.  

   

2.7.2 Pengembangan Diagram Alur (Path Diagram) 

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel atas 

dasar model teoritis yang telah dibangun, digambarkan dalam sebuah path 

diagram. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti melihat 

hubungan kausalitas yang diuji. Dalam pemodelan SEM yang dikembangkan, 

peneliti bekerja berdasarkan construct atau faktor berupa konsep-konsep yang 

memiliki pijakan teoritis untuk menjelaskan berbagai bentuk hubungan. 

Dalam hal ini peneliti menentukan diagram alur sebab akibat dari berbagai 

konstruk yang digunakan atas dasar variabel-variabel untuk mengukur 

konstruk yang dicari. 

Atas dasar model teoritis yang telah diuraikan pada langkah pertama, 

keterkaitan path diagram penelitian tentang model manajemen pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembangun karakter pada beberapa 

sekolah dasar di Kota Semarang, tervisualisasikan pada gambar berikut.  
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Gambar 11. Pengembangan Diagram Alur Model Pembelajaran Pembangunan 
Karakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Dengan mencermati path diagram tersebut di atas, terdapat dua konstruk 

yang berbeda yaitu, konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk 

eksogen (exogenous construct) merupakan idependent variables yang tidak 

diprediksi oleh variabel lain dalam model. Dalam diagram yang menjadi 

konstruk eksogen adalah faktor pemahaman guru, kepemimpinan kepala 

sekolah, kultur sekolah, dan rancangan pembelajaran. Sedangkan konstruk 

endogen (endogenous construct) adalah faktor-faktor yang diprediksi oleh satu 

atau beberapa konstruk. Dalam penelitian ini yang menjadi konstruk endogen 

adalah pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter. 

 

 

Pembelajaran PKn  
yang mengembangkan 
Pembangunanan Karakter 

Rancangan  
Pembelajaran 

Kultur  
Sekolah  

Kepemimpinan  
Kepala  
Sekolah  

Apresiasi Guru 
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2.7.3 Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan 

Ada dua persamaan yang dibangun dalam penelitian ini yaitu persamaan 

struktural dan persamaan spesifikasi model. Jika persamaan struktural 

dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk, 

maka persamaan struktural pada dasarnya dibangun dengan pedoman : 

variabel endogen = variabel eksogen + variabel endogen + error. 

Selanjutnya dalam hal persamaan spesifikasi model pengukuran, peneliti 

menentukan variabel yang mengukur konstruk dan menentukan serangkaian 

matriks yang menunjukkan korelasi yang dihipotesiskan antar konstruk atau 

variabel yang menjadi objek pengamatan penelitian. 

  

2.7.4 Memilih Matriks Input dan Estimasi Model 

Penelitian ini menggunakan pemodelan SEM, sehingga matriks yang 

digunakan adalah matriks varians/kovarians atau matriks korelasi sebagai data 

input untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan, seperti yang disarankan oleh 

Baumgartner dan Homburg (dalam Ferdinand, 2000:72). Matriks 

varians/kovarians digunakan untuk lebih memenuhi asumsi-asumsi 

metodologis dan merupakan bentuk data yang lebih sesuai untuk memvalidasi 

hubungan-hubungan kausalitas. 

Selanjutnya, guna kepentingan pemilihan matriks input dan estimasi 

model, Hair (dalam Ferdinand, 2000:72) mengemukakan bahwa ukuran 

sampel yang sesuai adalah antara 100-200. Oleh karena itu, sampel yang 

diambil untuk kepentingan penelitian ini adalah sebanyak 200 orang.  
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SEM memiliki berbagai program, akan tetapi penelitian ini 

menggunakan program Linear Structural Relation (LISREL). 

  

2.7.5 Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi 

Jika model yang dikembangkan tidak mampu untuk menghasilkan 

estimasi yang unik, timbulllah apa yang disebut dengan problem identifikasi. 

Wujudnya adalah berupa gejala-gejala seperti yang ditengarai oleh Ferdinand 

(2000:72) sebagai berikut (1) standar error untuk satu atau beberapa koefisien 

adalah sangat besar, (2) program tidak mampu menghasilkan matrik informasi 

yang seharusnya disajikan, (3) muncul angka-angka yang aneh seperti adanya 

varians error yang negatif, (4) munculnya korelasi yang sangat tinggi antar 

koefisien estimasi yang didapat. 

Untuk mengantisipasi ada-tidaknya problem identifikasi, penelitian ini 

menempuh cara-cara sebagai berikut, seperti dituturkan oleh Rachman 

(2007:164).   

1) Model yang akan dikembangkan diestimasi berulang-ulang kali, dan setiap 

kali estimasi dilakukan dengan menggunakan “starting value” yang 

berbeda-beda. Bila ternyata hasilnya tidak konvergen pada titik yang sama 

pada saat reestimasi dilakukan, masalah identifikasi akan diamati lebih 

dalam sebab hal itu menunjukkan ada indikasi kuat terjadinya problem ini. 

2) Model yang akan dikembangkan diberi lebih banyak konstrain, yang 

berarti mengeliminasi jumlah etimated koefisiens. Dengan cara seperti itu 

akan muncul model yang diharapkan. 
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2.7.6 Evaluasi Kriteria Goodness-of-fit 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengkaji model dengan kreiteria 

goodness-of-fit. Langkah yang ditempuh untuk melakukan evaluasi kriteria 

goodness-of-fit ini adalah menguji model dengan cara sebagai berikut (1) 

melihat ukuran sampel apakah lebih dari 100 sampel, (2) melihat sebaran data, 

apakah asumsi normalitas dipenuhi, (3) meliht kecermatan dalam mencatat 

data jangan sampai terjadi outliers yaitu observasi yang muncul dengan nilai-

nilai ekstrim baik secara univariate maupun multivariate karena kesalahan 

memasukkan data atau mengkoding data atau karena profil datanya lain dari 

yang lain, (4) meneliti ulang data yang digunakan untuk mengetahui bila 

terdapat kombinasi linier dari variabel determinan matriks kovarians yang 

dianalisis dengan memperhatikan fasilitas ”warning” yang disediakan 

program komputer SEM, setiap kali terdapat identifikas multikolinearitas atau 

singularitas, (5) uji kesesuaian dan uji statistik, yaitu melakukan pengujian 

dengan menguunakan beberapa fit indeks untuk mengukur “kebenaran” model 

yang diajukan seperti melalui indeks x2-Chi-Square Statistic, RMSEA-The 

Root Mean Square Error of Approximation, GFI-Goodness of Fit Index, (6) 

uji reliabilitas dengan cara menilai besaran composite reliability serta variance 

extracted dari masing-masing konstruk. 

 

2.7.7 Interpretasi dan Modifikasi Model 

Tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan modifikasi model, 

yaitu tindakan menafsir dan memodifikasi pemenuhan persyaratan model yang 
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diuji. Caranya adalah dengan melihat besaran residualnya. Pemenuhan 

persyaratan dipenuhi bila residualnya kecil atau mendekati nol dan distribusi 

dari kovarian bersifat simetrik. Modifikasi yang mungkin terhadap sebuah 

model yang diuji dapat dilakukan dengan menguji standardized residual yang 

dihasilkan oleh model itu. Cut-off value sebesar 2,58 dapat digunakan untuk 

menilai signifikan tidaknya residual yang dihasilkan oleh model (Joreskog, 

1993:52).  

Modifikasi model dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan indeks 

modifikasi yang dikalkulasi oleh program untuk tiap-tiap hubungan antar 

variabel yang tidak diestimasi. Indeks modifikasi memberikan gambaran 

mengenai mengecilnya nilai chi-square atau pengurangan nilai chi-square bila 

sebuah koefisien diestimasi. 

  

2.7.8 Validasi Silang Model 

Untuk melakukan pengujian terhadap fit tidaknya model terhadap suatu 

data baru (atau validasi sub-data sampel yang diperoleh melalui prosedur 

pemecahan sampel) dilakukanah validasi silang model. Validasi silang model 

ini penting apabila terdapat modifikasi substansial yang dilakukan terhadap 

model asli yang dilakukan pada langkah interpretasi dan modifikasi model 

(Ghozali dan Fuad, 2005:147). 

Dalam penelitian ini validasi silang model dilakukan jika terjadi 

ketidaksesuaian model asli (model awal) yang diajukan dengan data empiris. 
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2.8 Kerangka Konseptual dan Alur Berpikir  

Mainstream dari Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

terbentuknya warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship). 

Cerdas berarti memiliki daya saing yang tinggi dan kepekaan terhadap 

fenomena sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan, sehingga dapat mengambil 

peran secara aktif. Sedangkan warga negara yang baik berarti mampu 

mengapresiasi dan menginternalisasi tata nilai, norma, dan semangat 

kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  

Kendatipun secara filosofi tata nilai bangsa Indonesia sudah mengkristal 

dalam formula Pancasila, pada kenyataannya dinamika politik ketatanegaraan 

di tanah air akn ikut mewarnai pasang surut implementasi tata nilai tersebut. 

Dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa tonggak 

sejarah, yang ikut mewarnai pelaksanaan tata nilai Pancasila dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Tonggak sejarah yang dimaksud adalah sejak 

periode kebangkitan nasional tahun 1928, periode kemerdeka Republik 

Indonesia tahun 1945, periode orde baru tahun 1966, dan periode reformasi 

tahun 1998. 

Di sisi lain dinamika sosial kemasyarakatan juga melahirkan konsep-

konsep baru tata nilai sosial kemasyarakatan, yaitu berupa masyarakat madani 

(civil society), multikulturalisme,  gender  equality, dan sebagainya. 

Pembangunan karakter menjadi kajian menarik, mengingat hal tersebut 

terkait dengan eksistensi peradaban bangsa dalam memasuki kehidupan 

global.  
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Internalisasi nilai pembangunan karakter pada proses pembelajaran di 

kelas memerlukan pemberdayaan secara sinergis semua potensi yang ada di 

sekolah.  Dalam penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji 

pembelajaran PKn yang berspiritkan pembangunan karakter dilihat dari aspek 

guru, kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, dan rancangan 

pembelajaran. Hal ini didasarkan atas paradigma manajemen, bahwa 

setidaknya terdapat lima unsur yang memiliki hubungan fungsional untuk 

membangun sebuah proses, yaitu man, material, methode, money, dan 

machine. 

Dalam konteks pembelajaran karena yang dikelola adalah manusia muda 

(peserta didik) dengan segala potensinya, aspek “man, material, dan methode” 

lah yang diduga memiliki hubungan secara fungsional secara signifikan. Man 

berkenaan dengan aspek guru dan kepemimpinan kepala sekolah yang 

merupakan penggerak proses pembelajaran. Material berkenaan dengan kultur 

sekolah dan ranangan pembelajaran berupa bahan ajar. Sedangkan methode 

berkenaan dengan rancangan pembelajaran berupa metode pembelajaran di 

kelas.  

Secara skematis, alur kerangka berfikir penelitian ini tergambar sebagai 

berikut.  
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Gambar 12. Alur kerangka berpikir penelitian 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.9 Hipotesis Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan 

kerangka berpikir penelitian ini, hipotesis utama yang diajukan dalam 
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penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan dan kontribusi 

langsung antara  variabel laten eksogen berupa apresiasi guru tentang 

pembangunan karakter, kepemimpin kepala sekolah yang mendukung 

pembangunan karakter; kultur sekolah yang berkenaan dengan pembangunan 

karakter; dan rancangan pembelajaran, dengan terciptanya model 

pembelajaran PKn di sekolah dasar yang bermuatan pembangunan karakter. 

 

Dari hipotesis utama tersebut, diturunkan menjadi sub hipotesis sebagai 

berikut.  

1) Faktor apresiasi guru tentang pembangunan karakter yang meliputi 

kognisi, afeksi, dan psikomotorik, mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  

misi sebagai pembangun karakter. 

2) Faktor kepemimpin kepala sekolah yang dimaknai sebagai otoritas kepala 

sekolah dalam membina, memfasilitasi kreatifitas guru, dan bekerja sama 

dengan para guru yang menjadi bawahannya dalam membinakan 

pembangunan karakter mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  misi 

sebagai pembangun karakter. 

3) Faktor kultur sekolah yang mencakup tata nilai, sikap hidup, dan 

kebiasaan yang terjadi di lingkungan berkenaan dengan pembangunan 

karakter mempunyai hubungan yang signifikan dengan pembelajaran 
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Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai pembangun 

karakter. 

4) Faktor rancangan pembelajaran  meliputi bahan ajar, media pembelajaran, 

dan metode pembelajaran  mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  misi 

sebagai pembangun karakter. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 Pada bagian ini akan diuraikan tentang: (1) desain penelitian,                

(2) populasi dan sampel penelitian, (3) variabel dan definisi operasional 

variabel, (4) teknik pengumpulan data dan instrumentasi penelitian,(5) hasil 

uji coba instrument, (6) uji validitas konstruk dengan analisis konfirmatori, 

dan (7) teknik analisis data.  

 

3.1  Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan rancangan non eksperimen. Jika dilihat dari tujuannya 

penelitian ini bersifat terapan, karena hal-hal yang digunakan berdasarkan 

teori-teori yang telah ada sebelumnya. Bila dilihat dari pendekatannya 

termasuk survey, karena data yang dipelajari adalah dari sampel yang diambil 

dari populasi. Sedangkan jika dilihat dari kejadiannya penelitian ini bersifat 

expost facto, sebab yang diteliti adalah peristiwa yang telah terjadi atau 

berjalan, yaitu berupa pemahaman, penghayatan, sikap dan perilaku guru 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar mengenai character building, 

muatan pembangunan karakter yang terdapat dalam bahan ajar mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar, pesan-pesan pembangunan 

karakter yang terintegrasikan dalam metode yang digunakan guru pada proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar, serta pesan-
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pesan pembangunan karakter yang terintegrasikan dalam suasana 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar.  

Model analisis regresi digunakan dalam penelitian ini. Penetapan model 

ini didasarkan atas pertimbangan bahwa variabel-variabel yang diteliti 

memiliki hubungan yang bersifat fungsional. Hubungan yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat.  

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah dasar negeri di Kota Semarang. 

Pengambilan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa  Kota Semarang 

merupakan kota niaga dan kota pariwisata, yang sudah barang tentu dinamika 

kehidupan masyarakatnya sangat tinggi dalam berinteraksi dengan kehidupan 

dan budaya global. 

Pengaruh globalisasi akan sangat tampak terutama pada anak-anak 

muda, dimana permainan, fasilitas, pergaulan, dan gaya hidup mereka sudah 

sangat kental dengan budaya global.  

Populasi penelitian ini adalah semua guru di sekolah dasar di Semarang 

yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan. Atas dasar data Dinas 

Pendidikan Kota Semarang tahun 2006, jumlah guru SD mencapai 4.487 

orang. Jumlah tersebut di luar jumlah guru Pendidikan Agama dan guru Olah 

Raga. Karena sistem yang digunakan pada umumnya adalah guru kelas, maka 

semua guru sekolah dasar tersebut mengajar mata pelajaran Pendidikan 
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Kewarganegaraan. Mengingat jumlah guru yang sangat banyak maka 

dilakukanlah sampling dengan teknik area random sampling. Atas dasar uji 

sampel minimal, ditentukan jumlah anggota sampel sebanyak 200 orang guru.  

Adapun teknik yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel 

minimal adalah rumus Paul Leedy (Cohen, 1997:85) 

N = (Z/e)2 (p) (1-p) 

Keterangan: 

N = banyaknya sampel 

Z = Z-skor  

e = sampling error 

p = proporsi hasur dalam populasi 

Diambil: 

Z = 1,96 (pada taraf signifikansi 5%) 

Sampling eror = 0,05 (5%) 

Proporsi yang ditentukan 15% (0,15). 

Jadi banyaknya sampel minimal 

N  = (1,96/0,05)2 (0,15) (1-0,15) 

 = 195,926  (dibulatkan menjadi 200).  

 

Selanjutnya ada dua tahap dalam proses sampling. Pertama, membagi 

keadaan sampel atas dasar area kecamatan. Kedua, pada setiap area dilakukan 

randomisasi pengambilan sampel. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

peluang yang sama kepada anggota populasi untuk terpilih menjadi anggota 
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sampel penelitian. Penyebaran jumlah anggota sampel adalah seperti tertera 

pada tabel berikut.  

Tabel 4. Sebaran Sampel Penelitian 

No. Area Kecamatan Jumlah SD Jumlah Guru Keterangan 
1. Mijen  5 12  
2. Tugu  5 11
3. Ngaliyan  5 13
4. Semarang Barat  5 10  
5. Semarang Utara  5 11  
6. Semarang Timur  5 11  
7. Semarang Tengah 5 13  
8. Semarang Selatan  6 14  
9. Genuk  6 10  
10. Gayamsari  6 10  
11. Pedurungan  6 11  
12. Tembalang  6 14  
13. Candisari  6 14  
14. Gajahmungkur  6 15  
15. Banyumanik  6 15  
16. Gunungpati  6 16  

 Jumlah 89 200  
 

 

3.3  Variabel  Penelitian, Definisi Operasional, dan Instrumentasi 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, ada dua 

kelompok variabel yang dirancang, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas merupakan variabel yang diduga menjadi penyebab terjadinya 

perubahan pada variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel 

yang diduga terpengaruh secara fungsional oleh variabel bebas.  

Variabel bebas terdiri atas apresiasi guru mengenai pembangunan 

karakter, kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah, dan rancangan 

pembelajaran, yang memuat bahan ajar, media pembelajaran,  dan metode 

pembelajaran.  
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Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan apresiasi guru tentang 

pembangunan karakter adalah kognisi, afeksi, dan konasi para guru yang 

menjadi anggota sampel penelitian, mengenai pembangunan karakter. 

Sedangkan kepemimpin kepala sekolah dimaknai sebagai otoritas kepala 

sekolah dalam membina, memfasilitasi kreatifitas guru, dan bekerja sama 

dengan para guru yang menjadi bawahannya dalam membinakan karakter 

(Character Building). 

Selanjutnya mengenai kultur sekolah, dimaksudkan sebagai tata nilai, 

sikap hidup, dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan sekolah yang dibentuk 

oleh para warga sekolah mengenai pembangunan karakter. Sedangkan 

rancangan pembelajaran adalah persiapan tertulis yang disusun oleh guru yang 

dalam mendeteksi muatan pembangunan karakter difokuskan pada bahan ajar, 

media pembelajaran, dan metode pembelajaran. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah berupa proses pembelajaran 

yang bermuatan pembangunan karakter, yaitu proses pembelajaran yang 

berspiritkan pembangunan karakter pada para peserta didik, dengan indikasi 

adanya moral knowing, moral feeling, dan moral action. Terhadap proses 

pembelajaran yang demikian akan dilihat tiga aspek yaitu interaksi antar 

peserta didik, perilaku peserta didik, serta suasana pembelajaran. 

Hubungan fungsional antar variabel digambarkan pada gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 13. Model SEM (Structure Equiation Modeling) hubungan 
antara Faktor-faktor Determinan terhadap Kualitas  

Pembelajaran Pembangunan Karakter 
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2. Variabel Eta (η):  Pembelajaran  Pembangunan Karakter 

Variabel Indikator 

1. Apresiasi Guru tentang Pembangunan Karakter: 

X1.1 :kognisi tentang pembangunan karakter 

X1.2 :afeksi pembangunan karakter 

X1.3 :konasi berkenaan dengan pembangunan karakter 

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah  

X2.1 :membina 

X2.2 :memfasilitasi kreatifitas guru  

X2.3 :kerja sama  

3. Kultur sekolah  

X3.1 : tata nilai di lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan 

karakter 

X3.2 : sikap hidup di lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan 

karakter 

X3.3 : kebiasaan di lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan 

karakter 

4. Rancangan Pembelajaran 

X4.1 :bahan ajar  

X4.2 :metode pembelajaran  

X4.3 :media pembelajaran  

5. Pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter 

Y1 :interaksi antar peserta didik  
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Y2 :perilaku peserta didik 

Y3 :suasana pembelajaran  

Teknik analisis multivariat dalam penelitian ini menggunakan SEM 

(Structural Equation Modeling). Untuk mengeliminasi pembiasan makna perlu 

notasi atau simbol variabel operasional sebagai satuan dalam persamaan 

struktural. Dalam pemberian notasi variabel dibuatlah suatu matrik seperti 

Tabel berikut. 

 

Tabel 5. Matrik Simbol Variabel Laten dan Varibel Indikator 

No. 
Variabel Laten Variabel Indikator 

Simbol 
Eksogen Endogen Eksogen Endogen 

1 - Pembelajaran 
bermuatan 
pembangunan 
karakter  

  η

- interaksi 

antar peserta 

didik 

Y

1 

- Perilaku 

peserta didik 

Y

2 

- suasana 

pembelajaran 

Y

3 

2 Apresiasi 

guru character 

building 

-   ξ1 

Kognisi 

tentang  character 

building 

- X

1.1 

Afeksi 

tentang character 

building 

- X

1.2 

Konasi 

pembangunan 

karakter 

- X

1.3 

3 Kepemi

mpinan kepala 

sekolah 

-   ξ2 

Membina - X

2.1 
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Mempenga

ruhi 

- X

2.2 

Kerjasama - X

2.3 

4 Kultur 

Sekolah 

-   ξ3 

tata nilai di 

lingkungan sekolah 

- X

3.1 

sikap hidup 

di lingkungan 

sekolah   

- X

3.2 

kebiasaan 

di lingkungan 

sekolah   

- X

3.3 

5 Rancang

an Pembelajaran 

   ξ

4 

Bahan ajar  X

4.1 

Metode 

pembelajaran 

 X

4.2 

Media 

Pembelajaran 

 X

4.3 

 
 

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa terdapat 20 (dua puluh) variabel 

dalam penelitian ini yang terdiri atas 5 (lima) variabel laten dan 15 (lima 

belas) variabel indikator. Variabel laten endogen satu variabel yaitu 

pembelajaran bermuatan pembangunan karakter, dan variabel laten eksogen 4 

variabel yaitu apresiasi guru tentang pembangunan karakter, kepemimpinan 

kepala sekolah, kultur sekolah, dan rancangan pembelajaran. Sedangkan 

variabel indikator endogen sebanyak 3 variabel dan variabel indikator eksogen 

sebanyak 12 variabel. 
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Selanjutnya dalam melakukan pengumpulan data, sesuai dengan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket. 

Beberapa keuntungan dperoleh ketika menggunakan angket sebagai instrumen 

penelitian. Pertama, peneliti tidak bertindak sebagai human instrumen, 

sehingga dapat minta bantuan orang lain. Kedua, dapat dibagikan secara 

serentak kepada banyak responden sehingga mempercepat proses 

pengumpulan data. Ketiga, dengan dirancang secara anonim, responden tetap 

dapat memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. Keempat dapat terstandarisasikan, artinya semua responden bisa 

diberi pertanyaan yang sama.  

Model angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan pilihan 

ganda, sehingga reponden tinggal memilih saja alternatif jawaban yang 

tersedia. Penskoran menggunakan skala Likert.  

Untuk memperdalam analisis data mengenai data empiris yang 

diperoleh, dilakukan pula pengambilan data dengan wawancara mendalam 

(depth interview) pada beberapa responden. Data wawancara ini merupakan 

pelengkap saja dari temuan penelitian yang diperoleh melalui analisis 

kuantitatif. Hal ini yang dikatakan oleh Brannen bahwa metode kualitatif 

berperan sebagai penunjang metode kuantitatif (Brannen, 2002:38-39).   

 

3.4   Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas adalah “suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrumen” (Suharsimi,1998:89), sedangkan pendapat lain menyatakan 
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bahwa instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono,2002:132). Dalam penelitian ini 

digunakan dua macam uji validitas instrumen  yaitu uji validitas konstruk 

(constuct validity) dan uji validitas isi (content validity).  

Validitas konstruk dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

intrumen tersebut mencerminkan konstruksinya yang dikehendaki. Langkah 

yang ditempuh untuk mendapatkan validitas konstruk dengan cara: 

1) Menyusun butir-butir instrumen berdasarkan indikator yang telah 

ditetapkan. 

2) Konsultasi dengan dosen pembimbing  agar isi instrumen tersebut disusun 

secara sistematis serta mengevaluasi relevansinya dengan variabel yang 

telah ditentukan. 

 

 Sedangkan validitas isi dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan isi atau rancangan program yang telah ditetapkan” 

(Sugiyono 2002:134). Uji jenis ini digunakan untuk mengetahui isi atau 

konten dengan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor 

total yang merupakan jumlah tiap skor butir.  

Hasil uji coba instrumen dengan melakukan uji korelasi bi variate 

menghasilkan temuan validitas yang meyakinkan. Parameternya adalah jika 

nilai probabilita statistic lebih kecil dari alfa (0,05) maka dikatakan kuesioner 

tersebut valid. 
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a. Apresiasi Guru dengan observer variabel kognisi (x1), afeksi (X2) dan 

konasi (X3), diperoleh hasil perhitungan pada tabel berikut.  

 
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Apresiasi Guru 

Indikator 
Variabel Apresiasi Guru 

Nilai r 
Hitung 

Nilai r 
tabel 

Interp
-retasi 

Nilai 
Sig. alpha Interp

-retasi 
Kesim
pulan 

Adanya Kesadaran moral 0,568 0,361 Valid 0,001 0,05 Valid Valid 
Moralitas masyarakat 0,432 0,361 Valid 0,017 0,05 Valid Valid 
Memiliki karakter 0,586 0,361 Valid 0,001 0,05 Valid Valid 
Orang yang bermoral akan menjunjung 
tinggi nilai-nilai kemanusiaan 0,492 0,361 Valid 0,006 0,05 Valid Valid 

Sistem tata nilai yang berkembang 0,778 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Pandangan seseorang terhadap makna 0,782 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Perbuatan bermoral 0,862 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Pengendalian diri 0,777 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Tata nilai yang berkembang di 
lingkungan 0,720 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Menyelesaikan suatu permasalahan, 
berangkat dari latar belakang 0,798 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Hati nurani memegang peranan sebagai 
pengendali perbuatan 0,829 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Batas-batas kepribadian sebagai 
seorang guru 0,788 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Kebajikan menjadi pertimbangan 
pertama 0,761 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Permasalahan di sekolah tidak 
diselesaikan dengan baik 0,669 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

 

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai probabilita statistic pada 

korelasi bivariat pada instrument apresiasi guru lebih kecil dari alfa (0,05). 

Dengan demikian maka dikatakan kuesioner tersebut valid. 

 

b. Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan variabel observer membina (X4) 

memfasilitasi (X5) dan kerja sama (X6)  
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Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 

Indikator 
Variabel Dukungan Kepala Sekolah 

Nilai r 
Hitung 

Nilai r 
tabel 

Interp
-retasi 

Nilai 
Sig alpha Interp

-retasi 
Kesimp-

ulan 
Pembinaan kesadaran moral 0,726 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Mengajak warga sekolah 0,750 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Melatih seluruh warga sekolah 0,721 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Mengingatkan seluruh warga sekolah 0,708 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Melakukan pembinaan 0,530 0,361 Valid 0,003 0,05 Valid Valid 
Mengingatkan warga sekolah untuk 
melakukan pengendalian diri 0,654 0,361 Valid 0,005 0,05 Valid Valid 

Mengkondisikan tumbuhkembangnya 
kesadaran moral 0,698 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Memfasilitasi tumbuhkembanya kehidupan 0,608 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Mengajarkan pentingnya niat 0,414 0,361 Valid 0,023 0,05 Valid Valid 
Memfasilitasi warga sekolah 
mengembangkan potensi 0,512 0,361 Valid 0,034 0,05 Valid Valid 

Bekerjasama memutuskan masalah sosial 0,698 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Bekerjasama mengendalikan pengendalian 
diri 0,837 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Mengajak warga sekolah untuk  menjalin 
hubungan sosial 0,622 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Mengajak warga sekolah untuk  
mengembangkan keahlian 0,662 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

 

Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai probabilita statistic pada korelasi 

bivariat pada instrument kepemimpianan kepala sekolah lebih kecil dari alfa 

(0,05), sehingga dikatakan kuesioner tersebut valid.  

c. Kultur Sekolah dengan variabel observer tata nilai (X7), sikap hidup (X8) 

dan kebiasaan (X9) diperoleh hasil sebagai berikut 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Kultur Sekolah 
 

Indikator 
Variabel Kultur Sekolah 

Nilai r 
Hitung 

Nilai r 
tabel 

Interp
-retasi 

Nilai 
Sig alpha Interp

-retasi 
Kesimp-

ulan 
Lingkungan sekolah mencerminkan 
tata nila 0,506 0,361 Valid 0,003 0,05 Valid Valid 

Seluruh warga sekolah melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya 0,744 0,361 Valid 0,024 0,05 Valid Valid 

Warga sekolah menjunjung tinggi hati 
nurani 0,534 0,361 Valid 0,002 0,05 Valid Valid 

Nilai tepo seliro pada orang lain, 
dijunjung tinggi 0,436 0,361 Valid 0,016 0,05 Valid Valid 

Sikap warga sekolah 0,521 0,361 Valid 0,003 0,05 Valid Valid 
Menunjukkan sikap menghargai 
martabat 0,656 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
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Menunjukkan sikap tepo seliro pada 
orang lain 0,674 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Menunjukkan sikap 
mengembangkanpotensi dirinya 0,782 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Seluruh warga sekolah terbiasa untuk  
mencintai kebaikan 0,584 0,361 Valid 0,001 0,05 Valid Valid 

Seluruh warga sekolah terbiasa 
mengendalikan dirinya 0,661 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Saling menolong, mengunjungi yang 
sakit, serta membantu 0,661 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

meningkatkan keahlian sesuai dengan 
bidang masing-masing 0,767 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Seluruh warga terbiasa untuk bekerja 
keras 0,733 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Melakukan suatu kebajikan yang 
berguna 0,630 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

 

Pada tabel di atas ditunjukkan nilai probabilita statistic pada korelasi 

bivariate pada instrument kultur sekolah lebih kecil dari alfa (0,05). Dengan 

demikian kuesioner kultur sekolah dikatakan valid.  

d. Rancangan Pembelajaran dengan variabel observer Bahan ajar (X10), 

media pembelajaran (X11) dan metode pembelajaran (X12) diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Rancangan Pembelajaran  

Indikator 
Variabel Rencana Pembelajaran 

Nilai r 
Hitung 

Nilai r 
tabel 

Interp
-retasi 

Nilai 
Sig alpha Interp

-retasi 
Kesimp-

ulan 
Materi bahan ajar mendorong perbaikan 
akhlak 0,581 0,361 Valid 0,001 0,05 Valid Valid 

Materi bahan ajar mengandung tata nilai 0,787 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Materi bahan ajar  mengajarkan untuk 
bersikap positif 0,579 0,361 Valid 0,001 0,05 Valid Valid 

Materi bahan ajar membangkitkan motivasi 0,622 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Materi bahan ajar memberikan rangsangan 
peny persoalan 0,482 0,361 Valid 0,007 0,05 Valid Valid 

Materi bahan ajar  mengajarkan pentingnya 
hati nurani 0,775 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Media yang digunakan memberikan kesadaran 
moral 0,412 0,361 Valid 0,024 0,05 Valid Valid 

Media yang digunakan memberikan pesan 
motivasi 0,587 0,361 Valid 0,001 0,05 Valid Valid 

Media yang digunakan memberikan 
rangsangan peny persoalan 0,417 0,361 Valid 0,022 0,05 Valid Valid 

Media yang digunakan memberikan pesan 
kebaikan. 0,424 0,361 Valid 0,020 0,05 Valid Valid 

Media yang digunakan mendorong 
pengembangan potensi 0,415 0,361 Valid 0,023 0,05 Valid Valid 

Media yang digunakan memberikan pesan 0,430 0,361 Valid 0,025 0,05 Valid Valid 
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kerja keras 
Metode pembelajaran mendorng tumbuhnya 
kesad moral 0,458 0,361 Valid 0,045 0,05 Valid Valid 

Metode pembelajaran mendorng tumbuhnya 
tata nilai 0,411 0,361 Valid 0,024 0,05 Valid Valid 

Metode pembelajaran mendorng tumbuhnya 
motivasi 0,387 0,361 Valid 0,035 0,05 Valid Valid 

Metode pembelajaran mendorng tumbuhnya 
nilai kemanusiaan 0,406 0,361 Valid 0,026 0,05 Valid Valid 

Metode pembelajaran mendorng sikap bekerja 
keras 0,459 0,361 Valid 0,025 0,05 Valid Valid 

Metode pembelajaran mendorng lebih 
mencintai kebajikan 0,506 0,361 Valid 0,004 0,05 Valid Valid 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilita statistic pada korelasi 

bivariate pada instrument rancangan pembelajaran lebih kecil dari alfa (0,05) 

sehingga dapat dikatakan kuesioner tersebut valid 

e. Pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter dengan observer 

variabel interaksi (Y1), perilaku (Y2) dan suasana (Y3) diperleh hasil  

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Pembelajaran 

Indikator 
Variabel Pembelajaran Character Building 

Nilai r 
Hitung 

Nilai r 
tabel 

Interp
-retasi 

Nilai 
Sig alpha Interp

-retasi 
Kesim
-pulan 

Interaksi menjunjung tata nilai 0,414 0,361 Valid 0,023 0,05 Valid Valid 
Saling menghormati dan menghargai 0,565 0,361 Valid 0,001 0,05 Valid Valid 
Menyelesaikan permasalahan cepat dan 
tepat 0,711 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Dapat membawa diri berinteraksi 0,737 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Interaksi dilakukan dengan tepo sliro 0,635 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Saling membantu dan kepedulian sesama 0,756 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
perilaku simpatik di kelas 0,518 0,361 Valid 0,003 0,05 Valid Valid 
Perilaku tepo sliro di kelas 0,615 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Mengedepankan kebajikan 0,651 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Menyelesaikan permasalahan dengan baik 
dan akurat 0,759 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 

Mengedepankan kerukunan 0,730 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Tidak terjadi pelanggaran siswa 0,554 0,361 Valid 0,002 0,05 Valid Valid 
Suasana taat peraturan sekolah 0,407 0,361 Valid 0,026 0,05 Valid Valid 
Adanya keteguhan tata nilai 0,578 0,361 Valid 0,001 0,05 Valid Valid 
Interaksi harmonis dan kondusif 0,665 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Adanya kebersamaan 0,790 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Saling menghormati 0,724 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Terjalin suasana tepo sliro 0,724 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
Tercipta kepedulian sosial 0,553 0,361 Valid 0,002 0,05 Valid Valid 
Tercipat persatuan 0,713 0,361 Valid 0,000 0,05 Valid Valid 
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Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai probabilita statistic pada 

korelasi bivariate pada instrument pembelajaran yang bermuatan 

pembangunan karakter lebih kecil dari alfa (0,05), sehingga dikatakan bahwa 

kuesioner tersebut valid. 

Selanjutnya untuk melakukan uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

pendekatan internal konsitensi, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan 

instrumen cukup sekali saja, “Rumus Alpha digunakan untuk mencari 

reliabilitas instrumen” (Suharsimi 1998:192). Dalam uji instrumen ini data 

yang diperoleh dianalisis dengan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan 

software SPSS, bila nilainya lebih besar dari 0,6 maka dikatakan reliable 

(Nully dalam Ghozali. 2006: 42).  

Berikut hasil perhitungan reliabilitas pada masing-masing Observed 

Variables. Suatu variabel di katakana reliable jika nilai cronbach alpha lebih 

besar dari 0,60 (Nunnaly dalam Imam Ghozali 2006 : 42). 

Observed Variables Cronbach's 
Alpha 

Nunnally 
Koef Interpretasi Kesimpulan 

Apresiasi Guru : Kognitif 0,648 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Apresiasi Guru : Afektif 0,814 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Apresiasi Guru : Psikomotor 0,791 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Dukungan Kepala Sekolah : Membina 0,748 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Dukungan Kepala Sekolah : 
Memfasilitasi 0,655 0,600 lebih besar dari Koef 

Nunnally = reliabel reliabel 

Dukungan Kepala Sekolah : Kerjasama 0,779 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Kultur Sekolah : Tata Nilai 0,742 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Kultur Sekolah : Sikap Hidup 0,757 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Kultur Sekolah : Kebiasaan 0,767 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Rencana Pembelajaran : bahan ajar 0,707 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Rencana Pembelajaran : Metode 0,670 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 
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Rencana Pembelajaran : Media 0,647 0,600 lebih besar dari Koef 
Nunnally = reliabel reliabel 

Pembelajaran Pembangunan Karakter : 
Interaksi 0,755 0,600 lebih besar dari Koef 

Nunnally = reliabel reliabel 

Pembelajaran Pembangunan Karakter: 
Perilaku 0,754 0,600 lebih besar dari Koef 

Nunnally = reliabel reliabel 

Pembelajaran Pembangunan Karakter : 
Suasana 0,733 0,600 lebih besar dari Koef 

Nunnally = reliabel reliabel 

 

Dari temuan hasil perhitungan statistik mengenai uji validitas dan 

reliabilitas terhadap instrument penelitian, dapat disajikan summary seperti 

tertuang pada tabel berikut.  

Tabel 11. Summary Screening Data  
Variabel Observasi Reliabilitas Validitas 

X1.1 Kognisi Reliabel Valid 
X1.2 Afeksi Reliabel Valid 
X1.3 Konasi Reliabel Valid 
X2.1 Membina Reliabel Valid 
X2.2 Memfasilitasi Reliabel Valid 
X2.3 Kerja Sama Reliabel Valid 
X3.1 Tata Nilai Reliabel Valid 
X3.2 Sikap Hidup Reliabel Valid 
X3.3 Kebiasaan Reliabel Valid 
X4.1 Bahan Ajar Reliabel Valid 
X4.2 Media Pembelajaran Reliabel Valid 
X4.3 Metode Pembelajaran Reliabel Valid 
Y1 Interaksi Reliabel Valid 
Y2 Perilaku Reliabel Valid 
Y3 Suasana Reliabel Valid 

 
3.5 Teknik Analisis Data  

Hasil analisis statistik tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban-

jawaban seperti dalam tujuan yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan 

bantuan software SPSS versi 15.00 for windows dan LISREL versi 8.51 

windows application dengan bantuan komputer dapat menghasilkan nilai 

interkorelasi butir-butir dengan sub-total skor yang ada pada alat ukur. 

Korelasi yang tinggi antara butir butir item dengan subtotal skor 
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mengidentifikasi adanya homogenitas yang berkaitan dengan validitas 

konstruk. Hasil uji analisis butir dilihat untuk masing-masing variabel 

indikator untuk setiap variabel laten eksogen dan variabel laten endogen yang 

sudah ditetapkan terlebih dahulu. 

a. Uji Validitas Konstruk dengan Analisis Konfirmatori  

Uji validitas konstruk digunakan analisis konfirmatori dengan 

menggunakan perangkat lunak Linier Sructural Relationships versi 8.51 for 

windows aplication (Software LISREL 8.51). 

Program software LISREL. Versi 8.51 digunakan dengan menempatkan 

variabel-variabel utama sebagai faktor yang diukur atau dikonstruk. Butir-

butir berfungsi sebagai indikator dari faktor yang diukur. Dengan demikian 

“koefisien jalur” (muatan faktor) yang akan dihasilkan adalah dalam skala 

“true score”, yang telah terbebaskan dari pe-ngaruh yang kurang reliabel 

pengukurannya. Istilah ilmiah, uji hipotesis terhadap koefisien jalur yang 

dihasilkan akan lebih terpercaya. 

Program LISREL 8.51 ini sekaligus mampu melakukan analisis faktor 

konfirmatoris (confirmatory factor). Analisis faktor konfirmatoris bertujuan 

untuk mengetahui apakah setiap butir mengukur variabel yang akan diukur 

dan apakah model pengelompokan butir yang disusun berdasarkan teori sesuai 

dengan data empiris. Signifikansi setiap indikator dinilai pada nilai t (p<0,05). 

Indikator yang signifikan terhadap variabel laten jika memiliki nilai t > 1,960 

untuk responden (N) banyaknya lebih dari 120 (Ghozali 2005: 40). 
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1) Uji Faktor Tahap Pertama 

Analisis konfirmatori untuk mengetahui seberapa besar nilai muatan 

faktor, standar kesalahan dan nilai-t (Signifikansi) pada taraf kepercayaan 

95%. Jumlah faktor loading dan error variance merupakan parameter estimasi 

memerlukan informasi yang tersedia minimal sejumlah faktor loading dan 

error varians.  

Untuk analisis konfirmatori sebagai uji faktor tahap pertama, diamna 

indikator dikondisikan sebagai variabel laten dan butir-butir pertanyaan 

sebagai variabel  indikator secara menyeluruh digambarkan dalam bentuk 

model konseptual seperti pada gambar 7. 

 

2) Uji Faktor Tahap Kedua. 

Analisis model pengukuran tahap kedua dilakukan terhadap 5 (lima) 

variabel laten yaitu (1) Pembelajaran PKn bermuatan pembangunan karakter 

(2) apresiasi guru, (3) kepemimpinan kepala sekolah, (4) kultur sekolah, dan 

(5) rancangan pembelajaran. 

Uji validitas konstruk melalui measurement model, dengan 

menggunakan analisis faktor konfirmatori. Data pengukur variabel dan model 

pengelompokan butir yang disusun menurut teori sesuai dengan data empiris. 

Hasil analisis dapat dilihat untuk masing-masing variabel laten yang 

diindikasikan oleh variabel terukur. Kesesuaian data empirik dengan model 

pengukuran teoritis dapat dilihat dari hasil chi-square. Kesesuaian antara 

model pengukuran dengan data empiris: df (degree of freedom), X2 (Chi-
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Square), GFI (Goodness of fit Index), RMR (root mean square residu), p 

(probability) dan RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation). Hasil 

analisis akhir berupa output analysis dan dalam bentuk gambar model penuh 

maupun model struktural. 

 

b. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keadaan umum 

responden dan data setiap variabel penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran umum data-data temuan penelitian. Untuk variabel 

laten eksogen berupa apresiasi guru dilakukan dengan deskriptif persentasi 

yang hasilnya dikonsultasikan dengan parameter yang ada. 

 

c. Analisis Persamaan Struktural  

Variabel-variabel pembelajaran PKn bermuatan pembangunan karakter,  

tidak dapat diukur secara langsung. Bila reliabilitas pengukuran tidak 

sempurna, yaitu kurang dari 1 (satu) akan mengakibatkan perolehan koefisien 

yang lebih rendah dari yang semestinya (Sugiyono, 2006:85). Dalam keadaan 

data penelitian seperti ini dapat diatasi dengan menggunakan perangkat lunak 

LISREL (Linier Structural Relationships), dengan menempatkan faktor yang 

diukur atau konstruk. Butir-butir pertanyaan berfungsi sebagai indikator dari 

faktor yang diukur. Dengan demikian koefisien jalur yang akan dihasilkan 

adalah dalam skala “true score”, yang sudah terbebaskan dari pengaruh 

kurang reliabel pengukuran (Sugiyono, 2003:87). Uji hipotesis terhadap 
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koefisien jalur yang dihasilkan lebih terpercaya. Program LISREL di samping 

memiliki kecanggihan mengatasi reliabilitas pengukuran tidak sempurna, juga 

mampu melakukan analisis faktor “confirmatory”. Analisis confirmatory 

bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir mengukur variabel yang akan 

diukur dan apakah model pengelompokan butir yang disusun didasarkan teori 

sesuai dengan data. Valid dan tidaknya setiap indikator dinilai pada nilai t 

(p<0,05). 

 

d. Konseptualisasi Model 

Untuk menyusun persamaan stuktural perlu dipetakan diagram 

konseptualisasi model seperti pada gambar 9.  

Konseptualisasi model dalam bentuk path diagram dengan notasi 

LISREL akan mempermudah penggunaan jasa komputer dalam proses analisis 

statistik (Suwarno, 2007:64). Dalam analisis ini dilakukan dua tahap, yaitu 

sebagai berikut; (1) Menguji kebenaran model dengan melihat apakah terdapat 

perbedaan signifikan antara model dengan data (model fit), dan (2) jika ada 

kesesuaian antara teori dengan data, maka dapat dila-kukan pengujian atau 

hipotesis, tentang hubungan struktural dalam model tersebut (koefisien regresi 

dalam skala/true score). 

Model dalam penelitian ini yang diuji adalah teori yang menyatakan 

bahwa kemampuan pendidikan afektif, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja 

memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja guru. GFI (goodness of fit 

indexs) merupakan ukuran mengenai ketepatan model teoritis dalam 
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menghasilkan observed matriks kovarians. Nilai Chi-square yang kecil ini 

berkisar antara 0 dan 1. Nilai GFI yang lebih besar daripada 0,9 menunjukan 

fit berarti suatu model yang baik (Siguaw, dalam Ghozali, 2005: 31). Uji 

model fit diperoleh melalui pengujian hipotesis tentang model yaitu koefisien 

korelasi dengan menggunakan beberapa persamaan. 

 

e. Persamaan Struktural 

Dalam persamaan struktural salah satu hal yang harus dijawab adalah 

apakah model memiliki yang unik, sehingga model tersebut dapat diestimasi. 

Jika suatu model tidak dapat diidentifikasi, maka tidak mungkin dapat 

menentukan nilai yang unik untuk ko-efisien model. Sebaliknya, estimasi 

parameter akan arbitrer apabila suatu model memiliki beberapa estimasi yang 

mungkin fit pada model tersebut jadi model struktural dapat dikatakan baik 

apabila memiliki satu solusi yang unik untuk estimasi parameter. 

Pada SEM dimana informasi yang terdapat pada data empiris (varians 

dan kovarians variabel manifest) tidak cukup untuk menghasilkan solusi yang 

unik, dalam memperoleh parameter model. Program LISREL akan dapat 

menghasilkan beberapa solusi atas sistem persamaan yang menghubungkan 

varians dan kovariansnya variabel indikator terhadap parameter modelnya. 

Sehingga dapat menfitkan setiap angka dalam matrik kovarians ke suatu 

model. 

Persamaan struktural mengukur variabel laten eksogen ξ (Ksi) dengan 

variabel X sebagai indikatornya adalah. 
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X = Λ x ξ + δ 

Keterangan: Λx = Matrik bobot faktor (factor loading) variabel X untuk 

mengukur variabel laten (konstruk) ξ.  

 δ = Vektor dari komponen unik (measurement erorrs) 

 

Persamaan struktural yang sama untuk mengukur variabel laten endogen 

η (eta) dengan simbol Y sebagai indikatornya, adalah . 

Y = Λy η + ε 

 

Keterangan : Λy = Matrik bobot faktor variabel Y untuk mengukur variable 

laten (konstruk) η. 

 Ε = Vektor komponen kesalahan pengukuran (residu) 

 ε   = EPSILON 

 

 Sedangkan persamaan struktural terhadap variabel laten lainnya 

adalah: 

η= βη + r ξ + ζ 

Keterangan: η = Vektor variabl laten endogen (effect) 

 ξ = Vektor dari variabel residu 

 β  =  Matrik koefisien yang menggambarkan pengaruh dari 

suatu variabel endogen (η) terhadap variabel endogen 

lainnya (η). 
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 r = Matrik koefisien yang menggambarkan pengaruh dari suatu 

variabel eksogen (ξ) terhadap variabel endogen lainnya (η). 

5. Modifikasi Model  

Knezewich (1984 :134) mengatakan bahwa membuat model bagaikan 

membuat jembatan (a bridge), yang akan diletakkan diantara tebing jurang 

(the chasm) teoritis dan empiris. Dalam penelitian behavioral untuk modelnya 

membuat jembatan yang tepat mendapat kesulitan, karena bukan merupakan 

social engenering. Setidaknya ber-usaha mengkonstruksikan model 

(jembatan) sependek mungkin. Semakin pendek jembatan makin fit modelnya 

(model fit). Joreskog dan Sarbon (Ghozali, 2005: 40) mengatakan bahwa 

modifikasi model dilakukan melalui konstruksi ulang untuk mendapat-kan 

model yang paling dekat dengan data empiris. Strategis permodelan yang 

digunakan dalam LISREL terdapat tiga pilihan, yaitu (1) Stricly Convermatory 

(SC), atau Con-vermatory Modeling Strategy, (2) Alternative Model (AM) 

atau Alternative Modeling Strategy dan (3) Modeling Generating (MG) atau 

Development Strategy. 

Dalam penelitian ini strategi permodelan yang digunakan adalah MG 

(modeling generating). MG digunakan dengan alasan (1) jika tingkat 

kesesuaian model kurang baik maka model dimodifikasi dan diuji kembali 

dengan data yang sama, dan (2) proses konstruksi ulang dapat diulang-ulang 

sampai diperoleh tingkat kesesuaian terbaik. Modifikasi model melalui 

konstruksi ulang menurut evaluasi terhadap derajat kesesuaian atau goodness 

of fit (GOF) adalah jika perolehan nilai akaike information criterion (AIC) dan 
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consistent akaike information criterion (CAC) semakin kecil, maka model 

yang diperoleh semakin baik. Atau semakin tinggi nilai porsimonynorm fit 

index (PNFI) dan porismony goodness of fit index (PGFI), maka model yang 

diperoleh semakin baik (Suwarno, 2007:78). 

Ghozali (2005: 327) menyatakan bahwa modifikasi model dilakukan 

untuk meningkatkan model fit atau model yang belum fit, karena ada 

spesification error yang timbul adanya penghapusan indikator atau 

dipindahkan variabel-variabel indikator variabel-variabel indikator ke variabel 

laten eksogen lainnya. 

Modifikasi pada bagian measurement dapat dilakukan dengan: (1) 

menambah loading yang menghubungkan indikator dengan variabel laten, 

sehingga akan merubah bentuk matriks LAMDA-X (λx) dan atau LAMDA-Y 

((λy), (2) tidak mengkorelasikan di antara measurement error, sehingga hanya 

merubah matrik THETA-DELTA, THETA-EPSILON atau THETA-DELTA-

EPSILON. Sehingga modifikasi model fit pada model struktural dapat 

dilakukan merubah koefisien path yang menghubungkan variabel laten 

eksogen kepada  variabel laten endogen.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripsi Responden 

Penelitian ini mengambil responden sebanyak 200 orang guru pada 89 SD di 

16 kecamatan se-Kota Semarang yang terdiri atas 68 orang guru laki-laki dan 132 

orang guru perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden umumnya 

berpendidikan D2 PGSD sebanyak 120 orang (60%), ada yang berpendidikan 

Sarjana S1 sebanyak 70 orang (35%), namun masih ada pula yang berpendidikan 

SPG/PGA sebanyak 10 orang (5%). 

Masa kerja guru SD umumnya berkisar antara 10 s.d. 20 tahun sebanyak 110 

orang (55%), bahkan ada yang telah lebih dari 20 tahun sebanyak 30 orang (15%), 

guru yang masa kerjanya 5 s.d. 10 tahun sebanyak 40 orang (20%), dan guru yang 

masa kerjanya kurang dari lima tahun sebanyak 20 orang (10%).  

Secara statistik deskripsi responden ini akan terlihat pada tabel seperti 

berikut ini.  

Tabel 12. Profil Responden 

  

Statistics

200 200 200
0 0 0

Valid
Missing

N
Jen_Kel Penddk Ms_Kerj
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Jen_Kel

68 34,0 34,0 34,0
132 66,0 66,0 100,0
200 100,0 100,0

Laki-Laki
Perempuan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Penddk

4 2,0 2,0 2,0
8 4,0 4,0 6,0

183 91,5 91,5 97,5
5 2,5 2,5 100,0

200 100,0 100,0

SPG/PGA
D2/D3
Sarjana
Magister
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Ms_Kerj

11 5,5 5,5 5,5
76 38,0 38,0 43,5
80 40,0 40,0 83,5
33 16,5 16,5 100,0

200 100,0 100,0

< 5 tahun
5 - 10 tahun
10 - 20 tahun
> 20 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian  

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap 40 butir pernyataan yang 

diajukan dalam instrumen yang meliputi empat variabel yaitu apresiasi guru 

tentang pembangunan karakter (Character Building), kepemimpinan kepala 

sekolah, dalam mendukung pembangunan karakter, kultur sekolah yang 

mendukung pembangunan karakter, rancangan pembelajaran yang berspiritkan 

pembangunan karakter, dan pembelajaran bermuatan pembangunan karakter, 

diperoleh gambaran sebagai berikut. 
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4.1.2.1  Apresiasi Guru tentang Pembangunan Karakter 

Apresiasi guru tentang pembangunan karakter diungkap dengan tiga 

indikator, yaitu kognisi tentang pembangunan karakter (X11), afeksi mengenai 

pembangunan karakter (X12), dan konasi berkenaan dengan pembangunan 

karakter (X13). Analisis yang digunakan adalah deskriptif persentasi yang hasilnya 

kemudian dikonsultasikan dengan parameter sebagai berikut: 

No Rentang Persentasi Kualifikasi 
1 81%  -  100 % Tinggi 
2 61%  -  80% Sedang 
3 41%  -  60% Rendah 
4 21%  -  40% Sangat Rendah 

 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel laten eksogen berupa apresiasi 

guru disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 13.  Profil Apresiasi Guru tentang Pembangunan Karakter 

No Variabel 
Manifes 

Skor 
Empirik 

Skor 
Maksimal Persentasi Kualifikasi 

1 Kognisi 1.880 4.000 47 % Rendah 

2 Afeksi 3.040 4.000 76 % Sedang 

3 Konasi 4.260 6.000 71 % Sedang 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada umumnya guru telah memiliki 

apresiasi mengenai Character Building. Akan tetapi apresiasi para guru tersebut 

belum maksimal. Dalam posisinya sebagai guru pengampu Pendidikan 

Kewarganegaraan selaknya untuk memiliki apresiasi yang tinggi terhadap 

Character Building. 
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Tiga variabel manifes yang dipaparkan pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa kognisi guru hanya berada pada koefisien persentasi sebesar 47 % yang 

berarti memiliki kualifikasi rendah.  

Rendahnya kognisi guru mengenai pembangunan karakter, diikuti pula oleh 

afeksi guru yang hanya berada pada kualifikasi sedang. Empat item pernyataan 

yang mengungkap variabel manifes mengenai afeksi guru, menunjukkan 

persentase jawaban terbesar dari responden berada pada skor sedang.  

Pada variabel manifes konasi yang diungkap melalui enam item pernyataan, 

tetap saja menunjukkan hal yang sama dengan variabel manifes afeksi. Perolehan 

koefisine persentasi pada variabel manifes konasi ini hanya berada pada 

kualifikasi sedanng (71 %). 

Dari deskripsi data di atas, diperoleh gambaran bahwa guru Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar telah menunjukkan apresiasinya terhadap 

Character Building. Akan tetapi apresiasi tersebut masih belum maksimal. Dari 

tabel 13 tersebut di atas, terlihat bahwa kognisi guru masih rendah, sedangkan 

afeksi dan konasi guru mengenai Character Building hanya berada pada 

kualifikasi sedang. Dengan responden penelitian adalah guru Pendidikan 

Kewarganegaraan sudah tentu hal tersebut perlu memperoleh perhatian, terkait 

dengan misi mata pelajaran ini sebagai pengawal good citizehship, dimana 

pembangunan karakter merupakan salah satu hal yang amat esensial.  
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4.1.2.2  Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mendukung Proses 
Pembelajaran Bermuabatan Pembangunan Karakter  

 
Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mendukung pembangunan karakter 

diungkap oleh tiga indikator, yaitu: membina (X21), memfasilitasi kreatifitas Guru 

(X22), dan kerjasama (X23). Ketiga indikator tersebut terkait dengan tujuh peran 

utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) 

administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta 

iklim kerja; dan (7) wirausahawan (Depdiknas, 2006:39). Persentase jawaban 

responden pada setiap pernyataan adalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel  14. Profil  Jawaban Responden tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah  

 No Pernyataan 
Jawaban 

5 4 3 2 1 
X2.1 

Membina 
15. Melakukan pembinaan 

kesadaran moral pada 
warga sekolah  

16,50% 23,00% 36,50% 17,50% 6,50% 

16.  Mengajak warga sekolah 
untuk berpan-dangan 
positif terhadap setiap 
peristiwa.  

22,00% 25,00% 30,50% 15,50% 7,00% 

17. Melatih seluruh warga 
sekolah untuk secara 
cepat dan tepat 
memutuskan suatu 
masalah sosial dengan 
bijak.  

21,50% 25,50% 31,50% 16,50% 5,00% 

18. Mengingatkan seluruh 
warga sekolah  untuk 
bertindak bijak sesuai 
dengan posisi dirinya 
masing-masing.  

15,00% 25,50% 37,00% 17,50% 5,00% 

19. Melakukan pembinaan 
kepada warga sekolah 
tentang pentingnya 
menjunjung tinggi 
martabat dirinya.  

17,50% 28,00% 30,00% 20,00% 4,50% 

20. Mengingatkan warga 
sekolah untuk melakukan 
pengendalian diri secara 
baik dalam menghadapi 
berbagai persoalan 
kehidupan.  

22,00% 24,00% 34,50% 15,50% 4,00% 
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X2.2 
Memfasilitasi 

21. Mengkondisikan 
tumbuhkembangnya 
kesadaran moral pada 
warga sekolah  

16,50% 26,00% 33,50% 16,50% 7,50% 

22. Memfasilitasi 
tumbuhkembanya 
kehidupan yang 
didasarkan atas tata nilai  
pada seluruh warga 
sekolah.  

22,00% 26,50% 34,00% 13,50% 4,00% 

23. Mengajarkan pentingnya 
niat dalam melakukan 
perbuatan yang baik 
kepada seluruh warga 
sekolah.  

15,00% 25,00% 34,50% 19,00% 6,50% 

24. Memfasilitasi warga 
sekolah untuk 
mengembangkan potensi 
dirinya,  sesuai dengan 
posisi dirinya masing-
masing.  

24,00% 29,00% 31,50% 12,00% 3,50% 

X2.3 Kerja 
Sama 

25. Bekerja sama dengan 
semua warga sekolah 
untuk belajar memutuskan 
suatu masalah sosial 
dengan bijak secara cepat 
dan tepat .  

16,00% 22,50% 40,50% 15,50% 5,50% 

26. Bekerja sama dengan 
semua warga sekolah 
untuk mengembangkan 
pengendalian diri secara 
baik.   

22,00% 26,00% 33,50% 14,50% 4,00% 

27. Mengajak warga sekolah 
untuk  menjalin hubungan 
sosial di antara warga 
sekolah yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan, dalam 
kehidupan sehari-hari.  

15,50% 25,50% 36,50% 18,00% 4,50% 

28. Mengajak warga sekolah 
untuk  mengembangkan 
keahlian warga sekolah 
yang dapat bermanfaat 
bagi sesama. 

22,00% 24,00% 32,00% 17,00% 5,00% 

Ket: 
5 => 1  : Selalu   => Tidak pernah 
 

Dari tabel 14 seperti yang disajikan di atas, secara kuantitatif sudah terlihat 

adanya dukungan kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya pembangunan 

karakter. Dengan kerjasama antara kepala sekolah terhadap guru dalam proses 
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pembelajaran maka akan mendrong guru untuk melakukan inovasi pembelajaran 

pembangunan karakter. Ali Su’udin (2000:73) mengungkapkan bahwa dengan 

dukungan teman sejawat dan kepala sekolah maka akan memberikan dukungan 

kepada guru mencobakan model pembelajaran. 

Kecenderungan persentase jawaban responden pada empat belas item 

pernyataan yang mengungkap variabel kepemimpinan sekolah dalam konteks 

dukungannya pada pembelajaran pembangunan karakter, memberikan 

kecenderungan jawaban dengan persentase terbesar di lajur kiri. Yaitu mulai dari 

skor 3, 4, dan 5. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan dari para responden 

penelitian bahwa pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap diri 

mereka untuk melaksanakan pembelajaran ber-character building cukup baik. 

Kendatipun demikian, pembinaan kepala sekolah ini perlu diingkatkan 

kualitasnya. Meskipun persentase jawaban sebagian besar responden berada di 

lajur kiri, akan tetapi persentase terbesar masih berada pada skor 3, yang 

bermakna sedang-sedang saja. 

Pembinaan kepala sekolah akan berakibat secara langsung pada peningkatan 

kinerja guru yang dalam hal ini akan mendukung upaya character building 

learning. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mugiadi (2007:147), menghasilkan 

temuan bahwa dengan kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah, maka berkecenderungan guru dalam menjalankan tugasnya sulit 

memenuhi tuntunan profesionalisme (Mugiadi, 2007:147). Pada akhirnya transfer 

of values yang berbasis pembangunan karakter tidak akan tercapai. Hasil 

penelitian ini mendukung bahwa dengan kepemimpinan kepala sekolah yang 
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mampu membina guru akan mendorong para guru mewujudkan pembelajaran 

pembangunan karakter.  

 

4.1.2.3  Kultur Sekolah  

Kultur sekolah yang mendukung pembangunan karakter diungkap dengan 

tiga indikator yaitu: (1) tata nilai di lingkungan sekolah berkenaan dengan upaya 

pembangunan karakter (X31), (2) sikap hidup di lingkungan sekolah berkenaan 

dengan pembangunan karakter (X32), dan kebiasaan di lingkungan sekolah 

berkenaan dengan pembangunan karakter (X33).  

Menurut Bahtiar (2008:14) kultur sekolah ini merupakan jiwa yang dimiliki 

bersama oleh seluruh komponen dan warga sekolah untuk menciptakan dunia 

pembelajaran yang memberikan pemberdayaan dengan berorientasi pada apapun 

misalnya HAM, pembangunan karakter atau yang diinginkan oleh sekolah. Secara 

kuantitatif profil jawaban responden terhadap kultur sekolah ditunjukkan pada 

tabel berikut. 

Tabel 15.  Profil Jawaban Responden tentang Kultur Sekolah yang 
Mendukung Pembangunan Karakter 

 No Pernyataan 
Jawaban 

5 4 3 2 1 
X3.1 Tata 

Nilai 
29. Lingkungan sekolah 

mencerminkan tata nilai  
yang baik.  

4,50% 14,00% 41,50% 37,50% 2,50% 

30. Seluruh warga sekolah 
melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya 
sesuai dengan posisi 
dirinya masing-masing.  

5,00% 35,00% 38,50% 18,50% 3,00% 



187 
 

 
 

31. Warga sekolah 
menjunjung tinggi hati 
nurani dalam menghadapi 
setiap permasalahan yang 
terjadi.  

15,50% 32,00% 33,50% 17,00% 2,00% 

32. Nilai tepo seliro pada 
orang lain, dijunjung 
tinggi oleh seluruh warga 
sekolah .  

24,50% 28,00% 32,50% 12,50% 2,50% 

X3.2 Sikap 
Hidup 

33. Sikap warga sekolah 
mencerminkan 
pengamalan tata nilai  
yang baik.  

14,50% 28,50% 38,00% 14,00% 5,00% 

34. Menunjukkan sikap 
menghargai martabat 
dirinya.  

18,50% 23,00% 36,00% 13,50% 9,00% 

35. Menunjukkan sikap tepo 
seliro pada orang lain 
dalam segala aktifitas  

20,00% 26,00% 39,00% 11,50% 3,50% 

36. Menunjukkan sikap yang 
keras untuk 
mengembangkan potensi 
dirinya.  

16,00% 26,00% 36,50% 17,00% 4,50% 

X3.3 
Kebiasaan 

37. Seluruh warga sekolah 
terbiasa untuk  mencintai 
kebaikan.  

15,00% 22,00% 39,00% 17,50% 6,50% 

38. Seluruh warga sekolah 
terbiasa mengendalikan 
dirinya secara baik dalam 
menghadapi berbagai 
persoalan di sekolah. .  

19,50% 23,50% 36,50% 14,50% 6,00% 

39. Saling menolong, 
mengunjungi yang sakit, 
serta membantu yang 
sedang kesusahan 
;merupakan hal biasa di 
lingkungan sekolah.  

21,50% 25,50% 35,00% 14,00% 4,00% 

40. Seluruh warga sekolah 
terbiasa nuntuk berupaya 
meningkatkan keahlian 
sesuai dengan bidang 
masing-masing.   

16,00% 25,00% 37,50% 17,00% 4,50% 

41. Seluruh warga terbiasa 
untuk bekerja keras. 

19,00% 28,00% 31,00% 18,50% 3,50% 



188 
 

 
 

42.  Seluruh warga sekolah 
terbiasa melakukan suatu 
kebajikan yang berguna 
unhtuk sesama.  

22,00% 24,00% 35,00% 14,50% 4,50% 

 
 
1) Tata nilai di lingkungan sekolah berkenaan dengan upaya pembangunan 

karakter 

Di lingkungan sekolah tidak pernah terjadi konflik internal, karena setiap 

warga sekolah menjunjung tinggi nilai pengendalian diri secara baik dalam 

menghadapi berbagai persoalan kehidupan, hal ini didukung oleh jawaban 

reswponden sebanyak 47,5% dan 34,5% memberikan jawaban pada skor 4 dan 5 

yang menunjukkan kadar ”selalu”, namun demikian masih ada yang mengaku 

kurang dan tidak memahami sebanyak 3%, dan 1,5%, yaitu mereka yang 

memberikan jawaban pada skor 2 dan 1, berkadar ”tidak pernah”. 

Pada umumnya seluruh warga sekolah menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dibuktikan dengan jawaban 

responden yang memberikan jawaban pada skor 5 sebanyak 53,5%, dan yang 

memberikan jawaban pada skor 4 sebanyak 29,0%. 

Dari tabel di atas terlihat profil kecenderungan kultur sekolah dalam 

mendukung pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter. Dari empat 

belas item pernyataan yang disajikan guna menungkap tiga variabel manifes yaitu 

tata nilai, sikap hidup, dan kebiasaan, yang merupakan penjabaran dari variabel 

laten kultur sekolah kecenderungan responden memberikan jawaban pada kadar 

sedang. Persentase terbesar respoden berada pada skor 3. Hal ini menunjukkan 
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bahwa kultur sekolah perlu diberdayakan lagi guna mendukung pembelajaran 

yang bermuatan pembangunan karakter.  

Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru 

lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai 

usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam upaya 

menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) para guru akan bekerja lebih 

giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan, (2) tujuan 

kegiatan perlu disusun dengan dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru 

sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja, para guru juga dapat dilibatkan 

dalam penyusunan tujuan tersebut, (3) para guru harus selalu diberitahu tentang 

dari setiap pekerjaannya, (4) pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun 

sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan, (5) usahakan untuk memenuhi 

kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, sehingga memperoleh kepuasan.  

 
4.1.2.4  Rancangan Pembelajaran yang Berspiritkan Pembangunan 

Karakter  
 

Rancangan pembelajaran yang berspiritkan pembangunan karakter dilihat 

dari bahan ajar (X41), metode pembelajaran (X42), dan media pembelajaran (X43). 

Persentase responden pada setiap indikator adalah seperti ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

 

 

 



190 
 

 
 

Tabel 16. Profil Jawaban Responden tentang Rancangan Pembelajaran yang 
Berspiritkan Pembangunan Karakter 

Indikator No Pernyataan 
Jawaban 

5 4 3 2 1 
X4.1 Bahan 
Ajar 

43. Materi bahan ajar 
memberikan pesan bagi 
tumbuhnya kesadaran 
moral yang baik 

16,00% 22,50% 30,00% 23,00% 8,50% 

44. Materi bahan ajar 
mengandung tata nilai  
yang hendak dibinakan 
kepada peserta didik.  

16,50% 25,00% 36,50% 15,00% 7,00% 

45. Materi bahan ajar  
mengajarkan untuk 
bersikap positif terhadap 
setiap peristiwa  

21,50% 25,50% 32,50% 15,50% 5,00% 

46. Materi bahan ajar 
membangkitkan motivasi 
yang kuat dalam 
melakukan setiap 
aktifitas  

14,50% 21,50% 38,00% 21,00% 5,00% 

47. Materi bahan ajar 
memberikan rangsangan 
kepada para peserta didik 
untuk menyelesaikan 
persoalan dengan cepat 
dan tepat.   

17,50% 25,50% 30,50% 19,50% 7,00% 

48. Materi bahan ajar  
mengajarkan pentingnya 
mengedepankan hati 
nurani dalam 
menyelesaikan setiap 
persoalan.  

16,50% 24,00% 40,00% 15,50% 4,00% 

X4.2 Media 
Pembelajaran 

49. Media yang digunakan 
memberikan pesan bagi 
tumbuhnya kesadaran 
moral yang baik 

16,00% 20,00% 34,00% 23,00% 7,00% 

50. Media yang digunakan 
memberikan pesan 
motivasi yang kuat 
dalam melakukan setiap 
aktifitas  

21,50% 19,50% 34,00% 19,00% 6,00% 
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Indikator No Pernyataan 
Jawaban 

5 4 3 2 1 
51. Media yang digunakan 

memberikan rangsangan 
kepada para peserta didik 
menyelesaikan persoalan 
dengan cepat dan tepat.   

15,00% 19,00% 34,50% 25,50% 6,00% 

52. Media yang digunakan 
memberikan pesan untuk 
mencintai kebaikan.  

24,00% 22,50% 31,50% 16,50% 5,50% 

53. Media yang digunakan 
memberikan pesan 
pengembangan potensi 
diri peserta didik.  

15,50% 25,50% 27,50% 25,50% 6,00% 

54. Media yang digunakan 
memberikan pesan kerja 
keras dalam berbagai 
aktifitas.  

24,00% 24,50% 31,50% 16,50% 3,50% 

X4.3 Metode 
Pembelajaran 

55. Metode pembelajaran 
yang digunakan 
menciptakan suasana 
tumbuhnya kesadaran 
moral.  

16,50% 21,00% 35,00% 20,00% 7,50% 

56. Metode pembelajaran 
yang digunakan  
menciptakan suasana 
pembinaan tata nilai  
kepada peserta didik.  

20,50% 26,50% 35,00% 14,00% 4,00% 

57. Metode pembelajaran 
yang digunakan 
menciptakan suasana 
berkembangnya motivasi 
yang baik untuk 
melakukan setiap 
aktifitas  

14,50% 25,00% 30,00% 24,50% 6,00% 

58. Metode pembelajaran 
yang digunakan 
merangsang  peserta 
didik untuk 
mengedepankan nilai-
nilai kemanusiaan dalam 
kehidupan sehari-hari.  

23,50% 27,00% 33,50% 12,00% 4,00% 

59 Metode pembelajaran 
yang digunakan 
merangsang  peserta 
didik untuk bekerja 
keras.  

15,00% 24,00% 35,50% 19,50% 6,00% 
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Indikator No Pernyataan 
Jawaban 

5 4 3 2 1 
60 Metode pembelajaran 

yang digunakan 
menciptakan suasana 
untuk mencintai 
kebajikan  

24,00% 27,50% 31,50% 12,00% 5,00% 

 
  

Seperti profil kuantitatif kultur sekolah dalam mendukung pembelajaran 

pembangunan karakter, dari tabel di atas terlihat profil rencana pembelajaran yang 

disusun oleh guru dalam mengusung pembelajaran yang bermuatan pembangunan 

karakter, belum maksimal. Dari delapan belas item pernyataan yang disajikan 

guna mengungkap tiga variabel manifes yaitu bahan ajar, metode pembelajaran, 

dan media pembelajaran, yang merupakan penjabaran dari variabel laten Rencana 

Pembelajaran, kecenderungan responden memberikan jawaban pada kadar sedang. 

Persentase terbesar respoden berada pada skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa 

Rencana Pembelajaran yang disusun oleh para guru belum memberikan muatan 

kepada pelaksanaan pembelajaran yang berspiritkan pembangunan karakter, 

secara maksimal. 

Rancangan Pembelajaran merupakan lesson plan, yang memiliki makna 

strategis dalam mengarahkan pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu 

perencanaan pembelajaran yang berkualitas merupakan suatu keniscayaan untuk 

mewujudkan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas pula, khususnya terkait 

dengan upaya pembangunan karakter.  
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4.1.2.5  Pembelajaran Bermuatan Pembangunan Karakter 

Pembelajaran bermuatan pembangunan karakter diungkap dengan tiga 

indikator yaitu interaksi antar peserta didik (Y1), perilaku peserta didik (Y2), dan 

suasana pembelajaran (Y3). 

Persentase jawaban responden setiap pernyataan pada setiap indikator adalah 

seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 17.  Profil jawaban responden tentang pembelajaran bermuatan 
pembangunan karakter. 

  No Pernyataan 

Jawaban 

5 4 3 2 1 
Y1 
Interaksi 

61. Interaksi antar peserta didik 
di kelas dilakukan dengan 
menjunjung tinggi tata nilai.  

15,50% 22,00% 33,50% 22,00% 7,00% 

62. Sesama peserta didik 
terjalin saling menghormati 
dan menghargai.  

20,00% 24,00% 26,00% 23,50% 6,50% 

63. Peserta didik dapat 
memutuskan suatu masalah 
dengan cepatdan tepat. 

22,50% 23,00% 29,00% 20,50% 5,00% 

64. Peserta didik dapat 
membawakan dirinya 
sendiri  dalam berinteraksi 
di kelas. 

16,50% 26,00% 27,50% 25,00% 5,00% 

65. Interaksi antar peserta didik 
di kelas dilakukan dengan 
penuh tepo seliro.   

19,00% 24,00% 32,50% 18,50% 6,00% 

66. Saling membantu dan 
menengok teman yang sakit 
menjadi kebiasaan kelas.  

22,00% 24,00% 26,00% 19,50% 8,50% 

Y2 Perilaku 67. Peserta didik menunjukkan 
perilaku yag simpatik dalam 
pergaulan di kelas.  

15,00% 22,00% 34,00% 22,50% 6,50% 

68. Peserta didik menunjukkan 
perilaku tepo seliro dalam 
bergaul dengan sesama 
seman di kelas.  

19,50% 23,50% 34,00% 17,00% 6,00% 
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69. Peserta didik sangat 
mengedepankan 
pertimbangan kebajikan 
dalam bertindak.  

22,00% 26,00% 33,00% 14,50% 4,50% 

70. Peserta didik dapat 
menyelesaikan masalah 
dengan baik dan akurat.  

16,00% 21,50% 38,00% 19,50% 5,00% 

71. Peserta didik sangat 
mengedepankan kerukunan 
diantara teman sekelas.  

19,00% 25,50% 32,00% 19,50% 4,00% 

72. Dalam melakukan aktifitas 
sehari-hari di di kelas, tidak 
terjadi pelanggaran terhadap 
aturan sekolah.  

22,50% 24,50% 29,00% 18,00% 6,00% 

Y3 Suasana 73. Suasana kelas menunjukkan 
ketaatan terhadap peraturan 
sekolah.  

15,00% 26,50% 30,50% 21,50% 6,50% 

74. Suasana kelas 
mencerminkan keteguhan 
terhadap tatanan nilai yang 
berkembang di lingkungan 
sekolah.  

18,50% 27,00% 30,50% 18,00% 6,00% 

75. Interaksi antar siswa di 
dalam kelas terjadi 
harmonis dan kondusif.  

21,00% 25,50% 30,50% 18,50% 4,50% 

76. Kebersamaan terjalin 
diantara para peserta didik 
di dalam kelas. 

16,00% 23,00% 33,50% 22,50% 5,00% 

77. Terjalin saling monghormati 
dalam pergaulan di kelas.  

19,50% 18,50% 32,00% 25,50% 4,50% 

78. Terjalin sikap tepo seliro 
dalam pergaulan di kelas. 

22,00% 22,00% 29,00% 20,50% 6,50% 

79. Tercipta kepedulian sosial 
dalam kehidupan di dalam 
kelas 

15,50% 20,50% 34,50% 23,50% 6,00% 

80. Tercipta rasa persatuan yang 
harmonis di kalangan 
peserta didiik di dalam kelas 

15,00% 20,00% 38,00% 21,50% 5,50% 
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Profil kuantitatif pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

bermuatan pembangunan karakter seperti terlihat pada tabel di atas. Meskipun 

sudah tampak nuansa pembangunan karakter melalui penelusuran variabel 

manifes berupa interaksi yang terjadi antar peserta didik di kelas, perilaku peserta 

didik, serta suasana pembelajaran di kelas melalui 20 item pernyataan, namun 

persentase jawaban responden masih berada pada skor 3. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di dalam kelas 

belum mencerminkan pembelajaran yang berspiritkan pembangunan karakter, 

secara maksimal.  

 

4.1.3 Deskripsi Skor Data Penelitian 

 Hasil analisis data, dari skor penelitian setiap variabel laten dan variabel 

indikator adalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 18. Deskripsi Skor Variabel Indikator  

Variabel Variabel 
Indikator N Jumlah Mean Standar 

Deviasi 

Nilai Std Dev 
Maks Min 

 
Nilai Ideal 

 

Max Min butir 
perty Maks Min 

Apresiasi guru 
tentang Character 

Building 

Kognisi 
tentang 

character 
building  

200 2622 13,11 2,09759 15,2076 11,0124 20 7 4 20 4 

Afeksi 
character 
building  

200 2719 13,595 3,04753 16,6425 10,5475 20 6 4 20 4 

Psikomotor 
berkenaan 

dengan 
character 
building  

200 4082 20,41 4,46673 24,8767 15,9433 30 11 6 30 6 

Jumlah 
200 9423 47,115 8,99144 56,1064 38,1236 70 26 14 70 14 

Kepemimpinan 
Kepala Sekolah Membina 

200 4027 20,135 4,45601 24,591 15,679 30 11 6 30 6 

Memfasilitasi 
kreatifitas 

Guru  

200 2715 13,575 2,96959 16,5446 10,6054 20 7 4 20 4 

Kerja sama  
200 2692 13,46 3,06683 16,5268 10,3932 20 7 4 20 4 

Jumlah 
200 9434 47,17 10,1338 57,3038 37,0362 70 27 14 70 14 
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Kultur Sekolah Tata nilai di 
lingkungan 

sekolah 
berkenaan 

dengan 
character 
building  

200 2605 13,025 2,03595 15,061 10,989 20 8 4 20 4 

Sikap hidup di 
lingkungan 

sekolah 
berkenaan 

dengan 
character 
building  

200 2683 13,415 3,00632 16,4213 10,4087 20 6 4 20 4 

Kebiasaan di 
lingkungan 

sekolah 
berkenaan 

dengan 
character 
building  

200 4040 20,2 4,36984 24,5698 15,8302 30 11 6 30 6 

Jumlah 
200 9328 46,64 8,70513 55,3451 37,9349 70 26 14 70 14 

Rancangan 
Pembelajaran  Bahan ajar 

200 3933 19,665 4,29008 23,9551 15,3749 30 11 6 30 6 

Metode 
pembelajaran  

200 3938 19,69 4,55165 24,2416 15,1384 30 10 6 30 6 

 Media 
pembelajaran 

200 4024 20,12 4,56286 24,6829 15,5571 30 10 6 30 6 

Jumlah 
200 11895 59,475 12,8634 72,3384 46,6116 90 33 18 90 18 

Pembelajaran 
Character Building 

Interaksi antar 
peserta didik 

200 3938 19,69 4,62502 24,315 15,065 30 11 6 30 6 

Perilaku 
peserta didik 

200 3992 19,96 4,41541 24,3754 15,5446 30 11 6 30 6 

Suasana 
pembelajaran  

200 5215 26,075 6,00246 32,0775 20,0725 40 15 8 40 8 

Jumlah 
200 13145 65,725 14,8012 80,5262 50,9238 100 38 20 100 20 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata (mean) skor setiap variabel 

dan variabel indikator cenderung tinggi mendekati nilai ideal maksimumnya, hal 

ini berarti bahwa responden pada dasarnya memiliki: (1) apresiasi tentang 

pembangunan karakter yang baik, yang ditunjukkan oleh kognisi tentang 

pembangunan karakter, afeksi pembangunan karakter, dan psikomotor berkenaan 

dengan pembangunan karakter yang baik, (2) kepemimpinan Kepala Sekolah yang 

baik yang dilihat dari kemampuan membina, memfasilitasi kreatifitas guru , kerja 

sama, (3) Kultur Sekolah yang kondusif, yang dapat dilihat melalui tata nilai di 

lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan karakter, sikap hidup di 

lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan karakter, dan kebiasaan di 
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lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan karakter, (4) Rancangan 

pembelajaran yang baik, meliputi bahan ajar, metode pembelajaran, dan media 

pembelajaran. Hal tersebut juga sejalan dengan pembelajaran pembangunan 

karakter yang baik pula dengan indikator-indikator  interaksi antar peserta didik, 

prilaku peserta didik, dan suasana pembelajaran  yang baik. 

 

4.1.4 Uji Asumsi  

Sebelum melakukan uji kuantitatif/statistik, langkah awal yang dilakukan 

adalah screening terhadap data yang akan diolah, khususnya jika tujuannya adalah 

inferensi (Gozali, 2005:27). Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis lisrel 

yang merupakan bentuk suatu distribusi data pada suatu variable metrik tunggal 

dalam menghasilkan distribusi normal adalah uji normalitas dan mendeteksi data 

outlier.  Uji asumsi dilakukan dengan dua alat analisis data yaitu SPSS (Statistical 

Program for Social Science) versi 12.00 dan Lisrel (Linier Structural 

Relationship) guna penyusunan model persamaan structural (Structural Equation 

Modeling). 

1). Uji normalitas dan Outlier Data dengan menggunakan SPSS 

Asumsi awal pada pengolahan data statistik adalah bahwa setiap data pada 

setiap variabel penelitian membentuk distribusi normal. Pada data yang 

berkategori nominal dan ordinal (non parametris) maka peneliti perlu 

membuktikan terlebih dahulu bahwa data yang akan diteliti berdistribusi normal 

(Sugiyono, 2000:70). Apabila asumsi normalitas tidak dipenuhi dan 
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penyimpangan normalitas tersebut besar, maka seluruh hasil uji statistik adalah 

tidak valid. (Ghozali dan Fuad. 2005:36).  

Untuk melakukan pengujian terhadap normalitas data, dilakukan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Oleh karena itu ditentukan terlebih dahulu hipotesis 

pengujian, yaitu;  

H0 : µ = data terdistribusi normal 

Ha : µ = data tidak terdistribusi normal 

Aturan pengambilan keputusan adalah bila nilai signifikansi lebih besar daripada 

0,05 (derajat kepercayaan) maka Ho diterima ((Imam Ghozali. 2006:30).  

Hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov (untuk data parametrik), diperoleh bahwa secara meyakinkan seluruh 

variabel mempunyai nilai probabilitas signifikansi lebih besar daripada alpha 

(0,05), maka menerima Ho dan Menolak Ha. Hal ini berarti bahwa Ho diterima 

yang berarti data terdistribusi normal. Berikut hasil pengujian SPSS dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. 

Pada lampiran A tabel 1, terlihat bahwa seluruh variabel observed (15 

observerd variables pada 5 latent variables) terlihat bahwa mempunyai nilai 

probabilitas signifikansi (asymp Sig 2-tailed) lebih besar daripada alpha (0,05). 

Hal ini berarti bahwa Ho diterima yang berarti data terdistribusi normal. 

Setelah uji normalitas data, maka langkah berikutnya adalah mendeteksi data 

outlier. Data outlier adalah data yang memiliki kasus atau data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul 

dalam bentuk nilai ekstrem baik untuk variabel tunggal maupun kombinasi 
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(Ghozali,  2006: 36). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 

adalah dengan mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized atau z score. 

Untuk sampel besar (lebih dari 80) maka jika skor standardized berada pada 

kisaran 3 sampai dengan 4 maka dinyatakan outlier (Gozali,  2006: 42). 

 Dari hasil perhitungan SPSS versi 12 diperoleh hasil dalam lampiran A 

tabel 2. terlihat dalam tabel di atas bahwa nilai minimum dan nilai maksimum 

tidak ada yang berada pada kisaran 3 sampai dengan 4. Maka data penelitian 

adalah bukan termasuk data outlier. Setelah tidak ada yang teridentifikasi data 

outlier maka langkah selanjutnya adalah tetap mempertahankan data tersebut 

tanpa ada pembuangan data artinya bahwa asumsi dasar untuk modeling pada 

structural equation modeling dapat terpenuhi. 

 

2). Uji Normalitas dan Outlier Data dengan Menggunakan Lisrel Versi 8.51  

Dalam uji normalitas dengan menggunakan lisrel ini adalah dengan melihat 

kenormalan suatu distribusi data melalui chart/diagram dan Uji normalitas data 

dengan menggunakan z test (test normalitas). 

Normal tidaknya suatu data dapat dideteksi lewat plot grafik histogram. Data 

histogram ini memberikan distribusi data dalam bentuk grafik, bila data berbentuk 

lonceng tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan adalah data berbentuk normal. 

deskripsi dari data yang dijelaskan lewat histogram/bar charts pada lampiran 8. 

Terlihat dari chart histogram di atas bahwa data mempunyai kecenderungan 

normal dimana pada central histogram terlihat memuncak seperti pada bentuk 
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lonceng yang tegak lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada setiap 

indikator adalah normal. 

Selain menggunkan charts uji normalitas dapat dilakukan dengan Uji Z 

seperti pada lampiran 8.  

Dari output di atas dapat diketahui bahwa data memenuhi asumsi univariate 

normality yang terlihat dari nilai pada kolom skewness dan kurtosis. Suatu data 

dikatakan terbebas dari univariate normality bila memilki p value skewness dan 

kurtosis tidak signifikan (lebih dari 0,05). 

Kemudian dari nilai pada lisrel test pada lampiran 8 terlihat nilai dari tiap 

variabel observed. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai maksimal dan 

minimal (minimum) dari setiap observed variables (maximum) pada tabel manual 

dibawah ini. 

 
Tabel 19. Nilai Manual dari Observed Variables 

Latent Observed
butir 
perty

Nilai Ideal 
Maks. Min 

Apresiasi Guru 
tentang 

Character 
Building 

Kognisi tentang character 
building  4 20 4 

Afeksi character building  4 20 4 
Psikomotor berkenaan dengan 

character building  6 30 6 
Jumlah 14 70 14 

Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 

Membina 6 30 6 
Memfasilitasi kreatifitas Guru  4 20 4 

Kerja sama  4 20 4 
Jumlah 14 70 14 

Kultur Sekolah Tata nilai di lingkungan sekolah 
berkenaan dengan character 

building  4 20 4 
Sikap hidup di lingkungan 
sekolah berkenaan dengan 

character building  4 20 4 
Kebiasaan di lingkungan sekolah 

berkenaan dengan character 
building  6 30 6 
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Jumlah 14 70 14 
Rancangan 

Pembelajaran  
Bahan ajar 6 30 6 

Metode pembelajaran  6 30 6 
 Media pembelajaran 6 30 6 

Jumlah 18 90 18 
Pembelajaran 

Character 
Building 

Interaksi antar peserta didik 6 30 6 
Perilaku peserta didik 6 30 6 
Suasana pembelajaran  8 40 8 

Jumlah 20 100 20 
 

Output Lisrel di atas adalah output statistik deskriptif yang memberikan 

informasi mengenai mean, standar deviasi skewness dan kurtosis, nilai minimal 

dan maksimal pada suatu variabel. Output diatas berguna untuk mendeteksi secara 

kasar adanya outlier data pada penelitian yang menggunakan skala likert. Dari 

output di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat nilai ekstrem pada nilai 

minimal dan maksimal. Nilai minimal dan maksimal observer variable pada uji 

lisrel diantara nilai maksimal dan minimal tabel manual. Dari tabel di atas dan 

perhitungan lisrel diketahui bahwa nilai terletak di antaranya maka dapat 

diinterpretasikan bahwa data tersebut bukan data outlier (keluar dari seharusnya). 

 

4.1.5. KONFIRMATORI MODEL (DESKRIPSI MODEL) 

Dalam melakukan konfirmatori model, sesuai dengan kaidah SEM dengan 

analisis Lisrel, dilakukan pentahapan sebagai berikut.  
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1). Konseptualisasi Model 

 
 
Variabel  Latent Variabel Observer 
Apresiasi guru (AprGuru) X1 Kognisi 

X2 Afeksi 
X3 Konasi 

Kepemimpinan Kepala Sekolah (Kepemimp) X4 Membina 
X5 Memfasilitasi 
X6 Kerja Sama 

Kultur Sekolah (Kultur) X7 Tata Nilai 
X8 Sikap Hidup 
X9 Kebiasaan 

Rancangan Pembelajaran (RancPemb) X10 Bahan Ajar 
X11 Media Pembelajaran 
X12 Metode Pembelajaran 

Pembelajaran yang Bermuatan pembangunan karakter 
(PembCB) 

Y1 Interaksi 
Y2 Perilaku 
Y3 Suasana 
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2). Penyusunan Diagram Alur  

Untuk keperluan analisis dengan path diagram konseptual seperti 

dipaparkan di atas, divisualisasikan terlebih dahulu hipotesis sebagai berikut. 

a) Ho :  µ = Faktor apresiasi guru tentang pembangunan karakter yang meliputi 

kognisi, afeksi, dan konasi, tidak mempunyai hubungan dengan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai pembangun 

karakter. 

Ha :  µ = Faktor apresiasi guru tentang pembangunan karakter yang meliputi 

kognisi, afeksi, dan psikomotorik, mempunyai hubungan dengan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai pembangun 

karakter. 

b) Ho :  µ = Faktor kepemimpin kepala sekolah yang dimaknai sebagai otoritas 

kepala sekolah dalam membina, memfasilitasi kreatifitas guru, dan bekerja 

sama dengan para guru yang menjadi bawahannya dalam membinakan 

pembangunan karakter tidak berhubungan dengan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai pembangun karakter. 

Ha :  µ = Faktor kepemimpin kepala sekolah yang dimaknai sebagai otoritas 

kepala sekolah dalam membina, memfasilitasi kreatifitas guru, serta bekerja 

sama dengan para guru yang menjadi bawahannya dalam upaya melakukan 

pembinaan pembangunan karakter bagi peserta didik di sekolah berhubungan 

dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  misi 

sebagai pembangun karakter. 
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c) Ho :  µ = Faktor kultur sekolah yang mencakup tata nilai, sikap hidup, dan 

kebiasaan yang terjadi di lingkungan berkenaan dengan pembangunan 

karakter tidak berhubungan dengan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai pembangun karakter. 

Ha :  µ = Faktor kultur sekolah yang mencakup tata nilai, sikap hidup, dan 

kebiasaan yang terjadi di lingkungan berkenaan dengan pembangunan 

karakter berhubungan dengan terhadap pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai pembangun karakter. 

d) Ho :  µ = Faktor rancangan pembelajaran  meliputi bahan ajar, media 

pembelajaran, dan metode pembelajaran tidak berhubungan dengan terhadap 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai 

pembangun karakter. 

Ha :  µ = Faktor rancangan pembelajaran meliputi bahan ajar, media 

pembelajaran, dan metode pembelajaran berhubungan dengan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai pembangun 

karakter 

 

3). Spesifikasi Model 

Dengan jumlah anggota sampel penelitian sebanyak 200 orang guru, maka 

jumlah parameter yang diestimasi dalam bentuk persamaan matematika adalah 

sebagai berikut.  

a) Pembelajaran bermuatan pembangunan karakter = f (apresiasi guru, kultur 

sekolah, kepemimpian sekolah, rencana pembelajaran) 

 



205 
 

 
 

b) Dikonversikan ke model persamaan adalah 

Y = ß1 + ß2X1 + ß3X2 + ß4X3 + ß1X4 + µ 

Persamaan tersebut mengandung pengertian bahwa X1 adalah apresiasi 

guru, X2 adalah kultur sekolah, X3 adalah kepemimpinan sekolah dan X4 adalah 

rencana pembelajaran, dimana untuk tandanya adalah positif semua atau 

berbanding lurus. Artinya saat variabel bebas mengalami kenaikan atau diberi 

stimulus maka cenderung akan mengakibatkan perubahan pula pada variabel 

terikat. 

 

4). Identifikasi Model 

 Model dalam penelitian ini adalah seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, yaitu Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

sebagai pembangun karakter (Penelitian pada Beberapa Sekolah Dasar di Kota 

Semarang). Temuan empiris mengenai model hasil penelitian adalah seperti 

diuraikan berikut ini. 

4.1.5.1 Model Penuh: Hubungan Apresiasi Guru, Kepemimpinan  Kepala 
Sekolah, Kultur Sekolah, Dan Rancangan Pembelajaran dengan 
Pembelajaran Bermuatan Pembangunan Karakter 

Hasil analisis model penuh dari hasil perhitungan LISREL ditunjukkan 

seperti gambar berikut.  
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Gambar 14. Diagram hubungan antar variabel model penuh 
 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa pembelajaran bermuatan 

pengmbangunan karakter (PBLCL) dapat ditentukan oleh apresiasi guru (GURU), 

kepemimpinan kepala sekolah (KASEK), kultur sekolah (KULTUR), dan 

rancangan pembelajaran (RPBJ). Adapun solusi standarnya adalah seperti pada 

hasil tabel berikut. 

Tabel 21. Standardized Solution (model penuh)           
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       0.87 
       Y2       0.69 
       Y3       0.94 
 
         LAMBDA-X     
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
      X11       0.82        - -        - -        - - 
      X12       0.92        - -        - -        - - 
      X13       0.82        - -        - -        - - 
      X21        - -       0.84        - -        - - 
      X22        - -       0.61        - -        - - 
      X23        - -       0.89        - -        - - 
      X31        - -        - -       0.55        - - 
      X32        - -        - -       0.78        - -    
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      X33        - -        - -       0.84        - - 
 
     X41        - -        - -        - -       0.97 
     X42        - -        - -        - -       0.94 
      X43         - -         - -           - -       0.82 
 
         GAMMA        
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
    PBLCB       0.05       0.23       0.62       0.17 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               PBLCB       GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    PBLCB       1.00 
     GURU       0.55       1.00 
    KASEK       0.66       0.38       1.00 
   KULTUR       0.82       0.50       0.60       1.00 
     RPBJ       0.40       0.59       0.23       0.25       1.00 
 
         PSI          
               PBLCB    
            -------- 
                0.25 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
    PBLCB       0.05       0.23       0.62       0.17 
 
 
Keterangan: 
 
Variabel Laten : 
a) Variabel KSi : 

ξ1 : Apresiasi Guru (GURU) 
ξ2 : Kepemimpinan Kepala Sekolah (KASEK) 
ξ3 : Kultur Sekolah(KULTUR) 
ξ4 : Rancangan Pembelajaran (RPBJ)   

b) Variabel Eta (η) : Pembelajaran Pembangunan Karakter (PBLCB) 
Variabel Indikator : 
a) Apresiasi Guru tentang Pembangunan Karakter 
X1.1 : Kognisi tentang Pembangunan Karakter  
X1.2 : Afeksi Pembangunan Karakter  
X1.3 : Konasi berkenaan dengan pembangunan karakter  
 
b) Kepemimpinan Kepala Sekolah 
X2.1 : Membina 
X2.2 : Memfasilitasi kreatifitas Guru  
X2.3 : Kerja sama  
 
 



208 
 

 
 

c) Kultur Sekolah 
X3.1 : Tata nilai di lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan karakter  
X3.2 : Sikap hidup di lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan karakter  
X3.3 : Kebiasaan di lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan karakter  
d) Rancangan Pembelajaran  
X4.1 : Bahan ajar 
X4.2 : Metode pembelajaran  
X4.3 : Media pembelajaran 
e) Pembelajaran Pembangunan Karakter 
Y1 :  Interaksi antar peserta didik 
Y2 : Perilaku peserta didik 
Y3   : Suasana pembelajaran 
 
Uji Model 

   Indikator Nilai Fit Koefisien Interpretasi 
Chi-Square 52,29 Nilai chi square mendekati 0 

menunjukkan bahwa model fit 
P Value 0,064 Lebih besar dari 0,05 berarti data 

identik dengan model 
Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

0,167 Bila nilai berkisar antara 0,08 
sampai dengan 0,1 model 
memiliki perkiraan kesalahan 
yang reasonable (fit) 

Goodness of Fit Index (GFI)  0,935 GFI lebih besar dari 0,9 berarti 
menunjukkan model fit yang baik 

Adjusted Goodness of Fit Index 
(AGFI) 

0,654 Model baik bila memiliki nilai 
PGFI jauh lebih besar daripada 
0,6 

Expected Cross-Validation 
Index (ECVI) 

15,18 Nilai ECVI model yang lebih 
rendah dari pada ECVI yang 
diperoleh pada saturated dan 
independence model 
mengindikasikan bahwa model 
adalah baik. 

ECVI for Saturated Model 16,21 
ECVI for Independence Model 44,76 

Model AIC 28,99 Nilai model AIC lebih kecil 
daripada nilai saturated dan 
independence AIC maka model 
fit 
 

Saturated AIC 240,00 
Independence AIC 8907,97 

Model CAIC  3058,66 Nilai model CAIC lebih kecil 
daripada saturated CAIC dan 
independence CAIC maka model 
fit 

Saturated CAIC  3755,80 
Independence CAIC  8927,45 

Normed Fit Index (NFI) 0,98 Nilai NFI lebih besar daripada 
0,9 maka model fit 

Comparative Fit Index (CFI) 0,972 Nilai CFI  lebih besar dari 0,9 
maka model fit 

Incremental Fit Index (IFI) 0,952 Nilai IFI lebih besar dari 0,9 
maka model fit 

Relative Fit Index (RFI) 0,93 Nilai RFI lebih besar dari 0,9 
maka model fit 
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Dari tabel di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa model fit sehingga 

dapat dilakukan interpretasi model selanjutnya. Variabel yang memberikan 

pengaruh tertinggi dapat dilihat dari koefisien jalurnya adalah kultur sekolah 

mencapai 0,62,  disusul dengan kepemimpinan kepala ekolah 0,234, selanjutnya 

rancangan pembelajaran 0,17, terakhir apresiasi guru terhadap pembangunan 

karakter sebesar 0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa realitas saat ini apresiasi guru terhadap 

pembelajaran bermuatan pembangunan karanter siswa SD masih relatif rendah 

yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap pembelajaran yang bermuatan 

pembangunan karakter akhirnya relatif rendah pula. Seiring dengan itu rancangan 

pembelajaran pun tidak memberikan koefisien yang tinggi. 

Pembelajaran bermuatan pembangunan karakter pada realitasnya saat ini 

menurut data tersebut baru dipengaruhi oleh kultur sekolah dan kepemimpinan 

kepala sekolah. Hal ini berarti bahwa adanya pembelajaran bermuatan 

pembangunan karakter terjadi secara empiris hanya terjadi jika lingkungan 

sekolah mendukung dan adanya dukungan dari kepala sekolah. Pemahaman guru 

tentang mata pelajaran PKn memberikan muatan pembangunan karakter relatif 

masih belum diketahui oleh guru, guru dalam pembelajaran PKn hanya sekedar 

memberikan pelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum dan buku teks yang 

tersedia di sekolah. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap rancangan 

pembelajaran guru pun menjadi sangat lemah dalam memberikan muatan 

pembangunan karakter. 
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Hasil tersebut dapat lebih dijelaskan dengan koefisien pengaruh standarized 

pada modelnya, seperti pada gambar berikut. 

Gambar 15. Kefisien hubungan antar variabel dalam model penelitian 

 

 

Dari gambar di atas nampak bahwa kultur sekolah lebih memberikan 

pengaruh pada pembelajaran bermuatan pembangunan karakter. 

 

4.1.5.2 Model Hubungan Apresiasi Guru dengan Pembelajaran yang 
Bermuatan Pembangunan Karakter 

Model hubungan apresiasi guru tentang pembangunan karakter terhadap 

pembelajaran bermuatan pembangunan karakter (jika variabel lain tidak 

diperhitungkan), adalah seperti digambarkan pada gambar berikut. 
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Gambar 16  Model hubungan apresiasi guru tentang pembangunan karakter 
dengan pembelajaran bermuatan pembangunan karakter  

  

 

  

Dari gambar tersebut dapat dilihat angka koefisien jalurnya sebesar 0,55, 

angka tersebut menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa jika 

guru memiliki pengetahuan tentang pembangunan karakter yang baik, maka 

pembelajaran yang mereka ajarkan akan lebih memberikan muatan pembangunan 

karakter secara memadai.  

 

4.1.5.3 Model Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan 
Pembelajaran yang Bermuatan Pembangunan Karakter 

Model hubungan kepempimpinan kepala sekolah terhadap pembelajaran 

bermuatan pembangunan karakter (jika variabel lain tidak diperhitungkan), adalah 

seperti digambarkan pada gambar berikut.  
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Gambar 17. Model hubungan kepemimpinan kepala sekolah dengan pembelajaran 
bermuatan pembangunan karakter 

 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angka koefisien jalurnya sebesar 

0,58, angka tersebut menunjukkan angka yang cukup tinggi, hal ini berarti bahwa 

jika kepemimpinan kepala sekolah semakin baik dalam mendukung 

pembangunan, maka pembelajaran lebih memberikan muatan pembangunan 

karakter. 

 

4.1.5.4 Model Hubungan Kultur Sekolah dengan Pembelajaran yang 
Bermuatan Pembangunan Karakter 

Model hubungan kultur sekolah yang mendukung pembangunan karakter 

terhadap pembelajaran bermuatan pembangunan karakter (jika variabel lain tidak 

diperhitungkan), adalah seperti digambarkan pada gambar berikut. 

 
 
 
 

0.28

0.25

0.38 

0.58 
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Gambar 18. Model hubungan kultur sekolah yang mendukung pembangunan 
karakter dengan pembelajaran bermuatan pembangunan karakter 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angka koefisien jalurnya sebesar 

1,10, angka tersebut menunjukkan pengaruh yang tinggi, hal ini berarti bahwa jika 

kultur sekolah mendukung pembangunan karakter semakin baik, maka 

pembelajaran lebih memberikan muatan pembangunan karakter. 

 

4.1.5.5 Model Hubungan Rancangan Pembelajaran yang Berspiritkan 
Pembangunan Karakter dengan Pembelajaran yang Bermuatan 
Pembangunan Karakter 

Model hubungan rancangan pembelajaran berspiritkan pembangunan 

terhadap pembelajaran bermuatan pembangunan karakter (jika variabel lain tidak 

diperhitungkan), adalah seperti digambarkan pada gambar berikut. 

0.62 

0.29 

0.33 

0.20

0.87
0.94

0.94
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Gambar 19.   Model hubungan rancangan pembelajaran yang berspiritkan 
pembangunan karakter dengan pembelajaran bermuatan 
pembangunan karakter 

 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angka koefisien jalurnya sebesar 

0,35, angka tersebut menunjukkan pengaruh yang cukup tinggi, hal ini berarti 

bahwa jika rancangan pembelajaran dibuat oleh guru dengan berspiritkan 

pembangunan karakter, maka pembelajaran lebih memberikan muatan 

pembangunan karakter. 

 

4.2 Pembuktian Hipotesis Penelitian  

Hipotesis utama penelitian ini adalah jika terjadi peningkatan kualitas 

variabel laten eksogen berupa apresiasi guru tentang pembangunan karakter, 

kepemimpin kepala sekolah yang mendukung pembangunan karakter;  kultur 

sekolah yang berkenaan dengan pembangunan karakter; dan rancangan 

pembelajaran, akan kondusif bagi terciptanya model pembelajaran PKn di sekolah 

dasar yang bermuatan pembangunan karakter. Temuan model penuh dari hasil 

0.69 0.66 

0.86 
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perhitungan LISREL ditunjukkan bahwa semua variabel laten eksogen bersama-

sama menopang terbentuknya pembelajaran bermuatan pembangunan karakter. 

Variabel yang memberikan pengaruh tertinggi yang dapat dilihat dari koefisien 

jalur adalah kultur sekolah mencapai 0,62, disusul dengan kepemimpinan kepala 

ekolah 0,23, selanjutnya rancangan pembelajaran 0,17, terakhir apresiasi guru 

terhadap pembangunan karakter sebesar 0,05.  

Dari hipotesis utama tersebut, kemudian diturunkan menjadi 4 sub hipotesis, 

yang perlu dilakukan uji signifikansi model kontribusi. Untuk uji signifikansi 

model kontribusi apresiasi guru, kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah 

dan rancangan pembelajaran dalam membentuk proses pembelajaran yang 

bermuatan pembangunan karakter pada Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah 

dasar dapat dilihat dari hasil analisis regresi dengan tabel ANOVA seperti pada 

tabel berikut. 

Tabel 23. Uji signifikansi model 

 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai F sebesar 81,706 dan signifikansinya 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%) 

hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan apresiasi guru, 

ANOVAb

2380,924 4 595,231 81,706 ,000 a

1420,576 195 7,285
3801,500 199

Regression
Residual
Total 

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), Rancangan Pembelajaran, Kultur Sekolah, Kepemimpinan 
Kasek, Apresiasi guru tentang  pembangunan karakter

a. 

Dependent Variable: Pembelajaran Pembangunan Karakterb. 
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kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah dan rancangan pembelajaran dalam 

membentuk proses pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter pada 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar. Adapun koefisien korelasi 

gandanya sebesar determinasinya sebesar 0,791 dan koefisien determinasinya 

sebesar 62,6%. Model regresinya dapat dibuat dengan melihat tabel berikut. 

 
Tabel 24. Koefisien-koefisien setiap variabel 

 
 

Dari tabel di atas dengan melihat koefisien Beta Standardized coefficient 

bahwa Apresiasi Guru terhadap Pembelajaran Bermuatan pembangunan karakter 

= 0,136; Kepemimpinan Kepala Sekolah = 0.318; Kultur Sekolah = 0,470; 

Rancangan Pembelajaran = 0,115. Sedangkan nilai t masing-masing sebesar: 

2,459, 6,247, 9,909, dan 2,210 dengan signifikansi masing-masing lebih kecil dari 

0,05, yaitu 0,015, 0,000, 0,000, dan 0,028. 

Nampak jelas bahwa kondisi empiris yang memberikan pengaruh terbesar 

pada pembelajaran bermuatan pembangunan karakter adalah kultur sekolah, dan 

Coefficientsa

6,139 2,104 2,918 ,004

,143 ,058 ,136 2,459 ,015 ,477 ,173 ,108

,361 ,058 ,318 6,247 ,000 ,613 ,408 ,273
,683 ,075 ,470 9,099 ,000 ,695 ,546 ,398

,070 ,032 ,115 2,210 ,028 ,345 ,156 ,097

(Constant) 
Apresiasi guru ttg
Pemb. Karakter
Kepemimpinan Kasek
Kultur Sekolah
Rancangan
Pembelajaran

Model
1 

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
Zero- 
order Partial Part

Correlations

Dependent Variable: Pembelajaran Pembangunan Karaktera. 
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kepemimpinan kepala sekolah, sementara apresiasi guru dan rancangan 

pembelajaran masih relatif kecil konstribusinya. 

Dengan demikian, maka sub hipotesis pertama yang berbunyi pengaruh 

apresiasi guru tentang pembangunan karakter berupa  kognisi, afeksi, dan konasi 

berpengaruh terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

mengemban misi sebagai pembangun karakter, terbukti secara empiris. Begitu 

juga dengan sub hipotesis kedua yang berbunyi faktor kepemimpin kepala sekolah 

yang dimaknai sebagai otoritas kepala sekolah dalam membina, memfasilitasi 

kreatifitas guru, dan bekerja sama dengan para guru yang menjadi bawahannya 

dalam membinakan pembangunan karakter mempengaruhi langsung secara 

signifikan terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban 

misi sebagai pengembang karakter juga terbukti secara meyakinkan.  

Begitu juga dengan sub hipotesis ketiga yang berbunyi faktor kultur sekolah 

yang mencakup tata nilai, sikap hidup, dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan 

berkenaan dengan pembangunan karakter mempengaruhi terhadap pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai pengembang 

karakter, dan sub hipotesis keempat yang berbunyi faktor rancangan pembelajaran  

meliputi bahan ajar, media pembelajaran, dan metode pembelajaran berhubungan 

dan berkontribusi langsung secara signifikan terhadap pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang mengemban  misi sebagai pengembang karakter, terbukti 

secara meyakinkan. 

Nampak jelas bahwa kondisi empiris yang memberikan pengaruh terbesar 

pada pembelejaran bermuatan pembangunan karakter adalah kultur sekolah, dan 
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kepemimpinan kepala sekolah, sementara apresiasi guru dan rancangan 

pembelajaran masih relatif kecil pengaruhnya, kendatipun tetap signifikan, yang 

berarti tidak dapat diabaikan.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

 Dari semua hasil perhitungan di atas, dalam setiap model belum 

menunjukkan model yang Fit, karena p-value hasil perhitungan masih lebih besar 

dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05), hal ini berarti bahwa meskipun 

keempat variabel laten eksogen apresiasi guru tentang pembangunan karakter, 

kepemimpinan kepala sekolah dan kultur sekolah yang mendukung pembangunan 

karakter serta rancangan pembelajaran yang berspiritkan pembangunan karakter, 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran bermuatan 

pembangunan karakter, namun secara empiris apresiasi guru terhadap 

pembangunan karakter masih relatif rendah, rancangan pembelajaran yang dibuat 

guru belum memberikan spirit pembangunan karakter, sehingga model hasil 

perhitungan belum sepenuhnya menunjukkan model yang sesuai, pembelajaran 

bermuatan pembangunan karakter masih dimungkinkan dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain di luar model dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil tersebut diperlukan upaya untuk melakukan modifikasi 

model sehingga ditemukan benar-benar model yang Fit dalam model 

pembelajaran bermuatan pembangunan karakter. 

Dari model penuh hasil analisis LISREL seperti pada gambar 14 di atas 

didapatkan nilai Chi Square sebesar  52,29 sedangkan p-value-nya sebesar 0,064. 
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Angka tersebut menunjukkan bahwa model Fit yang berarti bahwa kondisi 

empiris tentang pembelajaran relatif sama dengan model yang dirancang dalam 

penelitian ini akan tetapi model parsial semua tidak fit. 

Selanjutnya dilakukan modifikasi-modifikasi terhadap model yang ada 

sehingga didapatkan model yang benar-benar fit. Modifikasi dilakukan didasarkan 

pada indikator modifikasi (modification indices) LISREL dengan melihat 

koefisien-koefisien jalur yang ada dalam hasil analisis model penuh (basic model). 

Modifikasi dilakukan dengan menambahkan variabel indikator kebiasaan di 

lingkungan sekolah berkenaan dengan pembelajaran bermuatan pembangunan 

karakter (X33) merupakan indikator pendukung apresiasi guru tentang 

pembangunan karanter. Di samping itu juga bahwa variabel indikator apresiasi 

guru, yaitu X1.1: Kognisi tentang pembangunan karakter, X1.2: Afeksi 

pembangunan karakter, dan X1.3 : Konasi berkenaan dengan pembangunan 

karakter  adalah juga merupakan indikator pendukung rancangan pembelajaran 

bermuatan pembangunan karakter. Selanjutnya variabel indikator X4.1: Bahan ajar, 

X4.2: Metode pembelajaran, dan X4.3: Media pembelajaran juga merupakan 

indikator pendukung apresiasi guru tentang pembangunan karakter. Adapun 

model hasil modifikasi seperti ditunjukkan pada gambar model berikut. 
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Gambar 20. Hasil modifikasi model yang fit 

 

Diagram model pada gambar 19 di atas menunjukkan nilai Chi-Square 

sebesar 23,22 dan p-value-nya sebesar 0,0871 menjunjukkan angka yang fit 

karena p-value lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05), 

yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan model hasil analisis modifikasi 

dengan model empiris (model Fit). Adapun koefisien-koefisien hasil analisis dapat 

dilihat yang berupa solusi standarnya adalah seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 25. Standardized Solution Model Fit 

         LAMBDA-Y     

               PBLCB    

            -------- 

       Y1       0.87 

       Y2       0.69 
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       Y3       0.94 

 

         LAMBDA-X     

 

                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    

            --------   --------   --------   -------- 

      X11       0.72        - -        - -       0.08 

      X12       1.14        - -        - -      -0.24 

      X13       0.90        - -        - -      -0.10 

      X21        - -       0.84        - -        - - 

      X22        - -       0.61        - -        - - 

   

    X23        - -       0.89        - -        - - 

      X31        - -        - -       0.65        - - 

      X32        - -        - -       0.88        - - 

      X33       0.41        - -       0.52        - - 

      X41      -0.30        - -        - -       1.17 

      X42      -0.33        - -        - -       1.16 

      X43      -0.49        - -        - -       1.24 

         GAMMA        

                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    

            --------   --------   --------   -------- 

    PBLCB       0.07       0.24       0.58       0.25 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        
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               PBLCB       GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    PBLCB       1.00 

     GURU       0.54       1.00 

    KASEK       0.66       0.40       1.00 

   KULTUR       0.78       0.31       0.55       1.00 

     RPBJ       0.48       0.81       0.30       0.18       1.00 

 

         PSI          

               PBLCB    

            -------- 

                0.23 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  

                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    

            --------   --------   --------   -------- 

    PBLCB       0.07       0.24       0.58       0.25 

  

Dari hasil modifikasi didapatkan koefisien regresi standar apresiasi guru 

terhadap pembangunan karakter menjadi meningkat dari 0,05 menjadi 0,07,  

koefisien regresi standar rancangan pembelajaran bermuatan pembangunan 

karakter dari 0,17 menjadi 0,25.  

Variabel indikator kebiasaan di lingkungan sekolah berkenaan dengan 

pembelajaran bermuatan pembangunan karakter (X33) merupakan indikator 

pendukung yang cukup besar terhadap apresiasi guru tentang pembangunan 

karakter (0,41).  
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Indikator apresiasi guru yang berupa kognisi tentang pembangunan karakter 

merupakan pendukung dalam rancangan pembelajaran bermuatan pembangunan 

karakter dan kondisi empiris menunjukkan angka yang positif sebesar 0,08, 

sementara itu apresiasi guru berupa afeksi mengenai pembangunan karakter dan 

konasi berkenaan dengan pembangunan karakter masih relatif lemah yang 

merupakan salah satu penyebab rendahnya rancangan pembelajaran yang 

bermuatan pembangunan karakter dengan koefisien standar yang negatif. Sejalan 

dengan itu rancangan pembelajaran bermuatan karakter building dalam bahan 

ajar, metode pembelajaran, dan media pembelajaran juga masih sangat lemah dan 

sangat kurang dipahami oleh guru. 

Pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter, merupakan sebuah 

totalitas yang kompleks, yang memerlukan dukungan dari berbagai potensi yang 

ada di sekolah. Brook dan Gooble (dalam El Mubarok, 2008:73) 

menggambarkan kompleksitasnya, yang meliputi prinsip, proses, dan praktek 

dalam proses pembelajarannya. Hal ini dimulai dari nilai-nilai yang diajarkan 

harus termanifestasikan pada kurikulum yang mudah dicerna dan diterjemahkan 

oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sampai kepada lingkungan 

sekolah yang mengandung kultur tersendiri.  

Oleh karena itu, menurut Brook dan Gooble (dalam El Mubarok, 

2008:124), untuk menciptakan pembelajaran yang memiliki muatan sebagai 

pembangunan karakter, beberapa prinsip harus dipegang teguh sebagai berikut. 

Pertama, sekolah harus dipandang sebagai suatu lingkungan yang diibaratkan 

seperti pulau dengan bahasa dan budayanya sendiri. Namun sekolah juga harus 
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memperluas pendidikan karakter bukan saja kepada guru, staf, dan peserta didik, 

tetapi juga sampai kepada keluarga dan masyarakat. Kedua, dalam melaksanakan 

kurikulum yang bermuatan karakter, sebaiknya pengajaran tentang nilai selalu 

berhubungan dengan sistem sekolah secara keseluruhan, diajarkan sebagai subyek 

yang berdiri sendiri (separate-stand alone subject), namun dintegrasikan dalam 

kurikulum sekolah  secara keseluruhan, serta seluruh civitas akademica sekolah 

menyadari dan mendukung  tema nilai yang diajarkan. Ketiga, penekanan 

ditempatkan untuk merangsang bagaimana peserta didik menterjemahkan prinsip-

prinsip nilai ke dalam perilaku prososial.  

Asumsi-asumsi di atas, secara empiris ditemukan dalam penelitian ini.  

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang membawa misi pembangunan 

karakter, harus memperoleh dukungan dari berbagai komponen yang ada di 

sekolah. Dengan menggunakan analisis Lisrel sebagai salah satu teknik dalam 

SEM, ditunjukkan bahwa variabel yang memberikan kontribusi tertinggi adalah 

kultur sekolah sebesar 0,62 dan kepemimpinan kepala sekolah sebesar 0,23.  

Yang mencengangkan dari temuan penelitian ini adalah rendahnya 

kontribusi apresiasi guru dan rancangan pembelajaran pada terbangunnya 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan pembangunan 

karakter. Masing-masing hanya memberikan kontribusi sebesar 0,17 untuk 

rancangan pembelajaran dan 0,05 untuk apresiasi guru tentang pembangunan 

karakter.  

Temuan penelitian ini memberikan sinyalemen bahwa realitas pembangunan 

karakter tidak bisa menjadi tanggung jawab tunggal guru Pendidikan 
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Kewarganegaraan. Diperlukan dukungan berbagai komponen yang terdapat di 

sekolah.  

Secara substantif hal tersebut merupakan suatu keniscayaan. Pembinaan 

karakter berbeda karakteristiknya dengan pembinaan keterampilan dan 

intelektualitas. Pembinaan dua hal terakhir sangatlah “measurable”. Artinya 

setelah dilakukan pembelajaran, guru dengan segera dapat mengukur tingkat 

keberhasilannya. Berbeda halnya dengan pembangunan karakter yang karena 

secara struktur berada pada tataran “hati”, maka fluktuasinya sangat tinggi. 

Dengan demikian sangat sulit bagi guru yang berkaitan langsung dengan 

pembinaan karakter, mengukur keberhasilan pembelajarannya dalam waktu yang 

singkat. Itulah sebabnya, prinsip pembinaan nilai dan karakter adalah “has 

beginning but no end”, dimulai dengan segera dan tidak akan ada 

keberakhirannya.  

Dengan demikian internalisasi nilai pada peserta didik di sekolah tidak 

hanya ditentukan oleh proses pembelajaran guru di dalam kelas, melainkan oleh 

seluruh elemen yang ada di sekolah; yang dalam penelitian ini adalah 

terungkapnya kultur sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini membawa 

implikasi bahwa lingkungan dan tata nilai yang ada di sekolah haruslah diciptakan 

semikian rupa oleh seluruh warga sekolah, agar kondusif bagi tumbuh 

kembangnya pembangunan karakter pada para peserta didik. 

Kenyataan ini membawa implikasi pada pandangan guru mengenai 

pembelajaran, bahwa belajar itu bukanlah proses transformasi pengetahuan akan 

tetapi merupakan proses interaksi antara segala potensi yang dimiliki peserta didik 



226 
 

 
 

dengan lingkungan pendidikan (sekolah) secara maksimal. Melalui proses yang 

demikian akan terjadi dialog-dialog intensif, karena peserta didik mengamati, 

mengalami, melakoni, dan berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekolah. 

Pada akhirnya kognisi atau tata nilai yang terinternalisasi pada diri peserta didik 

adalah hasil bangunannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya.  

Hal ini selaras dengan dua teori belajar yang dijadikan landasan dalam 

penelitian ini, yaitu teori belajar Gestalt dan teori belajar Konstruktifisme. Teori 

belajar Gestalt mengandalkan pada berfungsinya insight pada diri peserta didik, 

sehingga kerapkali dikatakan sebagai teori insight (insighfull learnint). 

Ditegaskan pada teori belajar ini bahwa pertama, Insight tergantung pada 

kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang dimiliki individu masing-masing 

berbeda-beda satu dengan yang lain. Biasanya perbedaan tersebut terletak pada 

usia, biasanya usia yang muda lebih sukar belajar dengan insight. Kedua,  Insight 

tergantung kepada pengalaman masa lampau yang relevan. Latar belakang turut 

membantu terbentuknya insight, tetapi tidak menjamin terbentuknya insight. 

Ketiga, Insight tergantung kepada pengaturan situasi yang dihadapi. Belajar 

insight hanya mungkin terjadi jika situasi belajar diatur sedemikian rupa, sehingga 

semua aspek yang dibutuhkan dapat diobservasi. Keempat, Insight didahului 

dengan periode mencari dan mencoba-coba. Individu sebelum memecahkan 

masalah mungkin melakukan respons-respons yang kurang relevan terhadap 

penyelesaian problemnya. Kelima, Solusi problem dengan menggunakan insight 

dapat diulangi dengan mudah, dan akan berlaku secara langsung. Keenam, dan ini 

yang paling esensial bahwa jika insight telah terbentuk, maka problem pada 
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situasi-situasi yang lain akan dapat dipecahkan. Insight mempunyai kemampuan 

untuk ditransfer dari satu masalah ke satu masalah lain, walaupun situasi-situasi 

yang menimbulkan insight berbeda dengan situasi-situasi dan materi hal yang 

baru, namun realisasi-realisasi dan generalisasinya sama. 

Sedangkan pada teori belajar Konstruktivisme, prinsip-prinsip yang sangat 

penting dalam konteks ini adalah bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran, 

peserta didik  harus terlibat aktif dan peserta didik  menjadi pusat kegiatan belajar 

dan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu guru menjadi fasilitator, yaitu 

memfasilitasi proses yang berlangsung dengan menggunakan cara-cara yang 

membuat sebuah informasi menjadi bermakna dan relevan bagi peserta didik, 

dengan memberdayakan metode, media, dan bahan ajar secara sinergis. Guru juga 

harus memberikan kesempatan kepada peserta didik  untuk menemukan atau 

mengaplikasikan ide-ide mereka sendiri, di samping mengajarkan peserta didik  

untuk menyadari dan sadar akan strategi belajar mereka sendiri.  

Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan 

mampu membinakan semua pengetahuandan tata nilai kepada peserta didik. 

Peserta didik harus mengkonstruksikan pengetahuan dan tata nilai di benak 

mereka sendiri. Esensi dari teori konstruktivisme ini adalah ide. Peserta didik 

harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi 

lain. Dengan dasar itu, maka belajar dan pembelajaran harus dikemas menjadi 

proses ‘mengkonstruksi’, bukan sekedar ‘menerima’ pengetahuan dan tata nilai. 
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Selaras dengan pendekatan pembinaan nilai bahwa pembangunan karakter 

haruslah merupakan upaya yang komprehensif. Perlu dilakukan upaya 

pengubahan struktur kognisi terlebih dahulu agar para peserta didik memahami 

akan arti pentingnya tata nilai yang sesuai dengan falsafat hidup bangsa. Menurut 

pendekatan Cognitive Moral Development, dengan diketahuinya arti penting tata 

nilai oleh peserta didik, diharapkan akan tumbuh kesadaran dan kesiapan untuk 

menerima tata nilai tersebut menjadi miliknya sendiri (internalisasi nilai). 

Kesadaran dan internalisasi nilai yang berawal dari apresiasi akan tata nilai 

tersebut (struktur kognisi) akan memiliki kekuatan yang otentik, sebagai buah dari 

proses pembelajarannya (learned behavior).  

Dengan pendekatan Cognitive Moral Development ini maka pembangunan 

karakter dilakukan melalui dialog yang efektif antara potensi pikir peserta didik 

dengan tata nilai yang disajikan oleh para guru.  

Selain upaya pembangunan karakter melalui pengubahan struktur kognisi, 

tidak kalah pentingnya adalah melalui pendekatan intuisi. Yaitu membawa 

imajinasi dan suasana hati peserta didik pada heroisme tata nilai. Hal inilah yang 

ditekankan oleh pendekatan Affective Moral Development. Pendekatan ini 

menekankan bahwa penanaman nilai hendaknya dilakukan melalui aras afektif, 

berupa sentuhan-sentuhan perasaan, imajinasi, dan intuisi. Proses afektif ini 

membutuhkan strategi pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan proses-proses 

kognitif. Guru harus mempunyai kepiawaian dalam mengelola strategi 

pembelajaran yang dilakukannya.  
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Bagi peserta didik pada tingkat sekolah dasar, sesuai dengan tingkat 

perkembangannya, metode dongeng dan games sangat tepat untuk membawa 

imajinasi dan intuisi mereka pada tata nilai yang ditawarkan oleh guru.  

Sedangkan pendekatan Behavior Moral Development memandang bahwa 

internalisasi nilai dilakukan  melalui pembiasaan (conditioning). Kendatipun teori 

ini berawal mula dari percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada seekor 

binatang, akan tetapi teori ini sangat relevan dengan upaya penanaman nilai. 

Seorang anak yang dibiasakan tertib dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-

harinya, pada akhirnya akan terbiasa melakukan hal-hal tersebut. Pada akhirnya 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya tersebut  akan menginternalisasi menjadi 

tata nilai milik dirinya sendiri. Sehingga manakala mereka melakukan sesuatu 

yang di luar kebiasaannya, mereka akan merasa bersalah.  

Pembiasaan atau conditioning sebagai sebuah metode dalam menanamkan 

nilai tetap memiliki efektifitas yang tinggi. Apalagi jika dterapkan pada anak usia 

sekolah dasar. Hal ini terkait dengan cara berpikir mereka yang berada pada tahap 

berpikir kongkrit (Piaget). 

Ketiga pendekatan pembinaan nilai tersebut akan memiliki efektifitas tinggi 

manakala dilakukan secara simultan. Artinya pembinaan karakter (character 

building) dilakukan secara komprehensif, meliputi pengubahan struktur kognisi, 

sentuhan-sentuhan emosional, dan penciptaan lingkungan yang kondusif.  

Lingkungan sekolah sebagai institusi pengawal pembangunan karakter para 

peserta didik, memiliki potensi-potensi yang akan berkontribusi pada proses-
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prosesnya, sehingga dibutuhkan kebersamaan secara sinergis dalam 

pembinaannya. 

Kendatipun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi terbesar 

bagi upaya pembangunan karakter pada peserta didik di sekolah adalah kultur 

sekolah, akan tetapi peran guru Pendidikan Kewarganegaraan sangat memegang 

peran yang strategis. Dari model hubungan apresiasi guru terhadap pembelajaran 

yang bermuatan character bilding ditemukan koefisien korelasi jalur sebesar 0,15. 

Temuan koefisien jalur tersebut memberikan data empiris bahwa jika apresiasi 

guru mengenai pembangunan karakter baik, maka secara signifikan akan 

menciptakan pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter.  

Logika dari temuan penelitian ini adalah karena posisi guru yang sangat 

sentral dalam proses pembelajaran. Tanpa menafikan media yang begitu maju 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, guru adalah perencana, 

pelaksana, dan pengevaluasi program pembelajaran di dalam kelas.  

Sehubungan dengan temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa apresiasi 

guru Pendidikan Kewarganegaan tentang pembangunan karakter belum maksimal, 

perlu memperoleh perhatian yang serius dari berbagai pihak. Pada paparan hasil 

penelitian tentang apresiasi guru Pendidikan Kewarganegaraan dengan indikator 

kognisi tentang pembangunan karakter, afeksi mengenai pembangunan karakter, 

dan psikomotor yang berkenaan dengan pembangunan karakter, persentasi 

jawaban terbesar jawaban responden penelitian yaitu sebesar 49,0% hanya berada 

pada kisaran memahami yang disimbolkan dengan skor 4. Sedangkan jawaban 

sangat memahami yang disimbolkan dengan skor 5 hanya diberikan oleh 



231 
 

 
 

responden penelitian sebanyak 29,5%. Bahkan terdapat 21,5% responden 

memberikan jawaban pada kisaran cukup memahami, yang disimbolkan dengan 

skor 3.  

Pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap lima orang responden guru 

pengajar Pendidikan Kewarganegaraan pada sekolah yang berbeda, yaitu SW di  

SD Sekaran I  Gunungpati, MY di SD Negeri Sompok, Nn di SD Negeri 08 

Ngaliyan, Mr di SD Muhammaiyah 17 Gayamsari, dan Sr SD Hj Isriati, terdapat 

benang merah bahwa mereka kurang tahu secara persis mengenai pembangunan 

karakter. Alasan mereka adalah tidak memiliki background pendidikan 

Kewarganegaraan secara khusus. Background keilmuan para responden adalah 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), sehingga belum memiliki referensi yang 

cukup mengenai jati diri dari Pendidikan Kewarganegaraan karena mereka adalah 

guru kelas.  

Dalam perjalanan karir sebagai guru di sekolah dasar, pada umumnya 

mereka belum pernah diberikan penataran atau pelatihan secara khusus mengenai 

pembangunan karakter. Kendatipun pada sekolah-sekolah yang diteliti para guru 

aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG (Kelompok 

Kerja Guru) setiap bulan, akan tetapi kegiatan yang dikajidalam pertemuan-

pertamuan KKG tersebut lebih mengarah pada persoalan-persoalan praksis 

pembelajaran, seperti penyusunan Rencana Pembelajaran, pembuatan media 

pembelajaran, pendalaman metode pembelajaran, dan penyusunan LKS. Apalagi 

ketika KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) mulai diluncurkan, praktis 

kegiatan KKG hanya terfokus membahas masalah KTSP dan implementasinya.  
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Wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa responden seperti di atas, 

memberikan gambaran mengenai kegiatan KKG yang berkisar pada persoalan 

praksis pembelajaran tersebut, dan sekali pun belum pernah ditatar dan dilatih 

mengenai pembelajaran bermuatan pembangunan karakter. 

Oleh karena itu, memberikan apresiasi pembangunan karakter pada guru 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar dirasa sangat mendesak dan perlu 

memperoleh perhatian dari berbagai pihak terkait. Upaya ini dilakukan secara 

sinergis antara pihak dinas pendidikan sebagai fasilitator, perguruan tinggi sebagai 

pengembang materi, dengan memberdayakan kelembagaan yang ada dan 

berkembang pada komunitas guru seperti KKG, organisasi profesi, dan 

sejenisnya.  

Secara visual dapat digambarkan upaya peningkatan apresiasi guru 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar mengenai pembangunan karakter, 

adalah sebagai berikut.  

Gambar 21. Model Peningkatan Apresiasi Pembangunan Karakter 
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Upaya yang sinergis seperti divisualisasikan pada gambar di atas, 

merupakan suatu keniscayaan, mengingat pemahaman guru terhadap 

pembangunan karakter merupakan proses yang bersifat kontinyu dan harus selalu 

pembaharuan dalam kontekstualisasinya, serta diperlukan fasilitasi yang memadai. 

Pelaksanaannya disesuaikan dengan kesepakatan pada guru agar sejauh mungkin 

tidak mengganggu tugas mengajar mereka. Schedule pertemuan bulanan KKG 

sudah cukup ideal untuk diberdayakan bagi pelaksanaan pelatihan/penataran 

pembangunan karakter.  

Sebagai mata pelajaran yang mempunyai karakteristik affective education, 

apresiasi yang maksimal terhadap pembangunan karakter oleh para guru 

pengampunya merupakan starting point  yang tidak bisa ditawar-tawar.  

Rendahnya apresiasi guru Pendidikan Kewarganegaraan mengenai 

pembangunan karakter memberikan dampak negatif yang luas pada upaya proses 

pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter. Pertama, adalah rendahnya 

kadar muatan pembangunan karakter pada perencanaan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang disusun guru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

kandungan muatan pembangunan karakter baik pada aspek materi/bahan ajar, 

metode pembelajaran, dan media pembelajaran sebagai komponen penting dalam 

perencanaan pembelajaran berada pada tahap sedang. Persentase terbesar dari 

responden memberian jawaban jawaban kurang maksimal yaitu pada skor 3 pada 

rentang antara selalu (5) dan tidak pernah (1), terhadap indikator perencanaan 

pembelajaran. Realitas empiris ini menunjukkan belum adanya kandungan 

pembangunan karakter pada komponen pembelajaran Pendidikan 
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Kewarganegaraan. Hal ini merupakan dampak negatif pertama dari apresiasi guru 

yang rendah terhadap pembangun karakter.  

Kedua, rendahnya apresiasi guru Pendidikan Kewarganegaraan mengenai 

pembangunan karakter, menjadikan belum terbangunnya visi pembelajaran 

pembangunan karakter. Hasil wawancara pada beberapa responden seperti 

disebutkan di atas, diperoleh temuan bahwa pada umumnya target guru dalam 

mengajar mata pelajaran PKn di sekolah dasar adalah terselesaikannya materi 

pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Ketika penelitian melakukan 

observasi di kelas, kegiatan pembelajaran yang ada didominasi oleh kegiatan-

kegiatan menghafal, mencatat dikte guru, dan mengerjakan LKS. Improvisasi 

pembelajaran dalam rangka penanaman nilai-nilai pembangunan karakter, belum 

tampak sama sekali. 

Selain itu, rendahnya apresiasi guru Pendidikan Kewarganegaraan mengenai 

pembangunan karakter, menjadikan belum diberdayakannya potensi-potensi yang 

ada di sekolah, yang seharusnya dapat diberdayakan untuk menciptakan kondisi 

yang kondusif bagi terbangunnya character building process. 

Hal yang sangat penting adalah bahwa temuan penelitian ini menegaskan 

adanya hubungan yang sangat signifikan antara apresiasi guru dengan 

pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter. Ditemukan koefisien 

korelasinya pada kedua variabel ini sebesar 0,15. Koefisien korelasi tersebut 

mengindikasikan bahwa jika apresiasi guru tentang pembangunan karakter sangat 

maksimal dengan sendirinya akan meningkatkan pula secara efektif pembelajaran 

yang bermuatan pembangunan karakter.  



235 
 

 
 

Dibandingkan dengan koefisien korelasi pada hubungan dua variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dan pembelajaran yang bermuatan pembangunan 

karakter, koefisien korelasi ini lebih rendah, yaitu 0,15 berbanding 0,24. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa kepemimpinan kepala sekolah sama sekali tidak 

dapat diabaikan dalam penciptaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

yang bermuatan pembangunan karakter. Kepemimpinan kepala sekolah 

kendatipun tidak secara langsung bersinggungan dengan proses-proses 

pembelajaran di kelas, akan tetapi akan memfasilitasi dan memotivasi guru dalam 

upaya pembangunan karakter di kelas.  

Dengan demikian upaya pembaharuan pembelajaran terkait dengan upaya 

pembangunan karakter akan kurang sempurna manakala hanya menggarap aspek 

guru saja, tanpa menyentuh aspek kepemimpinan kepala kepala sekolah.  

Dalam konteks manajemen pendidikan yang berlaku di dunia persekolahan 

secara komprehensif, terdapat tiga dimensi penting yang saling berinteraksi antara 

satu dengan lainnya. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi organisasi, dimensi 

komponen pendidikan, dan dimensi proses. Dimensi organisasi berkenaan dengan 

struktur, kultur, dan teknologi, dimensi komponen pendidikan mencakup 

pendidik, peserta didik, kurikulum, biaya, sarana, dan sejenisnya, sedangkan 

dimensi proses berkenaan dengan proses pembelajaran yang yang berlangsung di 

dalam kelas, termasuk di dalamnya proses pembimbingan, pelatihan, dan 

semacamnya. Ketiga dimensi inilah yang secara simultan memberikan kontribusi 

pada upaya pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter. Peran 
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kepemimpinan kepala sekolah berada pada tataran struktur, yang termasuk dalam 

kategori komponen organisasi.  

Secara visual dapat digambarkan pengaruh ketiga komponen tersebut dalam 

upaya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan pembangunan 

karakter, adalah sebagai berikut.  

Gambar 22. Interrelasi dimensi organisasi, dimensi komponen pendidikan,dan 
dimensi proses 
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Demikian pula halnya, jika dibandingkan koefisien korelasi mengenai 

apresiasi guru PKn tentang pembangunan karakter dan pembelajaran yang 

bermuatan pembangunan karakter dengan koefisien korelasi pada hubungan kultur 

sekolah dan pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter, koefisien 

korelasi ini lebih rendah. Koefisien korelasi yang pertama menunjukkan angka  

0,15, sedangkan korelasi kedua adalah 0,58. Hal ini mengandung pengertian 
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bahwa kultur sekolah yang berisikan tata nilai dan kebiasaan yang terjadi di 

sekolah, memiliki pengaruh yang besar dan sama sekali tidak dapat diabaikan 

dalam penciptaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan 

pembangunan karakter.  

Seperti halnya variabel kepemimpinan kepala sekolah yang tidak secara 

langsung bersinggungan dengan proses-proses pembelajaran di kelas, variabel 

kultur sekolah pun demikian. Akan tetapi kultur sekolah ini akan 

memformulasikan dan merekonstruksi sikap dan perilaku peserta didik terkait 

dengan pembangunan karakter, dalam pergaulan sehari-hari mereka dengan 

lingkungan sekolah. Selaras dengan teori Beharior Moral Development, 

pembiasaan yang terjadi akan tetapi akan memfasilitasi dan memotivasi guru 

dalam upaya pembangunan karakter di kelas. 

Visualisasi tiga dimensi penting di dunia persekolahan, menempatkan kultur 

sekolah sebagai bagian yang sangat penting dalam memberikan kotribusi proses 

pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter. Kultur merupakan 

pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat, yang 

mencakup cara berfikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud 

fisik maupun abstrak.  Kultur ini juga dapat dilihat sebagai suatu perilaku, nilai-

nilai, sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan 

lingkungan, dan sekaligus cara untuk memandang persoalan dan memecahkannya. 

Oleh karena itu, suatu kultur secara alami akan diwariskan oleh satu generasi 

kepada generasi berikutnya. Sekolah merupakan lembaga utama yang yang 

didesain untuk memperlancar proses transmisi kultural antar generasi tersebut. 
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Geertz (2007:79) memberikan pengertian mengenai kultur sekolah sebagai pola 

nilai, norma, sikap hidup, ritual, dan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah, 

sekaligus memandang persoalan dan memecahkannya.  

Hal yang kerapkali terjadi di dunia pendidikan, ketika hendak memperbaiki 

proses peningkatan kualitas sekolah, senantiasa menekankan pada proses belajar 

mengajar, sedikit menyentuh aspek kepemimpinan dan manajemen sekolah, dan 

sama sekali tidak pernah menyentuh aspek kultur sekolah. Pilihan tersebut tidak 

terlalu salah, karena aspek itulah yang paling dekat dengan prestasi siswa. Namun, 

beberapa survey yang dilakukan oleh Hanushek, menunjukkan bukti-bukti  bahwa 

sasaran peningkatan kualitas pada aspek proses pembelajaran saja tidak cukup. 

Hanushek mengajukan suatu hipotesis bahwa di beberapa Negara berkembang, 

dengan dana yang tidak sedikit telah banyak dilaksanakan berbagai upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, seperti penyelenggaraan penataran guru, 

penyediaan buku teks siswa, dan pengadaan alat-alat laboratorium. Namun 

demikian, kualitas sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah tidak 

mengalami kenaikan yang berarti. Kesimpulan yang menarik adalah bahwa upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan adalah tidak semudah yang diduga. Penelitian-

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan "konvensional" 

dalam meningkatkan mutu dengan menyediakan dana meningkatkan kualitas serta 

kuantitas variabel input, seperti pelatihan guru, penyediaan buku teks, penyediaan 

fasilitas pendidikan yang lain, tidaklah menghasilkan sebagaimana yang 

diinginkan". Oleh karena itu, agar mutu meningkat, selain dilakukan secara 

konvensional sebagaimana selama ini telah dilaksanakan perlu diiringi pula 
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dengan pendekatan in-konvensional. Yang dimaksud dengan pendekatan in-

konvensional ini adalah meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dalam 

kaitan ini adalah pembelajaran bermuatan pembangunan karakter, melalui 

pengembangan kultur sekolah.  

Hanushek juga memotret bahwa pengaruh kultur sekolah atas prestasi siswa 

di Amerika Serikat telah dibuktikan lewat penelitian empiris. Kultur yang "sehat" 

memiliki korelasi yang tinggi dengan a) prestasi dan motivasi siswa untuk 

berprestasi, b) sikap dan motivsi kerja guru,  dan, c) produktivitas dan kepuasan 

kerja guru. Namun demikian, analisis kultur sekolah harus dilihat sebagai bagian 

suatu kesatuan sekolah yang utuh. Artinya, sesuatu yang ada pada suatu kultur 

sekolah hanya dapat dilihat dan dijelaskan dalam kaitan dengan aspek yang lain, 

seperti, a) rangsangan untuk berprestasi, b) penghargaan yang tinggi terhadap 

prestasi, c) komunitas sekolah yang tertib, d) apresiasi tujuan sekolah, e) ideologi 

organisasi yang kuat, f) partisipasi orang tua siswa, g) kepemimpinan kepala 

sekolah, dan, h) hubungan akrab di antara guru. Dengan kata lain, dampak kultur 

sekolah terhadap prestasi siswa meskipun sangat kuat tetapi tidaklah bersifat 

langsung, melainkan lewat berbagai variabel, antara lain seperti semangat kerja 

keras dan kemauan untuk berprestasi. 

Untuk kasus pendidikan di Indonesia belum banyak diungkap penelitian 

yang menyangkut kultur sekolah dalam kaitannya dengan prestasi siswa. Tetapi 

mengingat bahwa sekolah sebagai suatu sistem di manapun berada adalah relatif 

sama, maka hasil penelitian di Amerika Serikat tersebut perlu mendapatkan 
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perhatian, paling tidak dapat dijadikan jawaban hipotetis bagi persoalan 

pendidikan di Indonesia.  

Membangun pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan 

pembangunan karakter haruslah memberdayakan potensi kepemimpinan kepala 

sekolah dan kultur yang tumbuh dan berkembang pada komunitas sekolah. 

Kepemimpinan kepala sekolah sebagai manifestasi personal yang mempunyai 

otoritas struktural, dalam temuan penelitian ini memiliki korelasi yang tinggi, 

yang ditunjukkan dengan angka koefisien jalur sebesar 0,58, dengan pembelajaran 

yang bermuatan pembangunan karakter. Peran kepemimpinan kepala sekolah 

adalah dalam hal keteladanan, memberikan motivasi, memberikan fasilitasi, serta 

dapat menciptakan dan menegakkan regulasi di lingkungan sekolah. Oleh karena 

itu, memainkan peran kepala sekolah dapat dikatakan sebagai pendekatan struktur.  

Selain memberdayakan kepemimpinan kepala sekolah, tidak dapat diabaikan 

pula kultur yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah. Hubungan 

antara kultur sekolah dengan pembelajaran yang bermuatan pembangunan 

karakter memiliki koefisien jalur yang tinggi pula, yaitu 0,94.  

Memberdayakan kultur sekolah dilakukan melalui aktifitas ekstra kurikuler 

yang dapat diciptakan dan dikembangkan oleh guru Pendidikan 

Kewarganegaraan. Sesuai dengan karakteristik ekstra kurikuler, dalam kegiatan 

ini guru dapat melakukan improvisasi dengan berbagai kegiatan, karena tidak 

terpancang dengan tuntutan kurikulum secara formal lagi. Potensi-potensi lokal 

yang mengandung nilai-nilai luhur dapat diintegrasikan di sini, permainan 

tradisional, folklor, dongeng, pantun, kata-kata mutiara, simbol-simbol, dan 
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sebagainya. Semua potensi tersebut dapat dikemas menjadi agenda kegiatan ekstra 

kurikuler yang menarik bagi peserta didik. Upaya demikian dapat disebut sebagai 

pendekatan kultur.  

Kedua pendekatan sebagaimana diuraikan di atas yaitu pendekatan struktur 

dan pendekatan kultur harus didasarkan atas parameter nilai-nilai Pancasila. Hal 

ini tidak terlepas dari satu prinsip bahwa upaya pembangunan karakter dalam 

konteks keindonesiaan sudah tentu adalah karakter yang berdasarkan Pancasila 

sebagai value based nya. 

Bentuk visual dari sinergi antara pendekatan struktur dan pendekatan kultur 

dalam upaya membangun pembelajaran PKn yang bermuatan pembangunan 

karakter, adalah sebagai berikut.  

Gambar 23. Sinergi Pendekatan Struktur dan Pendekatan Kultur 
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Sebagai upaya yang komprehensif dalam membangun  pembelajaran PKn 

yang bermuatan pembangunan karakter, adalah kepiawaian guru dalam mengelola 

proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas haruslah tidak bersifat 

“tradisional”, yang bersifat guru sentries, berorientasi pada terselesaikannya 

materi, dan sejenisnya, melainkan sebuah proses pembelajaran yang 

menyenangkan, yang di dalamnya para peserta didik termotivasi untuk 

mendialogkan potensi dirinya dengan sumber belajar. Sehingga pada akhirnya 

proses pembelajaran yang terjadi mampu mengantarkan peserta didik mengenali 

fitrah kemanusiaannya.  

Adalah Freire, yang sangat piawai sekali dalam menguraikan proses 

pembelajaran tersebut, dengan kata-kata yang indah. Dalam pandangannya, fitrah 

manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subyek, bukan penderita atau obyek. 

Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak 

mengatasi dunia serta realitas yang menindasnya. Dunia dan realitasnya bukan 

“sesuatu yang ada dengan sendirinya”, dan karena itu “harus diterima menurut apa 

adanya”, sebagai suatu takdir atau nasib yang tak terelakkan. Manusia harus 

menggeluti dunia dan realitas dengan penuh sikap kritis dan daya cipta, dan itu 

berarti manusia mampu memahami keberadaan dirinya. Oleh karena itu, 

pendidikan harus berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya 

sendiri, dan harus mampu mendekatkan manusia dengan lingkungannya (El 

Mubarok, 2008).  

Selanjutnya Freire menyebut proses pembelajaran demikian sebagai 

pembelajaran human being (memanusiakan manusia), yang  merupakan upaya 
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untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas 

spiritual, bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, dan tidak mampu 

mengatasi persoalan yang dihadapi.  

Dari beberapa literatur pendidikan, ditemukan beberapa model pembelajaran 

yang berbasis human being yakni : humanizing of the classroom, active learning, 

quantum learning, quantum teaching, dan the accelerated learning. 

Humanizing of the classroom ini dilatarbelakangi oleh kondisi sekolah yang 

otoriter, tidak manusiawi, sehingga banyak menyebabkan peserta didik putus asa, 

yang akhirnya mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Kasus ini banyak terjadi di 

Amerika Serikat dan Jepang. Humanizing of the classroom ini dicetuskan oleh  

John P. Miller yang terfokus pada pengembangan model “pendekatan afektif”. 

Pendidikan model ini bertumpu pada tiga hal : menyadari diri sebagai suatu proses 

pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas 

diri, dan menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran. Perubahan yang dilakukan 

tidak sebatas pada substansi materi saja, tetapi lebih penting pada aspek 

metodologis yang dipandang sangat manusiawi. 

Active learning diciptakan oleh Melvin L. Silberman (Baker.1991:135-140). 

Asumsi dasar yang dibangun dari model pembelajaran ini adalah bahwa belajar 

bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada 

siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pada 

saat itu belajar aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. Mereka 

mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah dan menerapkan 

apa yang mereka pelajari. Dalam active learning, cara belajar dengan 
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mendengarkan saja akan cepat lupa, dengan cara mendengarkan dan melihat akan 

ingat sedikit, dengan cara mendengarkan, melihat, dan mendiskusikan dengan 

siswa lain akan paham, dengan cara mendengar, melihat, diskusi dan melakukan 

akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan cara untuk menguasai 

pelajaran yang terbagus adalah dengan mengajarkan. Belajar aktif merupakan 

langkah cepat, menyenangkan, dan menarik. Active learning menyajikan 101 

strategi pembelajaran aktif yang dapat diterapkan hampir untuk semua materi 

pembelajaran. 

Adapun quantum learning merupakan pengubahan bermacam-macam 

interaksi, hubungan dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. 

Dalam prakteknya, quantum learning menggabungkan sugestologi, teknik 

percepatan belajar dan neurolinguistik dengan teori, keyakinan, dan metode 

tetentu. Quantum learning mengasumsikan bahwa jika siswa mampu 

menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu akan mampu membuat 

loncatan prestasi yang tidak bisa diduga sebelumnya. Dengan metode belajar yang 

tepat siswa bisa meraih prestasi yang berlipat ganda. Salah satu konsep dasar 

metode ini adalah belajar itu harus mengasyikkan dan berlangsung dalam suasana 

gembira, sehingga pintu masuk untuk informasi baru akan lebih besar dan terekam 

lebih baik. 

Sedang quantum teaching berusaha mengubah suasana belajar yang 

monoton dan membosankan ke dalam suasana belajar yang meriah dan gembira 

dengan memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi siswa menjasi suatu kesatuan 

kekuatan yang integral. Quantum teaching berisi prinsip-prinsip sistem 
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perancangan pengajaran yang efektif, efisien, dan progresif menurut metode 

penyajiannya yang mendapatkan hasil belajar yang mengagumkan dengan waktu 

yang sedikit. Dalam prakteknya, model pembelajaran ini bersandar pada asas 

utama bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkanlah dunia kita ke dunia 

mereka. Pembelajaran, yang demikian merupakan kegiatan full content yang 

melibatkan semua aspek kepribadian siswa (pikiran, perasaan, dan bahasa tubuh) 

di samping pengetahuan, sikap, dan keyakinan sebelumnya, serta persepsi masa 

mendatang. Semua ini harus dikelola sebaik-baiknya, diselaraskan hingga 

mencapai harmoni (diorkrestasi). 

The accelerated learning merupakan pembelajaran yang dipercepat. Konsep 

dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara 

cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Pemilik konsep ini, Dave Meier 

menyarankan kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan 

Somatic, Auditory, Visual, dan Intellectual (SAVI). Somatic dimaksudkan sebagai 

learning by moving and doing (belajar dengan bergerak dan berbuat). Auditory 

adalah leraning by talking and hearing (belajar dengan berbicara dengan 

mendengarkan). Visual diartikan sebagai learning by observing and picturing 

(belajar dengan mengamati dan menggambarkan). Intellectual maksudnya adalah 

learning by problem solving anf reflecting (belajar dengan pemecahan masalah 

dan melakukan refleksi). Bobbi DePorter menganggap accelerated learning dapat 

memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan 

upaya yang normal dan dibarengi kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur 

yang sekilas tampak tidak mempunyai persamaan, misalnya hiburan, permainan, 
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warna, cara berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun 

semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang 

efektif. 

Guna mengimplementasikan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang 

berbasis human being dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tiga 

tradisi pembelajaran social studies dapat diterapkan.  

Pertama, tradisi “ Civic Education Taught as Citizenship Transmisson”. 

Tradisi ini merujuk pada suatu modus pembelajaran sosial yang bertujuan untuk 

mengembangkan warga negara yang baik, yang ditandai oleh “comforms to 

certain accepted practices, hold particular beliefs, is loyal to certain values, 

participates in certain activities, and comforms to norms which are often local in 

character “(Barr et. all.,1978:22). Oleh karena itu tujuan dari tradisi ini adalah 

mengembangkan “a reasoned patriotism; a basic understanding and apprecation 

of (Amerika) values, institution, and practices;personal identityand integrity and 

responsible citizenship;understanding and appreciation of the (American 

heritage;active democratic participation; an awareness of social problems, and 

desirable) ideals, attitudes, andbehavioral skills” (Barr et. all.,1978:44). Atau 

dalam ungkapan lain, tradisi ini bertujuan untuk mengembangkan warga negara 

yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang telah diterima secara baku dalam 

suatu negara (Saripuddin, 2001:24).  

Kedua, adalah tradisi “Civic Education Taught as Reflective Inguiry, 

merupakan modus pembelajaran sosial yang menekankan pada hal yang juga 

sama, yakni pengembangan warga negara yang baik dengan kriteria yang berbeda 
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yaitu dilihat dari kemampuannya”….to engage in a continual process of 

clarifying process of clarifying their own value structure” (Barr et. all.,1978:86). 

Oleh kerena itu tujuan utama dari tradisi ini adalah “…the enhancement of the 

students decision making abilities, for decision making is the most important 

requirement of citizenship in a political democracy” (Barr et. all.,1978:102). 

Dengan kata lain tradisi ini memusatkan perhatian pada pengembangan karakter 

warga negara yang baik dengan ciri pokoknya mampu menganalisis persoalan 

sosial untuk kemudian dapat pula mengambil keputusan yang cerdas.  

Ketiga, tradisi ; “Civic Education Taught as Social Science. Pada tradisi ini, 

modus pengajarannya juga menekankan pengembangan warga negara yang baik, 

yang ditandai dengan penguasaan: ...mode of thinking from social science 

diciplines, that this mode of thinking, is generalizable, and having learned it he 

will understand properly, appreciate deeply, infer carefully, and conclude 

logically (Barr et. all., 1978:106). Jadi tradisi ini menekankan perhatian pada 

upaya pengembangan karakter warga negara yang baik, yang ditandai oleh 

kemampuannya dalam melihat dan mengatasi masalah-masalah sosial dan 

personal dengan menggunakan visi dan cara kerja ilmuwan sosial.  

Ketiga tradisi orientasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tesebut 

tidak harus dipandang hitam putih, artinya ketika pendekatan yang satu digunakan 

kemudian harus menjauhi pendekatan lainnya. Pemilahan ketiga tradisi orientasi 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut hanya bersifat akademis. 

Praksisnya, sinergisme diantara ketiganya akan memberikan dampak pengajaran 

yang efektif bagi pembentukan warga negara yang baik. Sebab indikator warga 
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negara yang baik adalah warga negara yang taat akan norma dan role of low yang 

tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (tradisi Social Studies 

Taught as Citizenship Transmisson), warga negara yang memiliki kemampuan 

menganalisis persoalan sosial untuk kemudian dapat pula mengambil keputusan 

yang cerdas (tradisi Social Studies Taught as Reflective Inguiry), serta warga 

negara yang memiliki kemampuan dalam melihat dan mengatasi masalah-masalah 

sosial dan personal dengan menggunakan visi dan cara kerja ilmuwan sosial 

(tradisi  Social Studies Taught as Social Science ).  

 

4.4 Perencanaan Pembelajaran PKn sebagai Pembangun Karakter Berbasis 

Struktur dan Kultur 

a. Asumsi  

 Pembangunan karakter di sekolah terbangun secara sinergis oleh berbagai 

komponen yang ada di sekolah. Guru bukan satu-satunya faktor pembangun 

karakter peserta didik melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Faktor 

kepemimpinan kepala sekolah dan kultur sekolah memberikan kontribusi yang 

besar terhadap pembangunan karakter peserta didik.  

 Sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi membentuk warga negara 

yang cerdas dan baik (smart and good citizenship), sudah selayaknya muatan-

muatan pembangunan karakter mendapatkan prioritas utama dalam proses 

pembelajarannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Peran 

guru menjadi sangat penting dalam menata manajemen pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, dengan  memberdayakan seluruh potensi yang ada di 
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lingkungan sekolah. Hal ini mengingat pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar masih sangat miskin ruh pembangunan 

karakter pada peserata didik, baik dalam hal kandungan materi pada silabus 

maupun proses pembelajarannya di dalam kelas.  

Secara sinergis pendekatan struktural melalui kepemimpinan kepala sekolah 

dan pendekatan kultural melalui kultur sekolah dapat dijadikan model yang prima 

dalam manajemen pembelajaran PKn sebagai pembangun karakter bagi siswa di 

sekolah. Secara operasional, sinergisitas antara pendekatan struktural dan 

pendekatan kultural diimplementasikan dalam serangkaian kegiatan perencanaan,  

pelaksanaan, dan pengevaluasian manajemen pembelajaran PKn sebagai 

pembangun karakter. 

 

b. Perencanaan 

Dalam proses merencanakan pendidikan karakter di sekolah sangat 

bergantung dari komitmen kepemimpinan kepala sekolah yang mempunyai visi 

membangung karakter siswanya. Hal ini dapat berimplikasi pada sekolah yang 

bervisi “Membina dan mengembangkan siswa berkarakter yang sesuai dengan 

nilai-nilai luhur kepribadian bangsa”. Visi ini dituangkan dalam misi, tujuan, 

strategi pengembangan serta indicator ketercapaian yang mendukung upaya 

membangun karakter sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang kondusif 

dalam membangun karakter siswa.  

Penciptaan kultur sekolah yang kondusif dapat membentuk guru dan staf 

sekolah sebagai model panutan (model of rule) bagi siswa. Seorang guru 



250 
 

 
 

diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi siswa sehingga mereka dapat 

menyukai pada kebajikan. Apabila siswa mencintai gurunya, maka segala ucapan 

dan tindakan guru akan diikuti oleh siswanya. Mereka akan bersemangat 

mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya.  

Sebagai model panutan dalam membangun karakter, guru sebagai pendidik 

tidak sekadar mempunyai kemampuan merancang pembelajaran, mengaplikasikan 

metode pembelajaran, menyiapkan media dan sumber belajar, serta menyusun alat 

evaluasi yang berbasiskan nilai-nilai Pancasila tetapi ia juga harus mempunyai 

pengalaman-pengalaman praktis yang diperoleh dari pelatihan, penelitian, serta 

pengabdian. Kegiatan-kegiatan ini perlu difasilitasi oleh Dinas Pendidikan 

kota/kabupaten dan perguruan tinggi. Dari kegiatan tersebut guru akan 

mempunyai kecakapan dalam manajemen pembelajaran, manajemen kelas, serta 

manajemen sekolah yang berbasiskan nilai-nilai Pancasila.  

Dalam tahap perencanaan ini dilakukan pula identifikasi pokok 

pembelajaran yang menunjang pencapaian membangun karakter siswa dengan 

mempertimbangkan: 

1. potensi siswa 

2. relevansi dengan karakteristik daerah 

3. relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan/masyarakat 

4. tingkat perkembangan fisik, emosional, sosial, cultural, dan spiritual siswa 

5. alokasi waktu 

6. kebermanfaatan bagi siswa 
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Dari komitmen kepemimpinan kepala sekolah ini dapat membentuk siswa 

yang berkarakter. Setelah dapat terbentuk siswa yang berkarakter, orang tua dan 

masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengontrol perilaku 

putra-putrinya dalam kehidupan di keluarga dan di masyarakat.  

 Hal-hal yang diperhatikan dalam mengorganisasikan kegiatan pembelajaran 

membangun karakter siswa yaitu: 

1. kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan bantuan kepada siswa, 

khususnya gur agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara 

professional 

2. kegiatan pembelajaran dirancang memuat rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai karakter prima 

3. merumuskan prinsip pembelajaran yang digunakan sebagai arah dalam 

pencapaian indicator karakter siswa 

4. merumuskan sistem penilaian yang disesuaikan dengan pengalaman belajar 

dengan menggunakan pendekatan tugas obervasi lapangan. 

 

c. Pelaksanaan  

Pelaksanaan penciptaan kultur sekolah yang kondusif tentang perilaku dan 

nilai sangat penting dalam manajemen pembelajaran PKn sebagai pembangun 

karakter bagi siswa. Menurut Erikson dalam Megawangi (2004:139), pada masa 

usia 6 tahun sampai masa pubertas awal, anak berada pada tahap industry versus 

inferiority. Jika pada tahapan sebelumnya anak akan merasa senang dapat 

berinisiatif untuk memulai sesuatu, pada tahapan perkembangan selanjutnya anak 



252 
 

 
 

akan merasa puas jika dapat menyelesaikan sesuatu dengan baik. Nampaknya, 

masa ini merupakan masa yang kritis.  

Jika guru atau orang tua tidak dapat menanamkan rasa mampu 

melakasanakan tugas, anak akan merasa rendah diri (inferior) yang akan terbawa 

sampai usia dewasa. Untuk itu, sekolah harus menciptakan kultur yang dapat 

memotivasi siswa untuk bereksplorasi agar siswa menyadari bahwa mereka dapat 

belajar menguasai sesuatu yang sebelumnya tidak pernah berpikir akan bisa. 

Sekolah harus menciptakan model “masyarakat yang damai dan harmonis”.  

Sekolah merupakan miniatur kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai-

nilai kemanusiaan sehingga antarsiswa dapat saling menghormati, saling peduli, 

bertanggung jawab, serta berkeadilan. Nilai-nilai ini merupakan implementasi dari 

sila-sila dalam Pancasila. 

Untuk mengembangkan karakter ini, para siswa memerlukan kesempatan 

untuk mempraktikkan bagaimana nilai-nilai dan perilaku yang Pancasilais. 

Misalnya, bagaimana siswa berlatih untuk bekerja sosial (menyantuni anak yatim 

ke panti asuhan, panti werda, membersihkan lingkungan), menyelesaikan 

masalah, berlatih menjadi individu yang bertanggung jawab.  
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Salah satu model pembelajaran membangun karakter di sekolah melalui 

penciptaan model kegiatan ektrakurikuler yang berbasis kearifan lokal secara 

komprehensif yang mencakupi aspek motorik, emosi, intelektual, sosial, dan 

kreatifitas siswa. Model ini memperioritaskan pentingnya prinsip belajar learning 

to do yang menyenangkan sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan 

dan bakatnya secara optimal. Menumbuhkan kecintaan siswa untuk belajar akan 

membentuk karakter yang kreatif, motivasi yang tinggi, rasa tidak puas dengan 

ilmu yang diperolehnya, serta sikap kerja keras.  

Pada hakikatnya, setiap bangsa selalu menjaga dan berusaha 

mempertahankan kemurnian identitas bangsanya. Sementara globalisasi yang 

hadir dengan kekuatan yang dahsyat mampu menggerakkan kondisi global dalam 

suatu konstruk. 

Pada konteks inilah identitas suatu bangsa menjadi semakin penting dan 

padat dibahasakan. Membanjirnya pengaruh dari luar merupakan ancaman besar 

bagi sendi-sendi kultural budaya bangsa dengan sendirinya dapat menjadi benalu 

dalam mempertahankan karakter bangsa.  

Motivasi 

Fasilitasi 

Regulasi 

 
Penciptaan 
Lingkungan 

Sekolah 
yang 

Kondusif 
Berbasis 

Nilai-nilai 
Pancasila 

 

Guru & Staf 
“model of 

rule” 

Keteladanan

Kepemimpinan 
Kepala  
Sekolah 

Siswa 
Berkarakter 
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Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang ikut menjamin 

kelestarian identitas suatu bangsa adalah sejauh mana bangsa itu mampu 

mempertahankan budayanya dari pengaruh asing yang masuk secara 

serampangan. Untuk itu, seiring modernisai bangsa Indonesia dengan laju 

pembangunan dewasa ini, jangan sampai nilai-nilai budaya yang telah melekat 

erat pada naluri bangsa juga ikut termodernisasi oleh pengaruh budaya asing.  

Dalam wujud kebudayaan, dasar konsep sosial merupakan pusaka yang 

secara turun temurun terjaga dengan sendirinya karena keutamaan nilai 

didalamnya dapat memberikan nilai khusus kepada sejumlah konsep abstrak yang 

bersemayam dalam wadah pikir masyarakat. Konsep abstrak tersebut meliputi hal 

yang ideal serta dipandang penting dalam suatu komunitas masyarakat dengan 

relasi budaya antardaerah di seluruh masyarakat Indonesia. Keanekaragaman latar 

budaya daerah Indonesia menjadi sesuatu yang sangat bernilai jika terus digali, 

diolah, dan dikembangkan sebaik mungkin sehinggga memberikan sumbangsih 

yang berarti bagi pembangunan dan pengembangan kultur budaya bangsa 

Indonesia ke depan.  

Konsep fenomena budaya dalam asumsi dewasa ini adalah nilai-nilai 

esensial kebudayaan daerah Indonesia bukan lagi sebagai nilai kemurnian yang 

mencerminkan makna sebenarnya dari adat budaya. 

Dinamika tersebut kerap disinggung oleh para pemerhati budaya bahwa 

perlunya menjaga dan melestarikan budaya bangsa, terutama budaya daerah yang 

menjadi akar pembangunan bangsa agar tidak terkikis oleh derasnya pengaruh 

budaya luar yang semakin bebas berkontraksi. Dalam hal ini, sasaran utama 
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pengaruh dunia global terletak pada gaya hidup remaja yang cenderung ikut-

ikutan pada budaya-budaya asing sehingga masalah tersebut kian merembes dan 

menyerang tiap titik nadi dalam adat daerah dengan berawal pada interaksi lisan 

individu. Faktor lain yang merupakan sasaran kedua pengaruh asing terhadap 

budaya daerah tersingkap pada pemakaian bahasa.  

Bahasa sebagai alat komunikasi juga sering diabaikan. Begitupun bahasa 

sebagai milik masyarakat yang tersimpan dalam diri masing-masing individu. 

Setiap individu dapat bertingkah laku dalam wujud bahasa dan tingkah laku 

bahasa individual yang dapat berpengaruh luas pada anggota masyarakat 

utamanya pemakaian bahasa asing yang lebih mendominasi bahasa lisan 

masyarakat.  

Dalam logika pemahaman, sesungguhnya menjadi tanda tanya besar 

kelangsungan budaya Indonesia adalah aplikasi dan aktualisasi dari perencanaan 

yang menjadi obyek apresiasi budaya sebagai generasi pecinta budaya dengan 

didasarkan pada kultur adat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semua 

realitas tersebut perlu mendapat perhatian penuh dari seluruh komponen 

masyarakat Indonesia. Bertolak dari defenisi budaya itu sendiri, bahwa 

kebudayaan adalah jati diri dan kehormatan yang dipegang kuat serta diyakini 

sebagai suatu senjata sakral dalam pengaturan kehidupan mereka. Ditekankan 

juga bahwa budaya menyimpan unsur-unsur kemistikan tersendiri bagi 

masyarakat. 

Model kegiatan ektrakurikuler sebagai pendukung pembangun karakter 

siswa yang berbasis kearifan lokal perlu didukung oleh orang tua/wali  murid 
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siswa dan masyarakat. Mereka harus menjadi partner dalam membentuk karakter 

siswa. Sekolah dapat mengadakan kegiatan seminar atau workshop untuk 

meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat dan melibatkan mereka dalam 

kegiatan ektrakurikuler siswa. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu memberikan 

tugas rumah pada siswa yang dikerjakan bersama orang tua dan atau masyarakat.  

Cerita-cerita yang sarat akan nilai-nilai kepribadian akan memperluas 

pikiran dan hati para siswa. Mereka perlu diberikan bacaan buku cerita untuk 

mengajarkan tentang betapa pentingnya menolong dan menyenangkan orang lain, 

tentang usaha keras untuk berbuat kebajikan. Buku-buku cerita dapat 

menumbuhkan rasa empati siswa. Buku-buku cerita yang berisikan tokoh-tokoh 

yang berkarakter akan memberikan contoh yang baik untuk anak bagaimana 

menjadi orang yang berkarakter. Hal ini sangat diperlukan terutama dalam 

masyarakat, anak-anak sulit mendapatkan sosok tokoh panutan (role of model). 

Mereka paling tidak dapat mendapatkannya dari buku cerita daripada tidak sama 

sekali dari lingkungan di mana mereka tumbuh dan berkembang. Hal ini 

disebabkan salah satu aspek penting dari cerita adalah "tata kelakuan". 

Aspek-aspek tata kelakuan ini secara kongkret dapat berupa: cita-cita, 

norma-norma, pandangan-pandangan, kepercayaan- kepercayaan, sikap-sikap 

yang mendorong, mengarahkan dan mengendalikan kelakuan pendukungnya.  

Cerita rakyat yang terdiri atas mite, legenda, dan dongeng memiliki fungsi 

budaya sebagai sistem proyeksi pemikiran masyarakat pendukungnya. Peran buku 

cerita sangat besar dalam pendidikan karakter. Misalnya, siswa membaca dan atau 
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membuat cerita, dongeng, pantun, puisi tentang topik tertentu yang berkaitan 

nilai-nilai budi pekerti.  

Di beberapa wilayah di Indonesia, terdapat beberapa tipe atau ragam cerita 

rakyat yang mewakiliki kesamaan persepsi pemikiran masyarakat pendukungnya. 

Dongeng-dongeng yang mengandung tipe “anak durhaka” seperti pada ceritera 

Batu Belah dan Malin Kundang, banyak mendominasi pemikiran dan nilai-nilai 

budaya kolektif yang berasal dari suku Melayu. Sementara cerita jenaka seperti Si 

Kabayan menjadi label pada dongeng masyarakat Sunda. Pada komunitas 

masyarakat Jawa,  dongeng-dongeng dengan tipe “wira kelana” seperti cerita 

Ande-Ande Lumut merupakan proyeksi pemikiran kolektif masyarakat 

pendukungnya. Dongeng-dongeng yang memiliki kesamaan tipe menjadi populer 

karena merupakan proyeksi idam-idaman bawah sadar dari kebanyakan orang. 

Kekayaan bagi orang miskin, kecantikan bagi orang tidak cantik, untuk menjadi 

istri orang kaya, pejabat atau orang ternama, walaupun dalam batas angan-angan 

saja. 

Selain itu, fungsi cerita rakyat yang juga penting yaitu sebagai alat 

paedagogik, misalnya Ceritera Si-Kancil. Cerita ini mengajarkan kepada 

anak-anak masyarakat Jawa, bahwa dalam menghadapi musuh yang lebih kuat 

daripada mereka, harus menggunakan akal dan bukan tenaga fisik. Atau jika 

menghadapi masalah harus tenang, tidak boleh panik (grusa-grusu). Sebagai 

pedoman tingkah laku, cerita rakyat dapat membimbing dan mengarahkan 

individu terhadap norma-norma, nilai-nilai atau cita-cita yang dikehendaki 
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masyarakat. Oleh sebab itu, cerita rakyat dapat memotivasi individu terhadap 

pola-pola perilaku tertentu yang dikehendaki masyarakat 

Cerita sebagai bagian dari kebudayaan yang dihasilkan manusia mempunyai 

peran dalam kehidupan masyarakat. Dananjaja (1994:18) menyatakan bahwa 

cerita rakyat yang merupakan bagian dari folklor mempunyai makna penting, 

sebagai bahan bagi perkembangan kebudayaan nasional Indonesia. Peran ini 

penting karena diketahui kebudayaan nusantara (kebudayaan daerah Indonesia) 

pada umumnya, sudah mantap, tetapi kebudayaan nasional Indonesia belum. 

Sebagai product budaya, cerita, dongeng, folklor, pantun, puisi, serta permainan 

tradisional menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan 

pembentukan tata nilai masyarakat. Cerita, dongeng, folklor, pantun, puisi, serta 

permainan tradisional merupakan bagian penting dari sebuah komunitas, karena 

menuntun kesadaran masyarakat akan identitas kelompok mereka sendiri, yang 

memiliki ciri-ciri pengenal fisik atau kebudayaan yang sama serta mempunyai 

kesadaran kepribadian sebagai satu kesatuan masyarakat. Kegiatan ini dapat 

diwadahi dalam ektrakurikuler bidang seni dan  budaya yang dilakukan secara 

terpadu.  

Dari sisi aspek motorik kegiatan ektrakulikuler yang berupa permainan 

tradisonal dapat dijadikan wahana yang potensial untuk pembentukan karakter. 

Permainan tradisional merupakan ajang bagi anggota sekolah atau antarsiswa 

untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di sisi lain, dalam kegiatan 

permainan tradisional, kecakapan sosial (social skills) seperti sikap toleransi, kerja 

sama, saling menghormati, sportifitas dapat membentuk karakter siswa yang dapat 
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dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan olahraga tidak sekadar 

untuk kesehatan fisik semata tetapi dapat membentuk konsep diri siswa.  

Selain itu, dari aspek kreatifitas dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

juga dapat diciptakan buletin, newsletter, atau majalah dinding yang bertemakan 

karakter. Selain diperuntukan untuk siswa, buletin, newsletter, atau majalah 

dinding ini dapat diperuntukkan untuk guru, staf sekolah, dan atau orang tua.  

Aktualisasi dari kultur sekolah yang dibangun melalui kegiatan ekstrakuler 

ini dapat membentuk siswa yang berkarakter Pancasila. Setelah dapat terbentuk 

siswa yang berkarakter, orang tua dan masyarakat mempunyai peran yang sangat 

strategis dalam mengontrol perilaku putra-putrinya dalam kehidupan di keluarga 

dan di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena sesungguhnya penerapan nilai-

nilai dan tata laku diterapkan dalam keluarga, masyarakat, serta sekolah. Untuk 

itu, orang tua dan masyarakat harus menjadi mitra sekolah dalam membangun 

karakter.  

Sekolah harus mempunyai perencanaan, pengorgasisasian, pelaksanaan, serta 

pengendalian yang jelas tentang kegiatan yang dapat dilakukan bersama orang tua 

dan masyarakat agar pembentukan karakter siswa dapat terwujud. 

 

d. Evaluasi   

Dalam pembelajaran PKn sebagai pembangun karakter bagi siswa di 

sekolah dapat digunakan sistem evaluasi penilaian otentik. Evaluasi dapat 

mencakupi dua aspek yaitu: evaluasi proses dan evalusai hasil. Untuik itu, 

instrutmen yang digunakan juga ada dua jenis, yaitu : (1) jenis instrument yang 
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digunakan untuk merekam data aktifitas siswa selama proses pembelajaran yang 

berupa: jurnal, lembar observasi, dan rubrik; dan (2) jenis instrument yang 

digunakan untuk merekam hasil belajar siswa yang berupa lembar penilaian. 

Jurnal digunakan untuk merekam persiapan, proses, dan akhir aktivitas 

siswa. Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

aktivitas siswa melalui pengmatan. Lembar observasi ini terdiri atas: (1) lembar 

observasi sikap dalam pembelajaran, (2) lembar observasi sikap evaluasi diri 

dalam proses belajar, dan (3) lembar observasi sikap strategi pembelajaran. 

Kemudian, rubrik digunakan untuk merekam unjuk kerja siswa.   
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BAB V 

PENUTUP  

 

 Pada bab penutup ini  dikemukakan simpulan penelitian, implikasi 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi dalam upaya untuk 

membangun model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bermuatan 

pembangunan karakter.  

 

5.1  Simpulan  

Atas dasar temuan-temuan empiris dari penelitian ini, dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut. 

1) Apresiasi guru Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Character 

Building berada pada taraf sedang. Dari tiga variabel manifes yang 

membangun apresiasi guru, hanya kognisilah yang berada pada 

kualifikasi rendah. Sedangkan dua variabel manifes lainnya yaitu berupa 

afeksi dan konasi mengenai Character Building berada pada kualifikasi 

sedang. 

2)  Apresiasi guru Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Character 

Building memberikan kontribusi terhadap pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah sebagai pembangun karakter, yaitu sebesar 

2,24%, Variabel manifes eksogen yang memberikan kontribusi terbesar 

tercermin pada koefisien jalur antara apresiasi guru tentang Character 



262 
 

 
 

Building dan variable observer adalah afektif sebesar 1,14 dan konasi 

sebesar 0,90. 

3) Kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung proses pembelajaran 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah memberikan 

kontribusi positif dan signifikan terhadap pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah sebagai pembangun karakter 5,76%.  

Variabel manifes eksogen yang memberikan kontribusi terbesar 

tercermin pada koefisien jalur antara kepemimpinan kepala sekolah 

tentang Character Building dan variable observer adalah pembinaan 

sebesar 0,84 dan fasilitasi kepala sekolah sebesar 0,61. 

4) Kultur sekolah dalam mendukung proses pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah mempunyai kontribusi positif 

dan signifikan terhadap pemebelajaran pendidikan kewarganegaraan 

sebagai pembangun karakter sebesar 33,64%. Variabel manifes eksogen 

yang memberikan kontribusi terbesar tercermin pada koefisien jalur 

antara kultur sekolah sekolah tentang Character Building dan variabel 

observer adalah kebiasaan sebesar 0,78 dan sikap hidup sebesar 0,88. 

5) Rancangan pembelajaran sebagai pesan sebagai pembangunan karakter 

terintegrasikan dalam rancangan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan berkontribusi secara postitif dan signifikan terhadap 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebesar 6,25%.  Variabel 

manifes eksogen yang memberikan kontribusi terbesar tercermin pada 

koefisien jalur antara rancangan pembelajaran di sekolah tentang 
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Character Building dan variabel observer adalah media sebesar 1,17 dan 

bahan ajar sebesar 1,24. 

6) Kontribusi apresiasi guru, kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah, 

dan rancangan pembelajaran dalam membentuk proses pembelajaran 

yang berperspektif pembangunan karakter pada Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar sebesar 47,89%. Model konfigurasi 

yang dibangun dari variable laten eksogen berupa apresiasi guru, 

kepemimpinan kepala sekolah, kultur sekolah, rancangan pembelajaran 

dan variable laten endogen berupa pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan bermuatan pembangunan karakter di sekolah dasar di 

Kota Semarang, menunjukkan model yang fit, didasarkan pada temuan 

nilai Chi-Square sebesar 23,22 dan p-valuenya sebesar 0,0871.  

 

5.2 Implikasi Penelitian 

1) Penelitian ini  menemukan bahwa kultur sekolah dan kepemimpinan 

kepala sekolah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

terbentuknya proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

bermuatan pembangunan karakter. Kultur sekolah memberikan kontribusi 

sebesar 33,64%, sedangkan kepemimpinan kepala sekolah memberikan 

kontribusi sebesar 5,76%. Temuan penelitian ini membawa implikasi 

bahwa penciptaan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

bermuatan pembangunan karakter pada peserta didik, haruslah diawali 

dengan penciptaan berbagai kondisi sekolah yang kondusif. Dua hal yang 
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perlu diciptakan adalah kultur sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah. 

Kendatipun kedua variabel tersebut tidak secara langsung memiliki 

hubungan dengan proses pembelajaran di dalam kelas, akan tetapi 

penanaman nilai sejatinya tidaklah hanya terjadi di dalam kelas. 

Penciptaan kultur sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah yang 

demikian akan dapat diwujudkan manakala didukung oleh berbagai pihak 

yang berkaitan. Dari aspek kebijakan, perlu dukungan dari dinas 

pendidikan, dari aspek mental dan material diperlukan dukungan dari 

perguruan tinggi setempat 

2) Temuan kedua dalam penelitian ini adalah bahwa dalam manajemen 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar, upaya 

pembangunan karakter (pembangunan karakter) merupakan ihtiar yang 

sinergis, dalam beberapa aspek, mulai dari apresiasi guru, kultur sekolah, 

kepemimpinan kepala sekolah, dan rancangan pembelajaran. Temuan ini 

membawa implikasi bahwa upaya pencerahan kepada semua pihak dari 

seluruh potensi yang ada di sekolah mengenai pembangunan karakter perlu 

dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu dengan melibatkan 

para pakar pembangunan karakter, dengan didukung oleh para pengambil 

kebijakan yaitu kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat. 

3) Pada modifikasi model yang fit ditunjukkan bahwa indikator apresiasi 

guru yang berupa kognisi tentang pembangunan karakter merupakan 

pendukung dalam rancangan pembelajaran bermuatan pembangunan 

karakter dan kondisi empiris menunjukkan angka yang positif sebesar 
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0,08, sementara itu apresiasi guru berupa afeksi mengenai pembangunan 

karakter dan konasi berkenaan dengan pembangunan karakter masih relatif 

lemah yang merupakan salah satu penyebab rendahnya rancangan 

pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter dengan koefisien 

standar yang negatif. Sejalan dengan itu rancangan pembelajaran 

bermuatan karakter building dalam bahan ajar, metode pembelajaran, dan 

media pembelajaran juga masih sangat lemah dan sangat kurang dipahami 

oleh guru. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa dalam proses 

pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter peran guru masih 

sangat strategis. Oleh karena itu pembinaan guru Pendidikan 

Kewarganegaraan mengenai pembangunan karakter perlu dilakukan secara 

terrencana dan sistematis, diawali dengan merubah struktur kognisi guru 

mengenai pentingnya pembangunan karakter sampai kepada upaya 

merubah mindset guru mengenai pembangunan karakter.  

4)  Menata ulang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menuju 

kepada pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter, memerlukan 

perencanaan yang matang dengan memberdayakan seluruh potensi yang 

ada, melalui sebuah sistem yang handal. Dalam konteks inilah upaya 

perbaikan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

bermuatan pembangunan karakter dilakukan melalui pendekatan 

manajemen pendidikan, yang salah satunya adalah manajemen 

pembelajaran di sekolah. Dalam konteks manajemen pendidikan perlu 
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disusun sebuah panduan manajemen pembelajaran kewarganegaraan 

sebagai pembangun karakter berbasis kultur sekolah. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

1) Manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar 

yang bermuatan charakter building sesungguhnya merupakan persoalan 

yang sangat kompleks, terkait dengan banyak variabel. Mengingat 

keterbatasan yang ada, penelitian ini belum dapat mengungkap variabel 

secara lebih luas dan lebih komprehensif. Variabel-variabel yang 

dimunculkan pun, baik variabel laten maupun variabel indicator 

disederhanakan pada pertimbangan yang bersifat observable dan 

measurable.  

2) Data utama penelitian ini dijaring melalui instrument penelitian terbatas 

hany pada persepsi, pengelaman yang dialami, dan pendapat dari para 

responden, melalui instrument berupa angket skala terstruktur. Oleh 

karena itu, kendatipun instrument telah disusun secermat mungkin, akan 

tetapi  dimungkinkan adanya jawaban yang subyektif dalam memberikan 

isian instrumen tersebut.  

3) Dimungkinkan terjadinya kelelahan dari para responden dalam 

memberikan isian terhadap instrumen penelitian ini akibat terlalu 

banyaknya butir-butir pertanyaan. Hal ini akan mengganggu konsentrasi 

para responden dalam memberikan isian jawaban, sehingga obyektifitas 

kurang terjaga konsistensinya. 
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5.4 Rekomendasi  

Selanjutnya penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. 

1. Dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah 

dasar, upaya pembangunan karakter (pembangunan karakter) merupakan 

ihtiar yang sinergis, dalam beberapa aspek. Pertama, peningkatan 

apresiasi guru tentang pembangunan karakter  yang meliputi kognisi 

tentang pembangunan karakter, dan afeksi tentang pembangunan karakter, 

dan konasi mengenai pembangunan karakter. Kedua, kepemimpinan 

kepala sekolah yang meliputi membina, memfasilitasi kreatifitas guru, 

kerja sama; dalam mengkondisikan terbangunnya pembelajaran bermuatan 

pembangunan karakter. Ketiga, kultur sekolah, meliputi tata nilai di 

lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan karakter, sikap hidup 

di lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan karakter, dan 

kebiasaan di lingkungan sekolah berkenaan dengan  pembangunan 

karakter. Keempat, rancangan pembelajaran yang bermuatan 

pembangunan karakter, meliputi bahan ajar, metode pembelajaran, dan 

media pembelajaran, yang dapat memberikan konstribusi terhadap 

pembelajaran bermuatan pembangunan karakter, yang selanjutnya 

hasilnya dapat dilihat pada interaksi antar peserta didik, perilaku peserta 

didik, dan suasana sekolah.  

2. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa apresiasi guru terhadap upaya 

pembangunan karakter masih relatif kurang. Hal ini berdampak negatif 

pada upaya proses pembelajaran yang bermuatan pembangunan karakter. 
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Pertama, adalah rendahnya kadar muatan pembangunan karakter pada 

perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun 

guru. Kedua, menjadikan belum terbangunnya visi pembelajaran 

pembangunan karakter. Target guru dalam mengajar mata pelajaran PKn 

di sekolah dasar hanya berorientasi pada terselesaikannya materi pelajaran 

sesuai dengan kurikulum yang ada. Ketiga, belum diberdayakannya 

potensi-potensi yang ada di sekolah, yang seharusnya dapat diberdayakan 

untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi terbangunnya proses 

pembangunan karakter.  

3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan 

pembangunan karakter, lebih banyak terbangun oleh kultur sekolah, yang 

berupa tata nilai di lingkungan sekolah berkenaan dengan pembangunan 

karakter, sikap hidup di lingkungan sekolah berkenaan dengan 

pembangunan karakter, dan kebiasaan di lingkungan sekolah berkenaan 

dengan  pembangunan karakter, serta kepemimpinan kepala sekolah. 

4. Temuan pertama penelitian ini adalah bahwa apresiasi guruPendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar mengenai pembangunan karakter 

rendah. Sesuai dengan  karakteristik mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang mengembang misi pembentukan warga Negara 

yang cerdas (smart) dan baik (good citizenship), merupakan suatu 

keniscayaan bahwa para guru pengajarnya harus memiliki pemahaman 

yang baik akan pembangunan karakter. Oleh karena itu, perlu segera 

dilakukan upaya untuk memberikan pemahaman pembangunan karakter 
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pada guru Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar. Upaya ini 

dilakukan secara sirnergis antara pihak dinas pendidikan sebagai 

fasilitator, perguruan tinggi sebagai pengembang materi, dengan 

memberdayakan kelembagaan yang ada dan berkembang pada komunitas 

guru sekolah dasar seperti KKG, organisasi profesi, dan sejenisnya.  

5. Temuan kedua dari penelitian ini adalah bahwa kandungan muatan 

pembangunan karakter baik pada aspek materi/bahan ajar, metode 

pembelajaran, dan media pembelajaran sebagai komponen penting dalam 

perencanaan pembelajaran belum maksimal. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan upaya fasilitasi penyusunan contoh-contoh atau model-model 

rancangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan 

pembangunan karakter, pada para guru di sekolah dasar. Seperti pada 

upaya pertama, upaya ini pun  harus dilakukan secara sinergis antara pihak 

dinas pendidikan sebagai fasilitator, perguruan tinggi sebagai pengembang 

materi, dengan memberdayakan kelembagaan yang ada dan berkembang 

pada komunitas guru sekolah dasar seperti KKG, organisasi profesi, dan 

sejenisnya.  

6. Temuan ketiga, kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran yang 

signifikan dalam ikut serta membangun pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang bermuatan pembangunan karakter di kelas. 

Kendatipun tidak secara langsung bersinggungan dengan proses-proses 

pembelajaran di kelas, akan tetapi kepemimpinan kepala sekolah akan 

memfasilitasi dan memotivasi guru dalam upaya pembangunan karakter di 
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kelas. Memberdayakan peran kepemimpinan kepala sekolah merupakan 

upaya melalui pendekatan struktur. Jika kepala sekolah mengkondisikan 

upaya pembangunan karakter, maka imbasnya sangat efektif dalam 

membangkitkan semangat para guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

mewujudkan pembelajaran pembangunan karakter. Oleh karena itu perlu 

sosialisasi mengenai pmbelajaran pembangunan karakter kepada mereka, 

melalui pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), 

dengan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan setempat.  

7. Temuan keempat dari penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang 

sangat signifikan antara kultur sekolah dengan pembelajaran yang 

bermuatan pembangunan karakter di kelas. Hubungan kedua variabel 

tersebut memiliki koefisien jalur yang tinggi , yaitu sebesar 0,94. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pemberdayaan kultur sekolah guna menunjang 

pembelajaran bermuatan pembangunan karakter di kelas PKn (pendekatan 

kultur). Memberdayakan kultur sekolah dilakukan melalui penguatan 

kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diciptakan dan dikembangkan oleh 

guru Pendidikan Kewarganegaraan. Sesuai dengan karakteristik ekstra 

kurikuler, dalam kegiatan ini guru dapat melakukan improvisasi dengan 

berbagai kegiatan, karena tidak terpancang dengan tuntutan kurikulum 

secara formal. Potensi-potensi lokal yang mengandung nilai-nilai luhur 

dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstra kurikuler, seperti permainan 

tradisional, volklor, dongeng, pantun, kata-kata mutiara, symbol-simbol, 

dan sebagainya, yang mengandung local wisdom. Semua potensi tersebut 
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dapat dikemas menjadi agenda kegiatan ekstra kurikuler yang menarik 

bagi peserta didik.  
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KATA PENGANTAR 
 
 
Yth. Bapak dan Ibu Guru  
Pengajar Pendidikan Kewarganegaraan  
 
Di hadapan Bapak dan Ibu Guru pengajar Pendidikan Kewarganegaraan 

di Sekolah Dasar dihaturkan instrument penelitian mengenai  Manajemen 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pengembang 

Character Building.  

 

Mohon perkenan Bapak dan Ibu Guru untuk dapat mengisi instrument ini, 

sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di kelas.  

 

Instrumen penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data mengenai 

character building, ditinjau dari sisi guru, kepala sekolah, kultur sekolah, 

rencana pembelajaran, serta proses pembelajaran yang terjadi di kelas. 

Oleh karena itu segala data yang Bapak dan Ibu berikan akan kami jamin 

kerahasiaanya, dan semata-mata digunakan untuk pengembangan 

keilmuan.  

 

Demikian, atas perkenan Bapak dan Ibu guru dihatrkan terima kasih. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan elalu memberikan bimbingan 

kepada kita bersama. Amin.  

 

       Hormat saya,  

 

 

 

Drs. Masrukhi, M.Pd. 
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Kisi-kisi Instrumen 

 

Variabel   Indikator Item instrumen  

X1  

Apresiasi guru 

X1.1 Kognisi 1, 2, 3, 4 

X1.2 Afeksi 5, 6, 7, 8 

X1.3 Konasi 9, 10, 11, 12, 13, 14 

X2  

Kepemimpinan  

Kepala Sekolah 

X2.1 Membina 15, 16, 17, 18, 19, 20 

X2.2 Memfasilitasi 21, 22, 23, 24 

X2.3 Kerja Sama 25, 26, 27, 28 

X3  

Kultur Sekolah 

X3.1 Tata Nilai 29, 30, 31, 32 

X3.2 Sikap Hidup 33, 34, 35, 36 

X3.3 Kebiasaan 37, 38, 39, 40, 41, 42 

X4  

Rancangan  

Pembelajaran 

X4.1 Bahan Ajar 43, 44, 45, 46, 47, 48 

X4.2 Media Pembelajaran 49, 50, 51, 52, 53, 54 

X4.3 Metode Pembelajaran 55, 56, 57, 58, 59, 60 

Y 

 Pembelajaran yang Bermuatan 

Character Building 

Y1 Interaksi 61, 62, 63, 64, 65, 66 

Y2 Perilaku 67, 68, 69, 70, 71, 72 

Y3 Suasana 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
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IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama 
Responden 

                   

 
Jenis Kelamin   Laki-laki   Perempuan 
 
Pendidikan  SPG/PGA  D2 / D3 S1  S2  
 
 
Sekolah/Instansi                    
 
Masa Kerja  < 5 tahun  5 – 10 tahun 10 – 20 tahun  > 20 
tahun 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Silanglah pada kolom di depan pernyataan yang paling sesuai menurut 
Saudara, antara rentangan 5-1.  Skor 5 menunjukkan kondisi yang sangat 
baik, sedangkan skor 1 menunjukkan kondisi jelek.  
   
VARIABEL PENELITIAN  

I. Apresiasi guru tentang  Character Building  (pembangunan 
karakter ) 
 

Pertanyaan 1-14, dimaksudkan untuk mengetahui apresiasi Bapak/Ibu 
guru mengenai pembangunan karakter. Skor  5 menunjukkan sangat 
memahami/sangat menghayati sedangkan 1 menunjukkan tidak 
memahami/tidak menghayati.  

 
 

No PERNYATAAN 
JAWABAN 

5 4 3 2 1 
1. Kesadaran moral merupakan landasan 

seseorang untuk melaksanakan tindakan 
moral.  

     

2. Moralitras masyarakat akan selalu terkait 
dengan tata nilai yang berkembang di 
dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.  

     

3. Seseorang yang memiliki karakter, akan 
dapat memutuskan suatu masalah dengan 
cepatdan tepat. 
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No PERNYATAAN 
JAWABAN 

5 4 3 2 1 
4. Orang yang bermoral akan menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan.  
     

5. Sistem tata nilai yang berkembang dan 
dipelihara dalam kehidupan sehari-hari di 
sekolah.  

     

6. Hubungan antara pandangan seseorang 
terhadap makna suatu tindakan dengan 
tindakan yang dilakukannya.  

     

7. Perbuatan bermoral akan ditentukan oleh 
suara hati nya.  

     

8. Pengendalian diri hanya akan dilakukan 
oleh orang yang bermoral.  

     

9. Dalam melakukan suatu perbuatan, tata 
nilai yang berkembang di lingkungan 
sekolah selalu menjadi landasannya. 

     

10. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, 
berangkat dari latar belakang masalah 
tersebut.  

     

11. Bagi Bapak/Ibu suara hati nurani 
memegang peranan sebagai pengendali 
perbuatan.  

     

12. Sebagai seorang guru, Bapak/Ibu 
menunjukkan perilaku pada batas-batas 
kepribadian sebagai seorang guru.  

     

13. Kebajikan menjadi pertimbangan pertama 
dalam melakukan suatu perbuatan.  

     

14. Jika peramsalahan di sekolah tidak 
diselesaikan dengan baik, Bapak/Ibu 
merasakan gelisah.  
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II. Kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung pembangunan 

karakter  

 
Pertanyaan no. 15-28 dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
kepemimpinan kepala sekolah dalam hubungannya dengan  
pembangunan karakter. Skor 5 menunjukkan selalu sedangkan 1 
menunjukkan tidak pernah.  

 
 

No PERNYATAAN JAWABAN 
5 4 3 2 1 

15. Melakukan pembinaan kesadaran moral 
pada warga sekolah  

     

16.  Mengajak warga sekolah untuk berpan-
dangan positif terhadap setiap peristiwa.  

     

17. Melatih seluruh warga sekolah untuk secara 
cepat dan tepat memutuskan suatu 
masalah sosial dengan bijak.  

     

18. Mengingatkan seluruh warga sekolah  untuk 
bertindak bijak sesuai dengan posisi dirinya 
masing-masing.  

     

19. Melakukan pembinaan kepada warga 
sekolah tentang pentingnya menjunjung 
tinggi martabat dirinya.  

     

20. Mengingatkan warga sekolah untuk 
melakukan pengendalian diri secara baik 
dalam menghadapi berbagai persoalan 
kehidupan.  

     

21. Mengkondisikan tumbuhkembangnya 
kesadaran moral pada warga sekolah  

     

22. Memfasilitasi tumbuhkembanya kehidupan 
yang didasarkan atas tata nilai  pada 
seluruh warga sekolah.  

     

23. Mengajarkan pentingnya niat dalam 
melakukan perbuatan yang baik kepada 
seluruh warga sekolah.  

     

24. Memfasilitasi warga sekolah untuk 
mengembangkan potensi dirinya,  sesuai 
dengan posisi dirinya masing-masing.  

     

25. Bekerja sama dengan semua warga 
sekolah untuk belajar memutuskan suatu 
masalah sosial dengan bijak secara cepat 
dan tepat .  
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No PERNYATAAN JAWABAN 
5 4 3 2 1 

26. Bekerja sama dengan semua warga 
sekolah untuk mengembangkan 
pengendalian diri secara baik.   

     

27. Mengajak warga sekolah untuk  menjalin 
hubungan sosial di antara warga sekolah 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan, dalam kehidupan sehari-hari. 

     

28. Mengajak warga sekolah untuk  
mengembangkan keahlian warga sekolah 
yang dapat bermanfaat bagi sesama.  

     

 
 
III. Kultur sekolah yang mendukung pembangunan karakter 

Pertanyaan no. 29-42 dimaksudkan untuk memberikan gambaran  tentang 
kultur sekolah dalam kaitannya dengan pembangunan karakter. Skor 5 
menunjukkan selalu sedangkan 1 menunjukkan tidak pernah.  
 
 

No PERNYATAAN JAWABAN 
5 4 3 2 1 

29. Lingkungan sekolah mencerminkan tata 
nilai  yang baik.  

     

30. Seluruh warga sekolah melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan 
posisi dirinya masing-masing.  

     

31. Warga sekolah menjunjung tinggi hati 
nurani dalam menghadapi setiap 
permasalahan yang terjadi.  

     

32. Nilai tepo seliro pada orang lain, dijunjung 
tinggi oleh seluruh warga sekolah .  

     

33. Sikap warga sekolah mencerminkan 
pengamalan tata nilai  yang baik.  

     

34. Menunjukkan sikap menghargai martabat 
dirinya.  

     

35. Menunjukkan sikap tepo seliro pada orang 
lain dalam segala aktifitas  

     

36. Menunjukkan sikap yang keras untuk 
mengembangkan potensi dirinya.  
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No PERNYATAAN JAWABAN 
5 4 3 2 1 

37. Seluruh warga sekolah terbiasa untuk  
mencintai kebaikan.  

     

38. Seluruh warga sekolah terbiasa 
mengendalikan dirinya secara baik dalam 
menghadapi berbagai persoalan di sekolah. 
.  

     

39. Saling menolong, mengunjungi yang sakit, 
serta membantu yang sedang kesusahan 
;merupakan hal biasa di lingkungan 
sekolah.  

     

40. Seluruh warga sekolah terbiasa nuntuk 
berupaya meningkatkan keahlian sesuai 
dengan bidang masing-masing.   

     

41. Seluruh warga terbiasa untuk bekerja keras.      

42.  Seluruh warga sekolah terbiasa melakukan 
suatu kebajikan yang berguna unhtuk 
sesama.  

     

 
 
IV. Rancangan pembelajaran yang berspiritkan pembangunan 

karakter  
Pertanyaan 43-60 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang  
rancangan pembelajaran yang Bapak/Ibu kembangkan dalam 
hubungannya dengan spirit pembangunan karakter.  Skor 5 menunjukkan 
selalu sedangkan 1 menunjukkan tidak pernah.  
 
 

No PERNYATAAN 
JAWABAN 

5 4 3 2 1 
43. Materi bahan ajar memberikan pesan bagi 

tumbuhnya kesadaran moral yang baik 
     

44. Materi bahan ajar mengandung tata nilai  
yang hendak dibinakan kepada peserta 
didik.  

     

45. Materi bahan ajar  mengajarkan untuk 
bersikap positif terhadap setiap peristiwa  

     

46. Materi bahan ajar membangkitkan motivasi 
yang kuat dalam melakukan setiap aktifitas  

     

47. Materi bahan ajar memberikan rangsangan 
kepada para peserta didik untuk 
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No PERNYATAAN 
JAWABAN 

5 4 3 2 1 
menyelesaikan persoalan dengan cepat 
dan tepat.   

48. Materi bahan ajar  mengajarkan pentingnya 
mengedepankan hati nurani dalam 
menyelesaikan setiap persoalan.  

     

49. Media yang digunakan memberikan pesan 
bagi tumbuhnya kesadaran moral yang baik 

     

50. Media yang digunakan memberikan pesan 
motivasi yang kuat dalam melakukan setiap 
aktifitas  

     

51. Media yang digunakan memberikan 
rangsangan kepada para peserta didik 
menyelesaikan persoalan dengan cepat 
dan tepat.   

     

52. Media yang digunakan memberikan pesan 
untuk mencintai kebaikan.  

     

53. Media yang digunakan memberikan pesan 
pengembangan potensi diri peserta didik.  

     

54. Media yang digunakan memberikan pesan 
kerja keras dalam berbagai aktifitas.  

     

55. Metode pembelajaran yang digunakan 
menciptakan suasana tumbuhnya 
kesadaran moral.  

     

56. Metode pembelajaran yang digunakan  
menciptakan suasana pembinaan tata nilai  
kepada peserta didik.  

     

57. Metode pembelajaran yang digunakan 
menciptakan suasana berkembangnya 
motivasi yang baik untuk melakukan setiap 
aktifitas  

     

58. Metode pembelajaran yang digunakan 
merangsang  peserta didik untuk 
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan 
dalam kehidupan sehari-hari.  

     

59 Metode pembelajaran yang digunakan 
merangsang  peserta didik untuk bekerja 
keras.  

     

60 Metode pembelajaran yang digunakan 
menciptakan suasana untuk mencintai 
kebajikan  
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V. Pembelajaran yang bermuatan character building 
 
Pertanyaan 61-80 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 
pembelajaran yang bermuatan character building.  Skor 5 menunjukkan 
selalu sedangkan 1 menunjukkan tidak pernah.  
 
 

No PERNYATAAN 
JAWABAN 

5 4 3 2 1 
61. Interaksi antar peserta didik di kelas 

dilakukan dengan menjunjung tinggi tata 
nilai.   

     

62. Sesama peserta didik terjalin saling 
menghormati dan menghargai.  

     

63. Peserta didik dapat memutuskan suatu 
masalah dengan cepatdan tepat. 

     

64. Peserta didik dapat membawakan dirinya 
sendiri  dalam berinteraksi di kelas. 

     

65. Interaksi antar peserta didik di kelas 
dilakukan dengan penuh tepo seliro.   

     

66. Saling membantu dan menengok teman 
yang sakit menjadi kebiasaan kelas.  

     

67. Peserta didik menunjukkan perilaku yag 
simpatik dalam pergaulan di kelas.  

     

68. Peserta didik menunjukkan perilaku tepo 
seliro dalam bergaul dengan sesama 
seman di kelas.  

     

69. Peserta didik sangat mengedepankan 
pertimbangan kebajikan dalam bertindak.  

     

70. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah 
dengan baik dan akurat.  

     

71. Peserta didik sangat mengedepankan 
kerukunan diantara teman sekelas.  

     

72. Dalam melakukan aktifitas sehari-hari di di 
kelas, tidak terjadi pelanggaran terhadap 
aturan sekolah.  

     

73. Suasana kelas menunjukkan ketaatan 
terhadap peraturan sekolah.  
 

     

74. Suasana kelas mencerminkan keteguhan 
terhadap tatanan nilai yang berkembang di 
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No PERNYATAAN 
JAWABAN 

5 4 3 2 1 
lingkungan sekolah.  

75. Interaksi antar siswa di dalam kelas terjadi 
harmonis dan kondusif.  

     

76. Kebersamaan terjalin diantara para peserta 
didik di dalam kelas. 

     

77. Terjalin saling monghormati dalam 
pergaulan di kelas.  

     

78. Terjalin sikap tepo seliro dalam pergaulan di 
kelas. 

     

79. Tercipta kepedulian sosial dalam kehidupan 
di dalam kelas 

     

80. Tercipta rasa persatuan yang harmonis di 
kalangan peserta didiik di dalam kelas 
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Lampiran 2:  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN  

SEBAGAI  PEMBANGUN KARAKTER  
(Penelitian pada Beberapa Sekolah Dasar  

di Kota Semarang) 
 
 
 
 
  

INSTRUMEN PENELITIAN DISERTASI 
Guide Interview 

 
 
 

oleh 
Masrukhi/1103605012 

Angkatan III  
 
 
 

PROGRAM PASCA SARJANA 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

TAHUN 2008  
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1. Bagaimana Bapa/Ibu guru mengartikan pembangunan karakter ?.  
 
2. Apa unsur-unsur  dari pembangunan karakter ?.  
 
3. Bagaimana hubungan antara pembangunan karakter dengan kompetensi 

pembelajaran PKn ?.  
 
4. Melalui pertemuan KKG dan pelatihan yang pernah Bapak/Ibu Ikuti, 

pernahkan dilatihkan kajian mengenai pembangunan karakter ?.  
 
5. Selain melalui  pertemuan KKG dan pelatihan yang pernah Bapak/Ibu Ikuti, 

dari sumber mana pernah lagi diperoleh informasi mengenai pembangunan 
karakter  ?.  

 
6. Apakah lingkungan sekolah Bapak/Ibu mendukung bagi pembelajaran yang 

bermuatan pembangunan karakter ?.  
 
7. Pihak mana di lingkungan sekolah yang paling sering mengingatkan untuk 

melakukan pembangunan karakter ?.  
 
8. Apakah dalam menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Bapak/Ibu memasukkan pembangunan karakter  sebagai salah satu target 
pembelajaran?. Apa alasannya ?.  

 
9. Apakah dalam melaksanakan proses pembelajaran Bapak/Ibu memasukkan 

pembangunan karakter  sebagai salah satu target pembelajaran?. Apa 
alasannya ?.  

 
10. Menurut Bapak/Ibu, cukupkan pembangunan karakter dilaksanakan di dalam 

kelas pembelajaran PKn?. Apa alasannya ?.  
 

__________________ 
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Lampiran 3 
 

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
 

1. UJI VALIDITAS PADA ASPEK APRESIASI GURU 
Uji validitas pada apresiasi guru pada aspek kognitif 

Correlations

1 -,082 ,090 ,213 ,568**
. ,668 ,635 ,259 ,001

30 30 30 30 30
-,082 1 ,097 -,148 ,432*
,668 . ,611 ,434 ,017

30 30 30 30 30
,090 ,097 1 -,009 ,586**
,635 ,611 . ,964 ,001

30 30 30 30 30
,213 -,148 -,009 1 ,492**
,259 ,434 ,964 . ,006

30 30 30 30 30
,568** ,432* ,586** ,492** 1
,001 ,017 ,001 ,006 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kesadaran moral

Moralitras masyarakat

memiliki karakter

Orang yang bermoral
akan menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan

Apresiasi guru pada
kognitif

Kesadaran
moral

Moralitras
masyarakat

memiliki
karakter

Orang yang
bermoral

akan
menjunjung

tinggi
nilai-nilai

kemanusiaan

Apresiasi
guru pada

kognitif

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Uji validitas pada apresiasi guru pada aspek afektif 
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Correlations

1 ,429* ,568** ,500** ,778**
. ,018 ,001 ,005 ,000

30 30 30 30 30
,429* 1 ,671** ,394* ,782**
,018 . ,000 ,031 ,000

30 30 30 30 30
,568** ,671** 1 ,564** ,862**
,001 ,000 . ,001 ,000

30 30 30 30 30
,500** ,394* ,564** 1 ,777**
,005 ,031 ,001 . ,000

30 30 30 30 30
,778** ,782** ,862** ,777** 1
,000 ,000 ,000 ,000 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Sistem tata nilai yang
berkembang

pandangan seseorang
terhadap makna

Perbuatan bermoral

Pengendalian diri

Apresiasi guru pada
afektif

Sistem tata
nilai yang

berkembang

pandangan
seseorang
terhadap
makna

Perbuatan
bermoral

Pengendalian
diri

Apresiasi
guru pada

afektif

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Uji validitas pada apresiasi guru pada aspek psikomotor 
Correlations

1 ,632** ,571** ,370* ,361 ,333 ,720**
. ,000 ,001 ,044 ,050 ,072 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,632** 1 ,658** ,394* ,338 ,667** ,798**

,000 . ,000 ,031 ,068 ,000 ,000

30 30 30 30 30 30 30

,571** ,658** 1 ,473** ,497** ,666** ,829**
,001 ,000 . ,008 ,005 ,000 ,000

30 30 30 30 30 30 30

,370* ,394* ,473** 1 ,957** ,311 ,788**
,044 ,031 ,008 . ,000 ,095 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,361 ,338 ,497** ,957** 1 ,219 ,761**
,050 ,068 ,005 ,000 . ,244 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,333 ,667** ,666** ,311 ,219 1 ,669**
,072 ,000 ,000 ,095 ,244 . ,000

30 30 30 30 30 30 30
,720** ,798** ,829** ,788** ,761** ,669** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N

tata nilai yang
berkembang di
lingkungan

tata nilai yang
berkembang di
lingkungan

menyelesaikan suatu
permasalahan, berang
dari latar belakang

hati nurani memegang
peranan sebagai
pengendali perbuatan

batas-batas kepribadia
sebagai seorang guru

Kebajikan menjadi
pertimbangan pertama

apresiasi guru pada
psikomotor

tata nilai yang
berkembang
di lingkungan

tata nilai yang
berkembang
di lingkungan

menyelesaika
n suatu

permasalaha
n, berangkat

dari latar
belakang

hati nurani
memegang

peranan
sebagai

pengendali
perbuatan

batas-batas
kepribadian

sebagai
seorang guru

Kebajikan
menjadi

pertimbangan
pertama

apresiasi
guru pada
psikomotor

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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2. UJI VALIDITAS PADA ASPEK DUKUNGAN KEPALA SEKOLAH 
Uji validitas pada Pembinaan Kepala sekolah 

Correlations

1 ,514** ,579** ,408* ,084 -,019 ,726**
. ,004 ,001 ,025 ,660 ,920 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,514** 1 ,584** ,320 ,087 ,140 ,750**
,004 . ,001 ,085 ,648 ,459 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,579** ,584** 1 ,376* ,141 -,122 ,721**
,001 ,001 . ,041 ,458 ,522 ,000

30 30 30 30 30 30 30

,408* ,320 ,376* 1 ,652** -,182 ,708**
,025 ,085 ,041 . ,000 ,337 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,084 ,087 ,141 ,652** 1 ,047 ,530**
,660 ,648 ,458 ,000 . ,803 ,003

30 30 30 30 30 30 30
-,019 ,140 -,122 -,182 ,047 1 ,654
,920 ,459 ,522 ,337 ,803 . ,005

30 30 30 30 30 30 30
,726** ,750** ,721** ,708** ,530** ,654 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,005 .

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

pembinaan kesadaran
moral

Mengajak warga sekolah

Melatih seluruh warga
sekolah

Mengingatkan seluruh
warga sekolah

Melakukan pembinaan

Mengingatkan warga
sekolah untuk melakukan
pengendalian diri

Pembinaan Kepala
Sekolah

pembinaan
kesadaran

moral

Mengajak
warga

sekolah

Melatih
seluruh
warga

sekolah

Mengingatkan
seluruh warga

sekolah
Melakukan
pembinaan

Mengingatkan
warga

sekolah untuk
melakukan

pengendalian
diri

Pembinaan
Kepala
Sekolah

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Uji validitas pada fasilitasi kepala sekolah 

Correlations

1 ,266 ,124 -,128 ,698**
. ,155 ,513 ,501 ,000

30 30 30 30 30
,266 1 ,193 -,222 ,608**

,155 . ,307 ,238 ,000

30 30 30 30 30

,124 ,193 1 -,528** ,414*
,513 ,307 . ,003 ,023

30 30 30 30 30

-,128 -,222 -,528** 1 ,512
,501 ,238 ,003 . ,034

30 30 30 30 30
,698** ,608** ,414* ,512 1
,000 ,000 ,023 ,034 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Mengkondisikan
tumbuhkembangnya
kesadaran moral

Memfasilitasi
tumbuhkembanya
kehidupan

Mengajarkan pentingnya
niat

Memfasilitasi warga
sekolah
mengembangkan potensi

Kepala Sekolah
memfasilitasi

Mengkondi
sikan

tumbuhke
mbangnya
kesadaran

moral

Memfasilitasi
tumbuhkemb

anya
kehidupan

Mengajarkan
pentingnya

niat

Memfasilitas
i warga
sekolah

mengemban
gkan potensi

Kepala
Sekolah

memfasilitasi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Uji validitas pada aspek kerjasama 

Correlations

1 ,526** ,265 ,141 ,698**
. ,003 ,157 ,457 ,000

30 30 30 30 30
,526** 1 ,297 ,567** ,837**

,003 . ,112 ,001 ,000

30 30 30 30 30

,265 ,297 1 ,183 ,622**
,157 ,112 . ,333 ,000

30 30 30 30 30

,141 ,567** ,183 1 ,662**
,457 ,001 ,333 . ,000

30 30 30 30 30
,698** ,837** ,622** ,662** 1
,000 ,000 ,000 ,000 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

bekerjasama
memutuskan masalah
sosial

bekerjasama
mengendalikan
pengendalian diri

Mengajak warga sekolah
untuk  menjalin hubungan
sosial

Mengajak warga sekolah
untuk  mengembangkan
keahlian

Kerjasama kepala
sekolah

bekerjasama
memutuskan

masalah
sosial

bekerjasama
mengendalika

n
pengendalian

diri

Mengajak
warga

sekolah untuk
menjalin

hubungan
sosial

Mengajak
warga

sekolah untuk
mengembang
kan keahlian

Kerjasama
kepala
sekolah

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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3. UJI VALIDITAS PADA ASPEK KULTUR 
Uji validitas pada Tata Nilai 

Correlations

1 -,364* -,238 ,081 ,506
. ,048 ,206 ,672 ,003

30 30 30 30 30
-,364* 1 -,017 -,263 ,744

,048 . ,931 ,161 ,024

30 30 30 30 30

-,238 -,017 1 -,128 ,534**
,206 ,931 . ,501 ,002

30 30 30 30 30

,081 -,263 -,128 1 ,436*
,672 ,161 ,501 . ,016

30 30 30 30 30
,506 ,744 ,534** ,436* 1
,003 ,024 ,002 ,016 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Lingkungan sekolah
mencerminkan tata nila

Seluruh warga sekolah
melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya

Warga sekolah
menjunjung tinggi hati
nurani

Nilai tepo seliro pada
orang lain, dijunjung
tinggi

TataNilaisekolah

Lingkungan
sekolah

mencermink
an tata nila

Seluruh
warga

sekolah
melaksanaka
n tugas pokok
dan fungsinya

Warga
sekolah

menjunjung
tinggi hati

nurani

Nilai tepo
seliro pada
orang lain,
dijunjung

tinggi
Tata

Nilaisekolah

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
Uji validitas pada Sikap Hidup 

Correlations

1 ,032 ,048 ,249 ,521**
. ,867 ,801 ,185 ,003

30 30 30 30 30
,032 1 ,420* ,315 ,656**
,867 . ,021 ,090 ,000

30 30 30 30 30
,048 ,420* 1 ,419* ,674**
,801 ,021 . ,021 ,000

30 30 30 30 30

,249 ,315 ,419* 1 ,782**
,185 ,090 ,021 . ,000

30 30 30 30 30
,521** ,656** ,674** ,782** 1
,003 ,000 ,000 ,000 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Sikap warga sekolah

Menunjukkan sikap
menghargai martabat

Menunjukkan sikap tepo
seliro pada orang lain

Menunjukkan sikap
mengembangkanpotensi
dirinya

Sikap Hidup warga
sekolah

Sikap warga
sekolah

Menunjukkan
sikap

menghargai
martabat

Menunjukkan
sikap tepo
seliro pada
orang lain

Menunjukka
n sikap

mengemba
ngkanpoten

si dirinya

Sikap Hidup
warga

sekolah

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Uji validitas pada Kebiasaan 
Correlations

1 ,443* ,289 ,235 ,180 ,195 ,584**
. ,014 ,121 ,211 ,340 ,302 ,001

30 30 30 30 30 30 30
,443* 1 ,279 ,277 ,234 ,493** ,661**

,014 . ,136 ,138 ,213 ,006 ,000

30 30 30 30 30 30 30

,289 ,279 1 ,317 ,401* ,507** ,661**
,121 ,136 . ,088 ,028 ,004 ,000

30 30 30 30 30 30 30

,235 ,277 ,317 1 ,837** ,307 ,767**
,211 ,138 ,088 . ,000 ,098 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,180 ,234 ,401* ,837** 1 ,180 ,733**
,340 ,213 ,028 ,000 . ,341 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,195 ,493** ,507** ,307 ,180 1 ,630**
,302 ,006 ,004 ,098 ,341 . ,000

30 30 30 30 30 30 30
,584** ,661** ,661** ,767** ,733** ,630** 1
,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Seluruh warga sekolah
terbiasa untuk 
mencintai kebaikan

Seluruh warga sekolah
terbiasa
mengendalikan dirinya

Saling menolong,
mengunjungi yang
sakit, serta membantu

meningkatkan keahlian
sesuai dengan bidang
masing-masing

Seluruh warga terbiasa
untuk bekerja keras

melakukan suatu
kebajikan yang berguna

Kebiasaan Warga
Sekolah

Seluruh
warga

sekolah
terbiasa untuk

mencintai
kebaikan

Seluruh
warga

sekolah
terbiasa

mengendali
kan dirinya

Saling
menolong,

mengunjungi
yang sakit,

serta
membantu

meningkatk
an keahlian

sesuai
dengan
bidang

masing-ma
sing

Seluruh
warga

terbiasa untuk
bekerja keras

melakukan
suatu

kebajikan
yang berguna

Kebiasaan
Warga

Sekolah

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 



305 
 

 
 

4. UJI VALIDITAS PADA RENCANA PEMBELAJARAN 
Uji validitas pada Bahan Ajar 

Correlations

1 ,431* ,282 ,262 -,054 -,241 ,581**
. ,017 ,131 ,162 ,777 ,200 ,001

30 30 30 30 30 30 30
,431* 1 ,492** ,204 ,133 ,236 ,787**
,017 . ,006 ,278 ,483 ,210 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,282 ,492** 1 ,251 -,058 -,239 ,579**
,131 ,006 . ,180 ,761 ,203 ,001

30 30 30 30 30 30 30

,262 ,204 ,251 1 ,475** -,292 ,622**
,162 ,278 ,180 . ,008 ,117 ,000

30 30 30 30 30 30 30
-,054 ,133 -,058 ,475** 1 ,054 ,482**
,777 ,483 ,761 ,008 . ,775 ,007

30 30 30 30 30 30 30
-,241 ,236 -,239 -,292 ,054 1 ,775
,200 ,210 ,203 ,117 ,775 . ,000

30 30 30 30 30 30 30
,581** ,787** ,579** ,622** ,482** ,775 1
,001 ,000 ,001 ,000 ,007 ,000 .

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

materi bahan ajar
mendorong perbaikan
akhlak

Materi bahan ajar
mengandung tata nilai

Materi bahan ajar 
mengajarkan untuk
bersikap positif

Materi bahan ajar
membangkitkan motivasi

Materi bahan ajar
memberikan rangsangan
peny persoalan

Materi bahan ajar 
mengajarkan pentingnya
hati nurani

Bahan Ajar Charcacter
Builidng

materi bahan
ajar

mendorong
perbaikan

akhlak

Materi bahan
ajar

mengandung
tata nilai

Materi bahan
ajar 

mengajarkan
untuk

bersikap
positif

Materi bahan
ajar

membangkit
kan motivasi

Materi bahan
ajar

memberikan
rangsangan

peny
persoalan

Materi bahan
ajar 

mengajarkan
pentingnya
hati nurani

Bahan Ajar
Charcacter

Builidng

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
Uji validitas pada Media Pembelajaran 

Correlations

1 ,389* ,252 -,128 ,165 -,276 ,412*
. ,034 ,179 ,502 ,385 ,140 ,024

30 30 30 30 30 30 30
,389* 1 ,210 -,065 ,132 ,020 ,587**

,034 . ,265 ,732 ,486 ,918 ,001

30 30 30 30 30 30 30

,252 ,210 1 -,596** ,831** -,538** ,417*
,179 ,265 . ,001 ,000 ,002 ,022

30 30 30 30 30 30 30

-,128 -,065 -,596** 1 -,518** ,848** ,424
,502 ,732 ,001 . ,003 ,000 ,020

30 30 30 30 30 30 30
,165 ,132 ,831** -,518** 1 -,527** ,415*
,385 ,486 ,000 ,003 . ,003 ,023

30 30 30 30 30 30 30
-,276 ,020 -,538** ,848** -,527** 1 ,430
,140 ,918 ,002 ,000 ,003 . ,025

30 30 30 30 30 30 30
,412* ,587** ,417* ,424 ,415* ,430 1
,024 ,001 ,022 ,020 ,023 ,025 .

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Media yang digunakan
memberikan kesadaran
moral

Media yang digunakan
memberikan pesan
motivasi

Media yang digunakan
memberikan rangsangan
peny persoalan

Media yang digunakan
memberikan pesan
kebaikan.

Media yang digunakan
mendorong
pengembangan potensi

Media yang digunakan
memberikan pesan kerja
keras

Media Pembelajaran
Character Builidng

Media yang
digunakan

memberikan
kesadaran

moral

Media yang
digunakan

memberikan
pesan

motivasi

Media yang
digunakan

memberikan
rangsangan

peny
persoalan

Media yang
digunakan

memberikan
pesan

kebaikan.

Media yang
digunakan
mendorong
pengemban
gan potensi

Media yang
digunakan

memberikan
pesan kerja

keras

Media
Pembelajaran

Character
Builidng

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Uji validitas pada Metode Pembelajaran 

Correlations

1 ,309 -,016 -,230 ,028 -,092 ,458
. ,097 ,934 ,221 ,881 ,630 ,045

30 30 30 30 30 30 30
,309 1 -,012 -,116 ,030 ,031 ,411*

,097 . ,948 ,542 ,877 ,873 ,024

30 30 30 30 30 30 30

-,016 -,012 1 -,397* ,821** -,396* ,387*
,934 ,948 . ,030 ,000 ,030 ,035

30 30 30 30 30 30 30

-,230 -,116 -,397* 1 -,563** ,957** ,406*
,221 ,542 ,030 . ,001 ,000 ,026

30 30 30 30 30 30 30
,028 ,030 ,821** -,563** 1 -,573** ,459
,881 ,877 ,000 ,001 . ,001 ,025

30 30 30 30 30 30 30
-,092 ,031 -,396* ,957** -,573** 1 ,506**
,630 ,873 ,030 ,000 ,001 . ,004

30 30 30 30 30 30 30
,458 ,411* ,387* ,406* ,459 ,506** 1
,045 ,024 ,035 ,026 ,025 ,004 .

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Metode pembelajaran
mendorng tumbuhnya
kesad moral

Metode pembelajaran
mendorng tumbuhnya
tata nilai

Metode pembelajaran
mendorng tumbuhnya
motivasi

Metode pembelajaran
mendorng tumbuhnya
nilai kemanusiaan

Metode pembelajaran
mendorng sikap
bekerja keras

Metode pembelajaran
mendorng lebih
mencintai kebajikan

Metode Pembelajaran
character building

Metode
pembelajaran

mendorng
tumbuhnya
kesad moral

Metode
pembelajaran

mendorng
tumbuhnya

tata nilai

Metode
pembelajaran

mendorng
tumbuhnya

motivasi

Metode
pembelajaran

mendorng
tumbuhnya

nilai
kemanusiaan

Metode
pembelajaran

mendorng
sikap bekerja

keras

Metode
pembelajaran

mendorng
lebih

mencintai
kebajikan

Metode
Pembelajaran

character
building

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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5. UJI VALIDITAS PADA ASPEK PEMBELAJARAN GUNA 
PEMBANGUNAN KARAKTER 
Uji validitas pada Interaksi 

Correlations

1 ,373* ,282 ,154 -,200 ,130 ,414*
. ,042 ,131 ,417 ,290 ,494 ,023

30 30 30 30 30 30 30
,373* 1 ,326 ,187 ,113 ,314 ,565**
,042 . ,078 ,322 ,554 ,091 ,001

30 30 30 30 30 30 30
,282 ,326 1 ,217 ,373* ,611** ,711**
,131 ,078 . ,249 ,042 ,000 ,000

30 30 30 30 30 30 30

,154 ,187 ,217 1 ,650** ,467** ,737**
,417 ,322 ,249 . ,000 ,009 ,000

30 30 30 30 30 30 30
-,200 ,113 ,373* ,650** 1 ,330 ,635**
,290 ,554 ,042 ,000 . ,075 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,130 ,314 ,611** ,467** ,330 1 ,756**
,494 ,091 ,000 ,009 ,075 . ,000

30 30 30 30 30 30 30
,414* ,565** ,711** ,737** ,635** ,756** 1
,023 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 .

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

interaksi menjunjung
tata nilai

saling menghormati
dan menghargai

menyelesaikan
permasalahan cepat
dan tepat

dapat membawa diri
berinteraksi

interaksi dilakukan
dengan tepo sliro

saling membantu dan
kepedulian sesama

Interaksi

interaksi
menjunjung

tata nilai

saling
menghormati

dan
menghargai

menyelesai
kan

permasala
han cepat
dan tepat

dapat
membawa

diri
berinteraksi

interaksi
dilakukan
dengan

tepo sliro

saling
membantu

dan
kepedulian

sesama Interaksi

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
Uji validitas pada Perilaku 

Correlations

1 ,385* ,249 ,171 ,115 ,085 ,518**
. ,036 ,184 ,367 ,545 ,654 ,003

30 30 30 30 30 30 30
,385* 1 ,279 ,277 ,234 ,243 ,615**
,036 . ,136 ,138 ,213 ,195 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,249 ,279 1 ,317 ,401* ,366* ,651**
,184 ,136 . ,088 ,028 ,046 ,000

30 30 30 30 30 30 30

,171 ,277 ,317 1 ,837** ,235 ,759**
,367 ,138 ,088 . ,000 ,212 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,115 ,234 ,401* ,837** 1 ,152 ,730**
,545 ,213 ,028 ,000 . ,424 ,000

30 30 30 30 30 30 30
,085 ,243 ,366* ,235 ,152 1 ,554**
,654 ,195 ,046 ,212 ,424 . ,002

30 30 30 30 30 30 30
,518** ,615** ,651** ,759** ,730** ,554** 1
,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 .

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

perilaku simpatik di kelas

perilaku tepo sliro di
kelas

mengedepankan
kebajikan

menyelesaikan
permasalahan dengan
baik dan akurat

mengedepankan
kerukunan

tidak terjadi pelanggaran
siswa

Perilaku

perilaku
simpatik
di kelas

perilaku tepo
sliro di kelas

mengedepan
kan kebajikan

menyelesaika
n

permasalaha
n dengan baik

dan akurat

mengedep
ankan

kerukunan

tidak terjadi
pelanggaran

siswa Perilaku

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Uji validitas pada Suasana 
 

Correlations

1 ,316 ,245 ,121 ,067 ,147 ,029 -,206 ,407*
. ,089 ,193 ,524 ,726 ,437 ,878 ,276 ,026

30 30 30 30 30 30 30 30 30
,316 1 ,265 ,229 ,151 ,504** ,032 ,006 ,578**
,089 . ,157 ,223 ,427 ,005 ,865 ,976 ,001

30 30 30 30 30 30 30 30 30
,245 ,265 1 ,308 ,401* ,650** ,254 -,116 ,665**
,193 ,157 . ,098 ,028 ,000 ,176 ,541 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30

,121 ,229 ,308 1 ,799** ,433* ,635** -,254 ,790**
,524 ,223 ,098 . ,000 ,017 ,000 ,176 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
,067 ,151 ,401* ,799** 1 ,271 ,550** -,205 ,724**
,726 ,427 ,028 ,000 . ,147 ,002 ,278 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
,147 ,504** ,650** ,433* ,271 1 ,134 ,140 ,724**
,437 ,005 ,000 ,017 ,147 . ,481 ,461 ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
,029 ,032 ,254 ,635** ,550** ,134 1 -,511** ,553**
,878 ,865 ,176 ,000 ,002 ,481 . ,004 ,002

30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,206 ,006 -,116 -,254 -,205 ,140 -,511** 1 ,713
,276 ,976 ,541 ,176 ,278 ,461 ,004 . ,000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
,407* ,578** ,665** ,790** ,724** ,724** ,553** ,713 1
,026 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 .

30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

suasana taat peraturan
sekolah

adanya keteguhan tata
nilai

interaksi harmonis dan
kondusif

adanya kebersamaan

saling menghormati

terjalin suasana tepo
sliro

tercipta kepedulian sosial

tercipat persatuan

Suasana

suasana taat
peraturan
sekolah

adanya
keteguhan
tata nilai

interaksi
harmonis

dan kondusif
adanya

kebersamaan
saling

menghormati

terjalin
suasana
tepo sliro

tercipta
kepedulian

sosial
tercipat

persatuan Suasana

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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1. UJI RELIABILITAS PADA ASPEK APRESIASI GURU 
 
Uji reliabilitas pada apresiasi guru pada aspek kognitif 

Reliability Statistics

,648 ,591 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada apresiasi guru pada aspek afektif 

Reliability Statistics

,814 ,896 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada apresiasi guru pada aspek psikomotor 

Reliability Statistics

,791 ,903 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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2. UJI RELIABILITAS PADA ASPEK DUKUNGAN KEPALA SEKOLAH 
 
Uji reliabilitas pada Pembinaan Kepala sekolah 

Reliability Statistics

,748 ,786 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada fasilitasi kepala sekolah 

Reliability Statistics

,655 ,478 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada aspek kerjasama 

Reliability Statistics

,779 ,822 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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3. UJI RELIABILITAS PADA ASPEK KULTUR 
 
Uji reliabilitas pada Tata Nilai 

Reliability Statistics

,742 ,216 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada Sikap Hidup 

Reliability Statistics

,757 ,778 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada Kebiasaan 

Reliability Statistics

,767 ,845 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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4. UJI RELIABILITAS PADA RENCANA PEMBELAJARAN 
 
Uji reliabilitas pada Bahan Ajar 

Reliability Statistics

,707 ,690 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada Media Pembelajaran 

Reliability Statistics

,670 ,506 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada Metode Pembelajaran 

Reliability Statistics

,647 ,439 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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5. UJI RELIABILITAS PADA ASPEK PEMBELAJARAN GUNA 
PEMBANGUNAN KARAKTER 
 
Uji reliabilitas pada Interaksi 

Reliability Statistics

,755 ,816 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada Perilaku 

Reliability Statistics

,754 ,817 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 
Uji reliabilitas pada Suasana 

Reliability Statistics

,733 ,769 9

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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Lampiran 4 
 

DESKRIPSI DATA HASIL INTERVIEW 
 
 
Pelaksanaan interview :  
 
Tanggal 27 Agustus 2008,  
Tanggal 4 September 2008  
Tanggal 5 September 2008  
 
Data responden :  
 
1. Siswadi Muhammad, S.Pd.;  SD Sekaran I  Gunungpati,  
2. Dra. Melia Yuliati ;  SD Negeri Sompok,  
3. Nurnaniningrum, S.Pd.;  SD Negeri 08 Ngaliyan,  
4. Muhammad Ridlo, S.Pd. ,  SD Muhammaiyah 17 Gayamsari, dan  
5. Dra. Sri Rejeki ;   SD Hj Isriati 
 
Deskripsi :  
 
11. Bagaimana Bapa/Ibu guru mengartikan pembangunan karakter ?.  

Pada umumnya responden mengartikan pembangunan karakter 
sebagai pendidikan moral yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Moral ini menyangkut akhlak 
sikap dan perilaku peserta didik. Para responden mengkategorikan 
pendidikan karakter sebagai bagian dari pendidikan afektif. Semua 
responden sepakat akan arti pentingnya pembangunan karakter dalam rangka 
proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar.   

 
12. Apa unsur-unsur  dari  pembangunan karakter ?.  

Dari seluruh responden yang diwawancarai,k tidak ada satupun  yang 
dapat menjelaskan mengenai unsur-unsur pembangunan karakter;. Yang 
mereka pahami adalah bahwa pembangunan karakter berkenaan dengan 
akhlak  

 
13. Bagaimana hubungan antara pembangunan karakter dengan kompetensi 

pembelajaran PKn ?.  
Pada umumnya responden penelitian tidak mengetahui secara pasti 

mengenai hubungan pembangunan karakter dengan kompetensi 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Yang mereka tahu bahwa 
dalam pembelajaran di kelas, perlu ditanamkan nilai dan sikap yang 
bersumberkan pada Pancasila. Bahkan misi pembelajaran PKn sebagai 
pembentuk Good Citizenship  pun belum tahu secara persis. Mereka 
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beralasan bahwa latar kesarjanaan mereka bukanlah S1 Pendidikan 
Kewarganegaraan melainkan S1 PGSD, sehingga tidak diberikan kajian 
Pendidikan Kewarganegaraan secara mendalam.  

 
14. Melalui pertemuan KKG dan pelatihan yang pernah Bapak/Ibu Ikuti, 

pernahkan dilatihkan kajian mengenai pembangunan karakter ? Kajian apa 
saja yang dilakukan dalam pertemuan tersebut?. 

Semua responden penelitian menyatakan bahwa sepanjang menjadi 
guru sekolah dasar, belum pernah dilaksanakan pelatihan atau penataran atau 
kegiatan sejenis mengenai pembangunan karakter.  Materi kajian yang 
dibahas pada saat KKG adalah tentang implementasi Kurikulum Berbasis 
Kompetensi, pembuatan rancangan pembelajaran, pelatihan tentang metode 
pembelajaran, pelatihan pembuatan media pembelajaran, serta pelatihan 
penilaian Pendidikan Kewarganegaraan.  

 
15. Selain melalui  pertemuan KKG dan pelatihan yang pernah Bapak/Ibu Ikuti, 

dari sumber mana pernah lagi diperoleh informasi mengenai pembangunan 
karakter  ?.  

Semua responden menyatakan bahwa informasi mengenai character 
building belum pernah memperoleh sama sekali. Berbeda halnya dengan 
informasi mengenai sistem nilai, moral, sikap, dan akhlak. Pada umumnya 
responden masih merasa asing dengan istilah pembangunan karakter.  

 
16. Apakah lingkungan sekolah Bapak/Ibu mendukung bagi pembelajaran yang 

bermuatan pembangunan karakter ?.  
Para responden penelitian menyatakan bahwa jika pembangunan 

karakter berkenaan dengan mengetahui hal yang baik, berkehendak untuk 
kebaikan, berbuat baik, berfikir baik, serta kebiasaan   untuk berperilaku 
baik, maka lingkungan sekolah sangat mendukungnya. Interaksi yag terjalin 
antar sesama keluarga sekolah menunjukkan sikap saling menghormati, 
saling peduli, saling membantu, disiplin, serta sikap jujur; sehingga 
membiasakan para peserta didik melakukan hal-hal tersebut juga. Demikian 
juga dengan dorongan kepala sekolah, yang tidak bosan-bosannya selalu 
menekankan pembinaan budi pekerti kepada para peserta didik, dengan cara 
menasihati, menegur yang berbuat salah, serta memberikan keteladanan 
yang  baik pada mereka.   

 
17. Pihak mana di lingkungan sekolah yang paling sering mengingatkan untuk 

melakukan pembangunan karakter ?.  
Semua responden menyatakan bahwa yang sering mengingatkan 

pentingnya pendidikan budi pekerti dan moral adalah kepala sekolah.  
 

18. Apakah dalam menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
Bapak/Ibu memasukkan pembangunan karakter  sebagai salah satu target 
pembelajaran?. Apa alasannya ?.  
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Pada umumnya responden menyatakan bahwa belum memasukkan 
pembangunan karakter  sebagai salah satu target pembelajaran di kelas. Hal 
ini didasarkan pada alasan bahwa mereka belum memperoleh pelatihan dan 
penataran mengenai pembangunan karakter.  

 
19. Apakah dalam melaksanakan proses pembelajaran Bapak/Ibu memasukkan 

pembangunan karakter  sebagai salah satu target pembelajaran?. Apa 
alasannya ?.  

Demikian juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran, pada 
umumnya para responden menyatakan belum memasukkan pembangunan 
karakter  sebagai salah satu target pembelajaran di kelas. Alasan yang 
dikemukakan respoden adalah sama bahwa mereka belum memperoleh 
pelatihan dan penataran mengenai pembangunan karakter.  
 

20. Menurut Bapak/Ibu, cukupkan pembangunan karakter dilaksanakan di dalam 
kelas pembelajaran PKn?. Apa alasannya 

Semua responden menyatakan bahwa pembangunan karakter pada 
peserta didik tidak cukup hanya dilaksanakan di dalam kelas pembelajaran 
PKn saja melainkan memerlukan dukungan sejak dari dalam keluarga, 
lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Para responden 
memberikan alasan bahwa pengaruh lingkungan sering kali lebih mendapat 
tempat di kalangan peserta didik, daripada apa yang diajarkan oleh guru di 
dalam kelas.  
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Lampiran 9 
 

HASIL PERHITUNGAN DAN PENGUJIAN LISREL 
 

1. Model Penuh: Pengaruh Pemahaman Guru, Kepemimpinan  Kepala 
Sekolah, Kultur Sekolah, Dan Rancangan Pembelajaran terhadap 
Pembelajaran Bermuatan Character Building 
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                                DATE:  6/ 8/2008 
                                  TIME: 17:31 
 
 
                                L I S R E L  8.54 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-
2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 
1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in 
the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file 
D:\Masruqi\ModelPenuh.LS8: 
 
 Model : Model Penuh 
 DA NI=15 NO=200 NG=1 
 KM FI=D:\Masruqi\Data.Cor 
 SD FI=D:\Masruqi\Data.Std 
 ME FI=D:\Masruqi\Data.Men 
 LA 
 Y1 Y2 Y3 X11 X12 X13 X21 X22 X23 X31 X32 X33 X41 X42 X43 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15/ 
 MO NX=12 NK=4 NY=3 NE=1 PH=FR TD=SY 
 LE 
 PBLCB 
 LK 
 GURU KASEK KULTUR RPBJ 
 VA 1 LX 1 1 LX 4 2 LX 7 3 LX 10 4 LY 1 1 
 FR LX 2 1 LX 3 1 LX 5 2 LX 6 2 LX 8 3 LX 9 3 
 FR LX 11 4 LX 12 4 LY 2 1 LY 3 1 GA 1 1 
 PD 
 OU UL  SS  SE MI AD=OFF 
 
 Model : Model Penuh                                                            
 
                           Number of Input Variables 15 
                           Number of Y - Variables    3 
                           Number of X - Variables   12 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  4 
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                           Number of Observations   200 
 
 Model : Model Penuh                                                            
 
         Covariance Matrix        
 
                  Y1         Y2         Y3        X11        X12        
X13    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
       Y1       1.00 
       Y2       0.68       1.00 
       Y3       0.73       0.68       1.00 
      X11       0.39       0.18       0.51       1.00 
      X12       0.51       0.29       0.50       0.77       1.00 
      X13       0.36       0.20       0.48       0.73       0.69       
1.00 
      X21       0.48       0.42       0.54       0.19       0.37       
0.29 
      X22       0.50       0.27       0.23       0.17       0.35       
0.22 
      X23       0.45       0.40       0.58       0.16       0.31       
0.27 
      X31       0.47       0.58       0.37      -0.01       0.23       
0.09 
      X32       0.56       0.51       0.65       0.23       0.34       
0.25 
      X33       0.53       0.38       0.55       0.42       0.49       
0.57 
      X41       0.35       0.19       0.42       0.52       0.48       
0.47 
      X42       0.34       0.18       0.44       0.52       0.48       
0.46 
      X43       0.23       0.16       0.39       0.43       0.41       
0.38 
 
         Covariance Matrix        
 
                 X21        X22        X23        X31        X32        
X33    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
      X21       1.00 
      X22       0.39       1.00 
      X23       0.80       0.59       1.00 
      X31       0.33       0.40       0.27       1.00 
      X32       0.32       0.21       0.45       0.55       1.00 
      X33       0.42       0.38       0.37       0.40       0.62       
1.00 
      X41       0.22       0.06       0.23      -0.02       0.20       
0.41 
      X42       0.19       0.07       0.27      -0.07       0.19       
0.27 
      X43       0.13       0.05       0.18      -0.08       0.15       
0.22 
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         Covariance Matrix        
 
                 X41        X42        X43    
            --------   --------   -------- 
      X41       1.00 
      X42       0.85       1.00 
      X43       0.83       0.80       1.00 
 
 
 Model : Model Penuh                                                            
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB 
            -------- 
       Y1          0 
       Y2          1 
       Y3          2 
 
         LAMBDA-X     
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ 
            --------   --------   --------   -------- 
      X11          0          0          0          0 
      X12          3          0          0          0 
      X13          4          0          0          0 
      X21          0          0          0          0 
      X22          0          5          0          0 
      X23          0          6          0          0 
      X31          0          0          0          0 
      X32          0          0          7          0 
      X33          0          0          8          0 
      X41          0          0          0          0 
      X42          0          0          0          9 
      X43          0          0          0         10 
 
         GAMMA        
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ 
            --------   --------   --------   -------- 
    PBLCB         11         12         13         14 
 
         PHI          
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ 
            --------   --------   --------   -------- 
     GURU         15 
    KASEK         16         17 
   KULTUR         18         19         20 
     RPBJ         21         22         23         24 
 
         PSI          
 
               PBLCB 
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            -------- 
                  25 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3 
            --------   --------   -------- 
                  26         27         28 
 
         THETA-DELTA  
 
                 X11        X12        X13        X21        X22        
X23 
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
                  29         30         31         32         33         
34 
 
         THETA-DELTA  
 
                 X31        X32        X33        X41        X42        
X43 
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
                  35         36         37         38         39         
40 
  
 
 
 Model : Model Penuh                                                            
 
 Number of Iterations = 14 
 
 LISREL Estimates (Unweighted Least Squares)          
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       1.00 
  
       Y2       0.80 
              (0.05) 
               15.75 
  
       Y3       1.09 
              (0.06) 
               17.28 
  
 
         LAMBDA-X     
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
      X11       1.00        - -        - -        - - 
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      X12       1.13        - -        - -        - - 
              (0.07) 
               15.18 
  
      X13       1.00        - -        - -        - - 
              (0.07) 
               14.57 
  
      X21        - -       1.00        - -        - - 
  
      X22        - -       0.73        - -        - - 
                         (0.06) 
                          11.98 
  
      X23        - -       1.06        - -        - - 
                         (0.08) 
                          13.39 
  
      X31        - -        - -       1.00        - - 
  
      X32        - -        - -       1.41        - - 
                                    (0.11) 
                                     12.44 
  
      X33        - -        - -       1.51        - - 
                                    (0.12) 
                                     12.35 
  
      X41        - -        - -        - -       1.00 
  
      X42        - -        - -        - -       0.97 
                                               (0.07) 
                                                13.56 
  
      X43        - -        - -        - -       0.85 
                                               (0.07) 
                                                13.08 
  
 
         GAMMA        
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
    PBLCB       0.05       0.24       0.97       0.15 
              (0.10)     (0.09)     (0.19)     (0.07) 
                0.51       2.62       5.06       2.26 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
               PBLCB       GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    PBLCB       0.75 
     GURU       0.39       0.67 
    KASEK       0.48       0.26       0.71 
   KULTUR       0.39       0.23       0.28       0.31 
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     RPBJ       0.34       0.47       0.19       0.13       0.94 
 
         PHI          
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
     GURU       0.67 
              (0.07) 
                9.89 
  
    KASEK       0.26       0.71 
              (0.03)     (0.08) 
                9.08       9.34 
  
   KULTUR       0.23       0.28       0.31 
              (0.02)     (0.03)     (0.04) 
                9.98       9.79       7.21 
  
     RPBJ       0.47       0.19       0.13       0.94 
              (0.04)     (0.03)     (0.02)     (0.09) 
               12.42       6.44       6.38      10.20 
  
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.19 
              (0.07) 
                2.80 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.75 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.25       0.52       0.11 
              (0.12)     (0.11)     (0.13) 
                2.00       4.70       0.89 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.75       0.48       0.89 
 
         THETA-DELTA  
 
                 X11        X12        X13        X21        X22        
X23    



324 
 

 
 

            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
                0.33       0.15       0.33       0.29       0.62       
0.20 
              (0.12)     (0.13)     (0.12)     (0.13)     (0.11)     
(0.13) 
                2.70       1.17       2.72       2.30       5.63       
1.53 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                 X31        X32        X33        X41        X42        
X43    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
                0.69       0.39       0.30       0.06       0.12       
0.32 
              (0.11)     (0.12)     (0.12)     (0.14)     (0.13)     
(0.12) 
                6.37       3.21       2.44       0.46       0.93       
2.59 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 X11        X12        X13        X21        X22        
X23    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
                0.67       0.85       0.67       0.71       0.38       
0.80 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 X31        X32        X33        X41        X42        
X43    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
                0.31       0.61       0.70       0.94       0.88       
0.68 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
 W_A_R_N_I_N_G: Chi-square, standard errors, t-values and 
standardized 
                residuals are calculated under the assumption of 
multi- 
                variate normality. 
 
                             Degrees of Freedom = 80 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 523.41 
(P = 0.0) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 443.41 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (374.79 ; 
519.53) 
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                        Minimum Fit Function Value = 0.77 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 2.23 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (1.88 ; 
2.61) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 
0.17 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.15 ; 
0.18) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 3.03 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.69 ; 
3.41) 
                         ECVI for Saturated Model = 1.21 
                       ECVI for Independence Model = 19.23 
  
     Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom 
= 3796.65 
                            Independence AIC = 3826.65 
                                Model AIC = 603.41 
                              Saturated AIC = 240.00 
                           Independence CAIC = 3891.13 
                               Model CAIC = 775.35 
                             Saturated CAIC = 755.80 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.96 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.73 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.98 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.98 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.95 
  
                             Critical N (CN) = 147.76 
  
  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.080 
                             Standardized RMR = 0.080 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.65 
 
 
 Model : Model Penuh                                                            
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     
 
         Modification Indices for LAMBDA-X        
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
      X11        - -       9.75       8.93       5.97 
      X12        - -       6.17       4.46       2.03 
      X13        - -       0.21       0.30       0.04 
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      X21       0.36        - -       0.21       0.18 
      X22       0.25        - -       3.07       1.11 
      X23       0.93        - -       2.65       0.21 
      X31      31.25       2.31        - -      32.43 
      X32       2.41       1.27        - -       0.32 
      X33     117.28       0.01        - -      44.72 
      X41       2.58       0.58       1.70        - - 
      X42       0.27       0.26       0.03        - - 
      X43       1.61       1.66       1.98        - - 
 
         Expected Change for LAMBDA-X     
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
      X11        - -      -0.28      -0.44       0.33 
      X12        - -       0.23       0.31      -0.15 
      X13        - -       0.04       0.07      -0.02 
      X21       0.06        - -       0.13       0.03 
      X22       0.04        - -       0.35      -0.06 
      X23      -0.09        - -      -0.35       0.03 
      X31      -0.44       0.24        - -      -0.30 
      X32      -0.15      -0.17        - -      -0.04 
      X33       1.89       0.02        - -       0.56 
      X41       0.49       0.06       0.17        - - 
      X42       0.07       0.04       0.02        - - 
      X43      -0.15      -0.09      -0.14        - - 
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
      X11        - -      -0.23      -0.24       0.32 
      X12        - -       0.20       0.17      -0.14 
      X13        - -       0.03       0.04      -0.02 
      X21       0.05        - -       0.07       0.03 
      X22       0.03        - -       0.19      -0.06 
      X23      -0.07        - -      -0.19       0.03 
      X31      -0.36       0.20        - -      -0.29 
      X32      -0.12      -0.14        - -      -0.04 
      X33       1.55       0.01        - -       0.54 
      X41       0.40       0.05       0.09        - - 
      X42       0.06       0.03       0.01        - - 
      X43      -0.13      -0.07      -0.08        - - 
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       1.97        - - 
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       Y3       3.30       0.36        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       0.13        - - 
       Y3      -0.20       0.06        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X11       0.00       3.96       1.84 
      X12       1.21       0.74       0.23 
      X13       0.14       2.72       0.77 
      X21       0.00       0.42       0.08 
      X22       5.60       0.00       5.58 
      X23       0.99       0.01       0.16 
      X31       1.31      17.40       0.89 
      X32       0.00       1.34       0.61 
      X33       1.18       2.34       2.90 
      X41       0.03       1.54       0.61 
      X42       0.02       1.42       1.59 
      X43       0.93       1.05       1.40 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X11       0.00      -0.15       0.11 
      X12       0.09      -0.07       0.04 
      X13      -0.03      -0.13       0.07 
      X21       0.00       0.05       0.02 
      X22       0.19       0.00      -0.19 
      X23      -0.08      -0.01       0.03 
      X31       0.09       0.32      -0.08 
      X32       0.00       0.09       0.07 
      X33      -0.09      -0.12      -0.15 
      X41       0.01      -0.09       0.06 
      X42       0.01      -0.09       0.10 
      X43      -0.07      -0.08       0.09 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 X11        X12        X13        X21        X22        
X23    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
      X11        - - 
      X12       0.12        - - 
      X13       1.07       1.64        - - 
      X21       1.31       1.37       0.18        - - 
      X22       0.09       3.78       0.15       5.14        - - 
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      X23       3.31       0.03       0.02       1.66       0.75        
- - 
      X31      11.99       0.10       3.85       0.70       9.04       
0.18 
      X32       1.78       0.12       1.17       1.23       1.33       
0.27 
      X33       1.52       2.95      13.59       0.00       1.18       
1.78 
      X41       0.60       0.70       0.00       0.19       1.14       
0.21 
      X42       1.25       0.35       0.01       0.03       0.75       
1.46 
      X43       0.29       0.43       0.11       0.24       1.06       
0.06 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 X31        X32        X33        X41        X42        
X43    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
      X31        - - 
      X32       4.14        - - 
      X33       1.41       0.42        - - 
      X41       5.13       0.03      11.13        - - 
      X42       8.66       0.01       1.36       1.67        - - 
      X43       7.67       0.01       0.62       0.51       0.33        
- - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 X11        X12        X13        X21        X22        
X23    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
      X11        - - 
      X12       0.04        - - 
      X13       0.10      -0.13        - - 
      X21      -0.09       0.09       0.03        - - 
      X22      -0.02       0.15       0.03      -0.20        - - 
      X23      -0.14      -0.01      -0.01       0.16       0.08        
- - 
      X31      -0.26      -0.02      -0.15       0.06       0.22      
-0.03 
      X32      -0.10      -0.03      -0.08      -0.09      -0.09       
0.04 
      X33       0.10       0.14       0.30       0.00       0.09      
-0.11 
      X41       0.06      -0.07       0.00       0.03      -0.08       
0.04 
      X42       0.09      -0.05       0.01       0.01      -0.06       
0.09 
      X43       0.04      -0.05      -0.03      -0.04      -0.08       
0.02 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
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                 X31        X32        X33        X41        X42        
X43    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
      X31        - - 
      X32       0.18        - - 
      X33      -0.11      -0.07        - - 
      X41      -0.17       0.01       0.27        - - 
      X42      -0.22       0.01       0.09      -0.16        - - 
      X43      -0.20      -0.01       0.06       0.08       0.06        
- - 
 
 Maximum Modification Index is  117.28 for Element ( 9, 1) of 
LAMBDA-X 
 
 Model : Model Penuh                                                            
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       0.87 
       Y2       0.69 
       Y3       0.94 
 
         LAMBDA-X     
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
      X11       0.82        - -        - -        - - 
      X12       0.92        - -        - -        - - 
      X13       0.82        - -        - -        - - 
      X21        - -       0.84        - -        - - 
      X22        - -       0.61        - -        - - 
      X23        - -       0.89        - -        - - 
      X31        - -        - -       0.55        - - 
      X32        - -        - -       0.78        - - 
      X33        - -        - -       0.84        - - 
      X41        - -        - -        - -       0.97 
      X42        - -        - -        - -       0.94 
      X43        - -        - -        - -       0.82 
 
         GAMMA        
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
    PBLCB       0.05       0.23       0.62       0.17 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               PBLCB       GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    PBLCB       1.00 
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     GURU       0.55       1.00 
    KASEK       0.66       0.38       1.00 
   KULTUR       0.82       0.50       0.60       1.00 
     RPBJ       0.40       0.59       0.23       0.25       1.00 
 
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.25 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                GURU      KASEK     KULTUR       RPBJ    
            --------   --------   --------   -------- 
    PBLCB       0.05       0.23       0.62       0.17 
 
                           Time used:    0.281 Seconds 
 
t-Value 
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Estimate Model 
 

 
 
 

2. Model Hubungan Pemahaman Guru terhadap Pembelajaran yang 
Bermuatan Pembangunan Karakter 

 
 
 
                                DATE:  6/ 8/2008 
                                  TIME: 17:49 
 
 
                                L I S R E L  8.54 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
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                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-
2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 
1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in 
the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file D:\Masruqi\ModelGuru.LS8: 
 
 Model : Model Pemahaman Guru 
 DA NI=15 NO=200 NG=1 
 KM FI=D:\Masruqi\Data.Cor 
 SD FI=D:\Masruqi\Data.Std 
 ME FI=D:\Masruqi\Data.Men 
 LA 
 Y1 Y2 Y3 X11 X12 X13 X21 X22 X23 X31 X32 X33 X41 X42 X43 
 SE 
 1 2 3 4 5 6/ 
 MO NX=3 NK=1 NY=3 NE=1 PH=FR TD=SY 
 LE 
 PBLCB 
 LK 
 PGURU 
 VA 1 LX 1 1 LY 1 1 
 FR LX 2 1 LX 3 1 
 FR LY 2 1 LY 3 1 GA 1 1 
 PD 
 OU UL  SS  SE MI AD=OFF 
 
 Model : Model Pemahaman Guru                                                   
 
                           Number of Input Variables 15 
                           Number of Y - Variables    3 
                           Number of X - Variables    3 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations   200 
 
 Model : Model Pemahaman Guru                                                   
 
         Covariance Matrix        
 
                  Y1         Y2         Y3        X11        X12        
X13    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
       Y1       1.00 
       Y2       0.68       1.00 
       Y3       0.73       0.68       1.00 
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      X11       0.39       0.18       0.51       1.00 
      X12       0.51       0.29       0.50       0.77       1.00 
      X13       0.36       0.20       0.48       0.73       0.69       
1.00 
 
 
 Model : Model Pemahaman Guru                                                   
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB 
            -------- 
       Y1          0 
       Y2          1 
       Y3          2 
 
         LAMBDA-X     
 
               PGURU 
            -------- 
      X11          0 
      X12          3 
      X13          4 
 
         GAMMA        
 
               PGURU 
            -------- 
    PBLCB          5 
 
         PHI          
 
               PGURU 
            -------- 
                   6 
 
         PSI          
 
               PBLCB 
            -------- 
                   7 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3 
            --------   --------   -------- 
                   8          9         10 
 
         THETA-DELTA  
 
                 X11        X12        X13 
            --------   --------   -------- 
                  11         12         13 
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 Model : Model Pemahaman Guru                                                   
 
 Number of Iterations =  6 
 
 LISREL Estimates (Unweighted Least Squares)          
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       1.00 
  
       Y2       0.78 
              (0.08) 
                9.84 
  
       Y3       1.12 
              (0.12) 
                9.26 
  
 
         LAMBDA-X     
 
               PGURU    
            -------- 
      X11       1.00 
  
      X12       1.06 
              (0.10) 
               10.64 
  
      X13       0.93 
              (0.09) 
               10.32 
  
 
         GAMMA        
 
               PGURU    
            -------- 
    PBLCB       0.55 
              (0.06) 
                8.45 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
               PBLCB      PGURU    
            --------   -------- 
    PBLCB       0.74 
    PGURU       0.40       0.73 
 
         PHI          
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               PGURU    
            -------- 
                0.73 
              (0.09) 
                7.94 
  
 
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.52 
              (0.08) 
                6.55 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.30 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.26       0.55       0.06 
              (0.14)     (0.12)     (0.16) 
                1.84       4.57       0.41 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.74       0.45       0.94 
 
         THETA-DELTA  
 
                 X11        X12        X13    
            --------   --------   -------- 
                0.27       0.17       0.37 
              (0.14)     (0.14)     (0.13) 
                1.95       1.20       2.80 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 X11        X12        X13    
            --------   --------   -------- 
                0.73       0.83       0.63 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
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 W_A_R_N_I_N_G: Chi-square, standard errors, t-values and 
standardized 
                residuals are calculated under the assumption of 
multi- 
                variate normality. 
 
                              Degrees of Freedom = 8 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 59.43 (P 
= 0.00) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 51.43 
             90 Percent Confidence Interval for NCP = (30.57 ; 
79.77) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.066 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.26 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.15 ; 
0.40) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 
0.18 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 
0.22) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.43 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.32 ; 
0.57) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.21 
                        ECVI for Independence Model = 4.56 
  
      Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom 
= 896.32 
                            Independence AIC = 908.32 
                                Model AIC = 85.43 
                              Saturated AIC = 42.00 
                            Independence CAIC = 934.11 
                               Model CAIC = 141.31 
                             Saturated CAIC = 132.26 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.53 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.97 
  
                             Critical N (CN) = 307.22 
  
  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.056 
                             Standardized RMR = 0.056 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.38 
 
 Model : Model Pemahaman Guru                                                   
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 Modification Indices and Expected Change 
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       5.01        - - 
       Y3       6.65       0.76        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       0.25        - - 
       Y3      -0.34       0.11        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X11       0.07       4.55       0.95 
      X12       1.91       0.44       0.18 
      X13       0.03       2.01       0.99 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X11      -0.02      -0.17       0.09 
      X12       0.12      -0.05       0.04 
      X13      -0.01      -0.11       0.09 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 X11        X12        X13    
            --------   --------   -------- 
      X11        - - 
      X12       0.05        - - 
      X13       1.10       0.54        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 X11        X12        X13    



338 
 

 
 

            --------   --------   -------- 
      X11        - - 
      X12      -0.03        - - 
      X13       0.12      -0.08        - - 
 
 Maximum Modification Index is    6.65 for Element ( 3, 1) of 
THETA-EPS 
 
 Model : Model Pemahaman Guru                                                   
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       0.86 
       Y2       0.67 
       Y3       0.97 
 
         LAMBDA-X     
 
               PGURU    
            -------- 
      X11       0.86 
      X12       0.91 
      X13       0.80 
 
         GAMMA        
 
               PGURU    
            -------- 
    PBLCB       0.55 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               PBLCB      PGURU    
            --------   -------- 
    PBLCB       1.00 
    PGURU       0.55       1.00 
 
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.70 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
               PGURU    
            -------- 
    PBLCB       0.55 
 
                           Time used:    0.031 Seconds 
 
t-Value 
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3. Model Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap 
Pembelajaran yang Bermuatan Pembangunan Karakter 

 

 
 
 
                                DATE:  6/ 8/2008 
                                  TIME: 17:53 
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                                L I S R E L  8.54 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-
2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 
1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in 
the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file 
D:\Masruqi\ModelKasek.LS8: 
 
 Model : Model Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 DA NI=15 NO=200 NG=1 
 KM FI=D:\Masruqi\Data.Cor 
 SD FI=D:\Masruqi\Data.Std 
 ME FI=D:\Masruqi\Data.Men 
 LA 
 Y1 Y2 Y3 X11 X12 X13 X21 X22 X23 X31 X32 X33 X41 X42 X43 
 SE 
 1 2 3 7 8 9/ 
 MO NX=3 NK=1 NY=3 NE=1 PH=FR TD=SY 
 LE 
 PBLCB 
 LK 
 KASEK 
 VA 1 LX 1 1 LY 1 1 
 FR LX 2 1 LX 3 1 
 FR LY 2 1 LY 3 1 GA 1 1 
 PD 
 OU UL  SS  SE MI AD=OFF 
 
 Model : Model Kepemimpinan Kepala Sekolah                                      
 
                           Number of Input Variables 15 
                           Number of Y - Variables    3 
                           Number of X - Variables    3 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations   200 
 
 Model : Model Kepemimpinan Kepala Sekolah                                      
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         Covariance Matrix        
 
                  Y1         Y2         Y3        X21        X22        
X23    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
       Y1       1.00 
       Y2       0.68       1.00 
       Y3       0.73       0.68       1.00 
      X21       0.48       0.42       0.54       1.00 
      X22       0.50       0.27       0.23       0.39       1.00 
      X23       0.45       0.40       0.58       0.80       0.59       
1.00 
 
 
 Model : Model Kepemimpinan Kepala Sekolah                                      
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB 
            -------- 
       Y1          0 
       Y2          1 
       Y3          2 
 
         LAMBDA-X     
 
               KASEK 
            -------- 
      X21          0 
      X22          3 
      X23          4 
 
         GAMMA        
 
               KASEK 
            -------- 
    PBLCB          5 
 
         PHI          
 
               KASEK 
            -------- 
                   6 
 
         PSI          
 
               PBLCB 
            -------- 
                   7 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3 
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            --------   --------   -------- 
                   8          9         10 
 
         THETA-DELTA  
 
                 X21        X22        X23 
            --------   --------   -------- 
                  11         12         13 
  
 
 
 Model : Model Kepemimpinan Kepala Sekolah                                      
 
 Number of Iterations =  6 
 
 LISREL Estimates (Unweighted Least Squares)          
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       1.00 
  
       Y2       0.86 
              (0.08) 
               10.55 
  
       Y3       1.01 
              (0.10) 
               10.16 
  
 
         LAMBDA-X     
 
               KASEK    
            -------- 
      X21       1.00 
  
      X22       0.69 
              (0.08) 
                8.90 
  
      X23       1.10 
              (0.11) 
                9.88 
  
 
         GAMMA        
 
               KASEK    
            -------- 
    PBLCB       0.68 
              (0.08) 
                8.57 
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         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
               PBLCB      KASEK    
            --------   -------- 
    PBLCB       0.76 
    KASEK       0.48       0.71 
 
         PHI          
 
               KASEK    
            -------- 
                0.71 
              (0.09) 
                7.65 
  
 
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.44 
              (0.08) 
                5.57 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.43 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.24       0.43       0.22 
              (0.14)     (0.13)     (0.14) 
                1.72       3.44       1.64 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.76       0.57       0.78 
 
         THETA-DELTA  
 
                 X21        X22        X23    
            --------   --------   -------- 
                0.29       0.66       0.14 
              (0.14)     (0.11)     (0.15) 
                2.14       5.84       0.92 
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         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 X21        X22        X23    
            --------   --------   -------- 
                0.71       0.34       0.86 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
 W_A_R_N_I_N_G: Chi-square, standard errors, t-values and 
standardized 
                residuals are calculated under the assumption of 
multi- 
                variate normality. 
 
                              Degrees of Freedom = 8 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 96.70 (P 
= 0.0) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 88.70 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (60.67 ; 
124.18) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.069 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.45 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.30 ; 
0.62) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 
0.24 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.20 ; 
0.28) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.62 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.48 ; 
0.79) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.21 
                        ECVI for Independence Model = 4.45 
  
      Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom 
= 874.33 
                            Independence AIC = 886.33 
                                Model AIC = 122.70 
                              Saturated AIC = 42.00 
                            Independence CAIC = 912.12 
                               Model CAIC = 178.58 
                             Saturated CAIC = 132.26 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.98 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.52 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.97 
  
                             Critical N (CN) = 291.25 
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                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.057 
                             Standardized RMR = 0.057 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.38 
 
 Model : Model Kepemimpinan Kepala Sekolah                                      
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       0.21        - - 
       Y3       0.69       0.18        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       0.05        - - 
       Y3      -0.10       0.05        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X21       0.00       0.02       1.05 
      X22       8.21       0.04       2.94 
      X23       2.35       1.02       0.63 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X21       0.00       0.01       0.10 
      X22       0.24      -0.02      -0.14 
      X23      -0.15      -0.09       0.08 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
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                 X21        X22        X23    
            --------   --------   -------- 
      X21        - - 
      X22       3.39        - - 
      X23       0.52       1.37        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 X21        X22        X23    
            --------   --------   -------- 
      X21        - - 
      X22      -0.17        - - 
      X23       0.11       0.13        - - 
 
 Maximum Modification Index is    8.21 for Element ( 2, 1) of 
THETA DELTA-EPSILON 
 
 Model : Model Kepemimpinan Kepala Sekolah                                      
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       0.87 
       Y2       0.75 
       Y3       0.88 
 
         LAMBDA-X     
 
               KASEK    
            -------- 
      X21       0.84 
      X22       0.58 
      X23       0.93 
 
         GAMMA        
 
               KASEK    
            -------- 
    PBLCB       0.65 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               PBLCB      KASEK    
            --------   -------- 
    PBLCB       1.00 
    KASEK       0.65       1.00 
 
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.57 
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         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
               KASEK    
            -------- 
    PBLCB       0.65 
 
                           Time used:    0.047 Seconds 
 
t-value 

 
 
 

4. Model Hubungan Kultur Sekolah terhadap Pembelajaran yang 
Bermuatan Pembangunan Karakter 

 
 
 
                                DATE:  6/ 8/2008 
                                  TIME: 17:55 
 
 
                                L I S R E L  8.54 
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                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-
2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 
1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in 
the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file 
D:\Masruqi\ModelKultur.LS8: 
 
 Model : Model Kultur Sekolah 
 DA NI=15 NO=200 NG=1 
 KM FI=D:\Masruqi\Data.Cor 
 SD FI=D:\Masruqi\Data.Std 
 ME FI=D:\Masruqi\Data.Men 
 LA 
 Y1 Y2 Y3 X11 X12 X13 X21 X22 X23 X31 X32 X33 X41 X42 X43 
 SE 
 1 2 3 10 11 12/ 
 MO NX=3 NK=1 NY=3 NE=1 PH=FR TD=SY 
 LE 
 PBLCB 
 LK 
 KULTUR 
 VA 1 LX 1 1 LY 1 1 
 FR LX 2 1 LX 3 1 
 FR LY 2 1 LY 3 1 GA 1 1 
 PD 
 OU UL  SS  SE MI AD=OFF 
 
 Model : Model Kultur Sekolah                                                   
 
                           Number of Input Variables 15 
                           Number of Y - Variables    3 
                           Number of X - Variables    3 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations   200 
 
 Model : Model Kultur Sekolah                                                   
 
         Covariance Matrix        
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                  Y1         Y2         Y3        X31        X32        
X33    
            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
       Y1       1.00 
       Y2       0.68       1.00 
       Y3       0.73       0.68       1.00 
      X31       0.47       0.58       0.37       1.00 
      X32       0.56       0.51       0.65       0.55       1.00 
      X33       0.53       0.38       0.55       0.40       0.62       
1.00 
 
 
 Model : Model Kultur Sekolah                                                   
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB 
            -------- 
       Y1          0 
       Y2          1 
       Y3          2 
 
         LAMBDA-X     
 
              KULTUR 
            -------- 
      X31          0 
      X32          3 
      X33          4 
 
         GAMMA        
 
              KULTUR 
            -------- 
    PBLCB          5 
 
         PHI          
 
              KULTUR 
            -------- 
                   6 
 
         PSI          
 
               PBLCB 
            -------- 
                   7 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3 
            --------   --------   -------- 
                   8          9         10 
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         THETA-DELTA  
 
                 X31        X32        X33 
            --------   --------   -------- 
                  11         12         13 
  
 
 
 Model : Model Kultur Sekolah                                                   
 
 Number of Iterations =  7 
 
 LISREL Estimates (Unweighted Least Squares)          
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       1.00 
  
       Y2       0.94 
              (0.08) 
               11.44 
  
       Y3       1.02 
              (0.09) 
               11.27 
  
 
         LAMBDA-X     
 
              KULTUR    
            -------- 
      X31       1.00 
  
      X32       1.30 
              (0.13) 
               10.27 
  
      X33       1.07 
              (0.11) 
                9.83 
  
 
         GAMMA        
 
              KULTUR    
            -------- 
    PBLCB       1.10 
              (0.13) 
                8.48 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
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               PBLCB     KULTUR    
            --------   -------- 
    PBLCB       0.72 
   KULTUR       0.46       0.42 
 
         PHI          
 
              KULTUR    
            -------- 
                0.42 
              (0.06) 
                6.94 
  
 
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.22 
              (0.08) 
                2.77 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.70 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.28       0.37       0.25 
              (0.13)     (0.12)     (0.13) 
                2.13       2.96       1.90 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.72       0.63       0.75 
 
         THETA-DELTA  
 
                 X31        X32        X33    
            --------   --------   -------- 
                0.58       0.30       0.52 
              (0.12)     (0.14)     (0.12) 
                4.96       2.19       4.33 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
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                 X31        X32        X33    
            --------   --------   -------- 
                0.42       0.70       0.48 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
 W_A_R_N_I_N_G: Chi-square, standard errors, t-values and 
standardized 
                residuals are calculated under the assumption of 
multi- 
                variate normality. 
 
                              Degrees of Freedom = 8 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 59.58 (P 
= 0.00) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 51.58 
             90 Percent Confidence Interval for NCP = (30.69 ; 
79.95) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.053 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.26 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.15 ; 
0.40) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 
0.18 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.14 ; 
0.22) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.43 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.33 ; 
0.57) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.21 
                        ECVI for Independence Model = 4.78 
  
      Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom 
= 939.85 
                            Independence AIC = 951.85 
                                Model AIC = 85.58 
                              Saturated AIC = 42.00 
                            Independence CAIC = 977.64 
                               Model CAIC = 141.45 
                             Saturated CAIC = 132.26 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.53 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.98 
  
                             Critical N (CN) = 380.36 
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                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.050 
                             Standardized RMR = 0.050 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.38 
 
 Model : Model Kultur Sekolah                                                   
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       0.00        - - 
       Y3       0.00       0.01        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       0.01        - - 
       Y3       0.00      -0.01        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X31       0.01       7.18       2.99 
      X32       0.60       0.69       0.65 
      X33       0.46       2.19       0.69 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X31       0.01       0.24      -0.15 
      X32      -0.08      -0.08       0.08 
      X33       0.06      -0.13       0.08 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 X31        X32        X33    
            --------   --------   -------- 
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      X31        - - 
      X32       0.01        - - 
      X33       0.93       0.70        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 X31        X32        X33    
            --------   --------   -------- 
      X31        - - 
      X32       0.01        - - 
      X33      -0.09       0.09        - - 
 
 Maximum Modification Index is    7.18 for Element ( 1, 2) of 
THETA DELTA-EPSILON 
 
 Model : Model Kultur Sekolah                                                   
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       0.85 
       Y2       0.80 
       Y3       0.86 
 
         LAMBDA-X     
 
              KULTUR    
            -------- 
      X31       0.65 
      X32       0.84 
      X33       0.70 
 
         GAMMA        
 
              KULTUR    
            -------- 
    PBLCB       0.84 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               PBLCB     KULTUR    
            --------   -------- 
    PBLCB       1.00 
   KULTUR       0.84       1.00 
 
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.30 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
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              KULTUR    
            -------- 
    PBLCB       0.84 
 
 
t-Value 
                           Time used:    0.047 Seconds 

 
 
 

5. Model Hubungan Rancangan Pembelajaran yang Berspiritkan 
Pembangunan Karakter terhadap Pembelajaran yang Bermuatan 
Pembangunan Karakter 

 

 
                                DATE:  6/ 8/2008 
                                  TIME: 18:01 
 
 
                                L I S R E L  8.54 
 
                                       BY 
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                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-
2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 
1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in 
the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file 
D:\Masruqi\ModelRBelajar.LS8: 
 
 Model : Model Pembelajaran 
 DA NI=15 NO=200 NG=1 
 KM FI=D:\Masruqi\Data.Cor 
 SD FI=D:\Masruqi\Data.Std 
 ME FI=D:\Masruqi\Data.Men 
 LA 
 Y1 Y2 Y3 X11 X12 X13 X21 X22 X23 X31 X32 X33 X41 X42 X43 
 SE 
 1 2 3 13 14 15/ 
 MO NX=3 NK=1 NY=3 NE=1 PH=FR TD=SY 
 LE 
 PBLCB 
 LK 
 RPBJ 
 VA 1 LX 1 1 LY 1 1 
 FR LX 2 1 LX 3 1 
 FR LY 2 1 LY 3 1 GA 1 1 
 PD 
 OU UL  SS  SE MI AD=OFF 
 
 Model : Model Pembelajaran                                                     
 
                           Number of Input Variables 15 
                           Number of Y - Variables    3 
                           Number of X - Variables    3 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations   200 
 
 Model : Model Pembelajaran                                                     
 
         Covariance Matrix        
 
                  Y1         Y2         Y3        X41        X42        
X43    
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            --------   --------   --------   --------   --------   
-------- 
       Y1       1.00 
       Y2       0.68       1.00 
       Y3       0.73       0.68       1.00 
      X41       0.35       0.19       0.42       1.00 
      X42       0.34       0.18       0.44       0.85       1.00 
      X43       0.23       0.16       0.39       0.83       0.80       
1.00 
 
 
 Model : Model Pembelajaran                                                     
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB 
            -------- 
       Y1          0 
       Y2          1 
       Y3          2 
 
         LAMBDA-X     
 
                RPBJ 
            -------- 
      X41          0 
      X42          3 
      X43          4 
 
         GAMMA        
 
                RPBJ 
            -------- 
    PBLCB          5 
 
         PHI          
 
                RPBJ 
            -------- 
                   6 
 
         PSI          
 
               PBLCB 
            -------- 
                   7 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3 
            --------   --------   -------- 
                   8          9         10 
 
         THETA-DELTA  
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                 X41        X42        X43 
            --------   --------   -------- 
                  11         12         13 
  
 
 
 Model : Model Pembelajaran                                                     
 
 Number of Iterations =  5 
 
 LISREL Estimates (Unweighted Least Squares)          
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       1.00 
  
       Y2       0.84 
              (0.09) 
                9.16 
  
       Y3       1.18 
              (0.15) 
                8.09 
  
 
         LAMBDA-X     
 
                RPBJ    
            -------- 
      X41       1.00 
  
      X42       0.98 
              (0.10) 
                9.76 
  
      X43       0.90 
              (0.09) 
                9.81 
  
 
         GAMMA        
 
                RPBJ    
            -------- 
    PBLCB       0.35 
              (0.05) 
                7.82 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
               PBLCB       RPBJ    
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            --------   -------- 
    PBLCB       0.69 
     RPBJ       0.32       0.90 
 
         PHI          
 
                RPBJ    
            -------- 
                0.90 
              (0.11) 
                8.16 
  
 
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.57 
              (0.09) 
                6.41 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.16 
 
         THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.31       0.52       0.04 
              (0.14)     (0.13)     (0.17) 
                2.20       4.06       0.27 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
                0.69       0.48       0.96 
 
         THETA-DELTA  
 
                 X41        X42        X43    
            --------   --------   -------- 
                0.10       0.14       0.26 
              (0.15)     (0.15)     (0.14) 
                0.68       0.98       1.90 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 X41        X42        X43    
            --------   --------   -------- 
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                0.90       0.86       0.74 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
 W_A_R_N_I_N_G: Chi-square, standard errors, t-values and 
standardized 
                residuals are calculated under the assumption of 
multi- 
                variate normality. 
 
                              Degrees of Freedom = 8 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 36.38 (P 
= 0.00) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 28.38 
             90 Percent Confidence Interval for NCP = (13.29 ; 
51.00) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.050 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.14 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.067 ; 
0.26) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 
0.13 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.091 ; 
0.18) 
              P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 
0.0010 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.31 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.24 ; 
0.43) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.21 
                        ECVI for Independence Model = 4.49 
  
      Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom 
= 881.25 
                            Independence AIC = 893.25 
                                Model AIC = 62.38 
                              Saturated AIC = 42.00 
                            Independence CAIC = 919.04 
                               Model CAIC = 118.26 
                             Saturated CAIC = 132.26 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.53 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.98 
  
                             Critical N (CN) = 400.02 
  
  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.049 
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                             Standardized RMR = 0.049 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.38 
 
 Model : Model Pembelajaran                                                     
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-Y     
 
 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       7.92        - - 
       Y3       4.58       0.01        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
       Y1        - - 
       Y2       0.39        - - 
       Y3      -0.31       0.01        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X41       0.29       1.51       0.58 
      X42       0.23       1.48       1.56 
      X43       0.96       1.52       0.75 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                  Y1         Y2         Y3    
            --------   --------   -------- 
      X41       0.04      -0.10       0.07 
      X42       0.04      -0.10       0.11 
      X43      -0.08      -0.10       0.07 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 X41        X42        X43    
            --------   --------   -------- 
      X41        - - 
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      X42       0.49        - - 
      X43       0.26       0.05        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 X41        X42        X43    
            --------   --------   -------- 
      X41        - - 
      X42      -0.11        - - 
      X43       0.07       0.04        - - 
 
 Maximum Modification Index is    7.92 for Element ( 2, 1) of 
THETA-EPS 
 
 Model : Model Pembelajaran                                                     
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
               PBLCB    
            -------- 
       Y1       0.83 
       Y2       0.70 
       Y3       0.98 
 
         LAMBDA-X     
 
                RPBJ    
            -------- 
      X41       0.95 
      X42       0.93 
      X43       0.86 
 
         GAMMA        
 
                RPBJ    
            -------- 
    PBLCB       0.40 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               PBLCB       RPBJ    
            --------   -------- 
    PBLCB       1.00 
     RPBJ       0.40       1.00 
 
         PSI          
 
               PBLCB    
            -------- 
                0.84 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                RPBJ    
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            -------- 
    PBLCB       0.40 
 
                           Time used:    0.047 Seconds 
 

 
 


