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II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah suatu konsep dasar yang diterapkan ke dalam

pemikiran seseorang untuk menjadikan akhlak jasmani rohani maupun budi

pekerti agar lebih berarti dari sebelumnya. Menurut Liconadalam Samani

(2011: 50) pendidikan karakter secara psikologis harus mencakup dimensi

penalaran berlandaskan moral (moral reasoning), perasaan berlandaskan moral

(moral feeling) dan perilaku berasaskan moral (moral behavior).

Menurut Santrock (2004: 120)

Pendidikan karakter adalah pendekatan langsung pada pendidikan moral,
yakni mengajari murid dengan pengetahuan moral dasar untuk mencegah
mereka melakukan tindakan tak bermoral dan membahayakan orang lain
dan dirinya sendiri.

Berdasarkan dua pengertian diatas, dalam pendidikan karakter diharapkan

terbentuk anak yang mampu menilai apa yang baik, memelihara apa yang

dikatakan baik, dan mewujudkan apa yang diyakini baik, sehingga terbentuk

siswa yang memiliki moral yang baik untuk diimplementasikan dalam bentuk

http://hengkikristiantoateng.blogspot.com/2013/10/pengertian-pendidikan-karakter-secara-umum.html


8

perilaku. Muslich (2011:17) mengatakan pendidikan saat ini terlalu banyak

memberikan porsi pada aspek pengetahuan, dan kurang bisa mengembangkan

nilai, sikap, dan karakter. Berdasarkan kutipan diatas pendidikan karakter sering

juga disebut pendidikan budi pekerti, sebagai pendidikan nilai moralitas manusia

yang disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata sering diabaikan. Pendidikan

karakter ini dipandang sangat penting sebagai upaya untuk memperbaiki,

meningkatkan seluruh perilaku peserta didik. Perilaku yang dimaksud mencakup

adat istiadat, nilai-nilai, potensi, kemampuan, bakat dan pola pikir peserta didik.

Namun pada keadaan dunia nyata pendidikan selama ini hanya memusatkan pada

ranah kognitif sehingga banyak siswa yang tidak memiliki perilaku berkarakter.

Menurut Scerenko dalam Samani (2011: 45)

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-
sungguh dengan cara memaknai ciri kepribadian positif dikembangkan,
didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah, dan
biografi para bijak dan pemikir besar), serta praktik emulasi (usaha yang
maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang diamati dan
dipelajari).

Menurut kutipan tersebut pendidikan karakter berfungsi untuk mendidik seorang

individu untuk menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan untuk

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan pengamatan

terhadap sesuatu yang bernilai positif dan kemudian menirunya untuk

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses pembentukan nilai dan sikap, semua nilai moralitas yang disadari dan

dilakukan itu bertujuan untuk membantu manusia menjadi manusia lebih utuh.
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Nilai itu adalah nilai yang membantu orang lain dapat lebih baik hidup bersama

dengan orang lain dan dunianya (learning to live together) untuk menuju

kesempurnaan. Nilai itu menyangkut berbagai bidang kehidupan

sepertihubungan sesama (orang lain dan keluarga), diri sendiri (learning to be),

hidup bernegara, alam dunia, dan Tuhan.

Dalam penanaman nilai moralitas tersebut terdapat pada unsur kognitif (pikiran,

pengetahuan, dan kesadaran), unsur afektif (perasaan) dan unsur psikomotor

(perilaku). Perkembangan diri, pembentukan karakter, dan pemenuhan potensi

bisa didapatkan melalui pendidikan. Pembangunan sektor pendidikan harus

menghasilkan sistem nilai yang mampu mendorong terjadinya perubahan-

perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan

hendaknya dapat menjadi sarana pembangunan manusia Indonesia yang

seutuhnya sebagai subjek yang bermutu dan berdaya saing tinggi sehingga

diharapkan pendidikan menjadi sarana strategis dalam pembentukan karakter.

Karakter yang baik akan membawa perubahan-perubahan positif dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.Pembentukan karakter harus dilakukan

secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan aspek “knowledge,

felling, loving dan action”. Pendidikan karakter tersebut tidak semata-mata

pembelajaran pengetahuan, tetapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-

nilai etika, estetika, dan budi pekerti yang luhur.Pendidikan karakter membuat

seseorang akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasaan emosi adalah bekal
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terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Mewujudkan

pendidkan karakter, tidak dapat dilakukan tanpa penanaman nilai-nilai.

Azra (2002:175) mengemukakan bahwa

Terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur
universal, yaitu : pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya;
kedua, kemandirian dan tanggung jawab; ketiga, kejujuran/amanah,
diplomatis.

Ketiga pilar tersebut, akandimiliki oleh setiap peserta didik apabila dalam proses

pembelajaran diadakan pendidikan karakter. Ketiga piliar nilai tersebut memiliki

keunggulan, nilai nilai itu akan membentuk perilaku peserta didik yang

berkarakter.

Peserta didik diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan menggunakan

metode knowing the good dan feeling the good. Knowing the good bisa mudah

diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Knowing the good harus

ditumbuhkan , setelah itu feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan

dan mencintai kebajikan yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat

sesuatu kebaikan. Tujuannya agar tumbuh kesadaran bahwa orang mau

melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu.

Apabila terus menerus melakukan kebajikan, maka feeling the gooditu berubah

menjadi kebiasaan.Menurut Zuchdi (2009: 25)

Terkait dengan pendidikan karakter ada 4 indikator psikologi mengikuti
perkembangan siswa dan secara khusus dalam pembelajaran fisika
ditunjang antara lain dengan kemampuan manusia yang berkaitan dengan
a. mencetuskan alat, b.menghayati dan mengalami, c.membedakan dan
memilih, dan d. untuk bergerak maju. Keempat tahap ini berkembang
mengikuti tahapan tertentu yang bermakna yakni melalui proses sintesis
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terhadap hasil abstraksi dan kemampuan meramal berdasarkan peristiwa
fisika yang terjadi.

Berdasarkan pendapat tersebut bisa kita simpulkan bahwa pendidikan karakter

berkaitan dengan psikologi siswa. Psikologi siswa ini sangat berpengaruh dalam

proses pembelajaran. Proses pembelajaran khusunya pada pembelajaran fisika

khususnya perilaku berkarakter sangat dibutuhkan seperti perilaku berfikir kritis,

kreatif, inovatif,  jujur, teliti, berani, dan bertanggungjawab.

2. Perilaku Berkarakter

Karakter adalah penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai (benar-

salah, baik-buruk) baik secara eksplisit maupun implisit.Menurut Philips dalam

Syaifudin dkk (2008:235)Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada

suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakter seseorang itu

berupa nilai-nilai kebaikan sebagai dasar dalam berfikir dan bertindakdalam

kehidupan sehari-hari. Karakter berkaitan dengan kekuatan moral yang

berkonotasi positif, sehinggaorang yang berkarakter orang yang memiliki

kualitas moral yang positif. Moral ini merupakan dasar pemikiran dan bersikap.

Sementara itu menurut Koesoema (2007: 8)

Menyatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian
dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri
seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari
lingkungan, misalnya keluarga pada massa kecil dan juga bawaan
seseorang sejak lahir.
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa karakter bisa disebut

dengan kepribadian. Pendidikan karakter yang mendasar adalah di dalam

keluarga. Pendidikan karakter tersebut akan membentuk moral yang positif.

Selain itu, moral-moral yang terbentuk juga dipengaruh lingkungan seperti

keluarga, masyarakat, dan negara. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi

terhadap karakter dan watak seseorang. Lingkungan masyarakat luas sangat

mempengaruhi terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai etika, estetika, untuk

pembentukan karakter. Bangsa yang hidup seperti layaknya individu, harus terus

mengarah kepada kemajuan, baik dalam pemikiran maupun tindakan. Karakter

juga menjadi modal yang sangat penting untuk bersaing dan bekerja sama secara

tangguh dan terhormat di tengah-tengah bangsa lain.

Karakter adalah nilai-nilai yang khas, yang tertanam dalam diri dan teraplikasi

dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah

hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang.

Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang

mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam

menghadapi kesulitan dan tantangan.

Karakter adalah nilai-nilai yang khas, (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik,

nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang

tertanam dalam diri dan teraplikasi dalam perilaku. Menurut Puskur(2010: 3)

menjelaskan bahwa
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Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorangyang
terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang
diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir,
bersikap, dan bertindak. Kebajikan ini terdiri dari sejumlah nilai, moral,
dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya dan hormat
kepada orang lain.

Mencermati pengertian karakter tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

karakter adalah ciri khusus dari masing-masing individu. Karakter tersebut

digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain baik dalam lingkup keluarga,

masyarakat, bangsa, dan negara. Perilaku yang ditunjukkan merupakan implikasi

dari karakter dalam mewujudkan cita-cita. Peserta didik yang memiliki karakter

akan memiliki moral. Moral tersebut menjadi dasar dalam proses pemasukan

nilai kebenaran, kebaikan dan moral virtues atau nilai keutamaan dalam agama

dan budaya masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa karakter adalah sifat khas

seseorang yang merupakan landasan dasar seseorang tersebut untuk berfikir,

bertindak, dan bersikap. Landasan tersebut bisa berupa nilai, moral serta norma

yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.Karakter bangsa akan tercipta dengan

baik, apabila adapengembangan karakter individu.Puskur (2010: 7)

mengemukakan tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif siswa sebagai manusia dan
warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan
dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai
penerus bangsa;

d. Mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang mandiri, kreatif,
berwawasan kebangsaan; dan
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e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar
yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa
kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.

Berdasarkan tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa, dapat dikembangkan

nilai-nilai yang diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini:

1) Agama, yang memuat nilai-nilai berasal dari agama karena masyarakat

Indonesia adalah masyarakat yang beragama.

2) Pancasila, yang memuat nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Budaya, yang memuat nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu

sendiri. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna

terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota

masyarakat.

4) Tujuan pendidikan, yang memuat nilai kemanusiaan yang harus dimiliki

warga negara Indonesia.

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk

pendidikan budaya dan karakter bangsa seperti terlihat pada Tabel 2.1
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Tabel 2.1 Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Budaya dan Karakter Bangsa
Nilai dan Deskripsinya

Indikator

1. Jujur: Perilaku yang
didasarkan pada upaya
menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu
dapat dipercaya dalam
perkataan, tindakan, dan
pekerjaan

1. Tidak menyontek ataupun menjadi
plagiat dalam mengerjakan setiap
tugas.

2. Mengemukakan pendapat tanpa ragu
tentang suatu pokok diskusi.

3. Mengemukakan rasa senang atau
tidak senang terhadap pembelajaran.

4. Menyatakan sikap terhadap suatu
materi diskusi kelas.

5. Membayar barang yang dibeli di
toko sekolah dengan jujur.

6. Mengembalikan barang yang
dipinjam atau ditemukan ditempat
umum.

2. Disiplin:
Tindakan yang
menunjukkan perilaku
tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan
dan peraturan.

1. Selalu teliti dan tertib dalam
mengerjakan tugas.

2. Tertib dalam berbahasa lisan dan
tulis.

3. Menaati prosedur kerja laboratorium
dan prosedur pengamatan
permasalahan sosial.

4. Menaati aturan berbicara yang
ditentukan dalam sebuah diskusi
kelas

5. Tertib dalam menerapkan aturan
penulisan untuk karya tulis

3. Kreatif:
Berpikir dan
melakukan sesuatu
untuk menghasilkan
cara atau hasil baru
dari sesuatu yang
telah dimiliki.

1. Mengajukan pendapat yang
berkenaan dengan suatu pokok
bahasan.

2. Bertanya mengenai penerapan suatu
hukum/teori/prinsip dari materi lain
ke materi yang sedang dipelajari.

4. Mandiri:
Sikap dan perilaku
yang tidak mudah
tergantung pada orang
lain dalam
menyelesaikan tugas-
tugas.

1. Melakukan sendiri tugas
kelas yang menjadi
tanggungjawabnya.

2. Mencari sendiri di kamus
terjemahan kata bahasa
asing untuk bahasa
indonesia atau sebaliknya.
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Budaya dan Karakter Bangsa
Nilai dan Deskripsinya

Indikator

5. Rasa Ingin Tahu:
Sikap dan tindakan
yang selalu berupaya
untuk mengetahui
lebih mendalam dan
meluas dari sesuatu
yang dipelajarinya,
dilihat, dan didengar

1. Bertanya atau membaca di luar buku
teks tentang materi yang terkait
dengan pembelajaran.

2. Bertanya kepada guru tentang gejala
alam yang baru terjadi.

3. Bertanya kepada guru tentang
sesuatu yang didengar dari ibu,
bapak, radio, atau televisi.

6. Gemar Membaca:
Kebiasaan
menyediakan waktu
untuk membaca
berbagai bacaan yang
memberikan
kebajikan bagi
dirinya.

1. Membaca buku atau tulisan
keilmuan, sastra, seni, budaya,
teknologi, dan humaniora.

2. Membaca koran/majalah dinding.

7. Tanggung-jawab:
Sikap dan perilaku
seseorang untuk
melaksanakan tugas
dan kewajibannya,
yang seharusnya dia
lakukan, terhadap diri
sendiri, masyarakat,
lingkungan (alam,
sosial dan budaya),
negara dan Tuhan
Yang Maha Esa.

Puskur (2010:11-13) mengemukakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam

pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:

a) Berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai
budaya dan karakter bangsa merupakan suatu proses yang panjang;

b) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah;
c) Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan;
d) Proses pendidikan dilakukan siswa secara aktif dan menyenangkan.
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Penilaian pencapaian perilaku berkarakter didasarkan pada indikator nilai

karakter. Berdasarkan hasil pengamatan, catatan lapangan, tugas, laporan dan

sebagainya, guru dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang

pencapaian suatu indikator perilaku berkarakter. Kesimpulan atau pertimbangan

ini dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif sebagai berikut:

(1) BT (Belum Terlihat) – jika peserta didik belum memperlihatkan perilaku
yang tertera dalam indikator.

(2) MT (Mulai Terlihat) – jika peserta didik mulai memperlihatkan perilaku
yang tertera dalam indikator, tetapi belum konsisten.

(3) MB (Mulai Berkembang) – jika peserta didik mulai konsisten
memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator).

(4) MK (Menjadi Kebiasaan/Membudaya – jika peserta didik terus
menerus/konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator

(Puskur, 2010: 23)

Guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam

pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam proses pembelajaran sehingga

siswa-siswi disekolah tidak saja pintar namun juga memiliki perilaku berkarakter

yang baik.

3. Model Pembelajaran Exclusive

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang dijadikan

sebagai pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran secara sistematis bagi

guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang kondusif agar tercapai

tujuan pembelajaran yang diharapkan.Model pembelajaran digunakan untuk

mempermudah guru dalam merancang pembelajaran karena dalam model

pembelajaran terdapat langkah-langkah kegiatan yang sistematis sehingga

kegiatan belajar mengajar (KBM) terorganisir untuk mencapai tujuan



18

pembelajaran, pendapat ini didukung oleh Sagala (2005: 175) yang

mengemukakan bahwa

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan
prosedur yang sistematis dalam mengorgaisasikan pengalaman belajar
peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai
pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan
melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai acuan dalam merancang kegiatan

pembelajaran untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang kondusif agar

tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.Telah banyak dikembangkan

model-model pembelajaran guna membantu guru dalam menyajikan

pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan menarik, salah satunya yaitu

model pembelajaran Exclusive(Exploring, Clustering, Simulating, Valuing, and

Evaluating).

Abdurrahman, dkk. (2012: 217) memaparkan bahwa model pembelajaran

Exclusive dikembangkan berdasarkan kerangka model Sudiarta.

Sudiarta (2005: 1) yaitu model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang

menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar peserta didik yang meliputi:

a. Rasional teoritik; landasan berfikir bagaimana hakikat peserta didik dapat

belajar dengan baik,

b. Sintaks; bagaimana pola urutan perilaku siswa-guru,
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c. Prinsip interaksi; bagaimana guru memposisikan diri terhadap siswa,

maupun sumber-sumber belajar,

d. Sistem sosial; bagaimana cara pandang antar komponen dalam komunitas

belajar,

e. Sistem pendukung; bagaimana lingkungan belajar yang mendukung,

f. Dampak pembelajaran; bagaimana hasil dan dampak pembelajaran yang

diharapkan baik dampak instruksional (instructional effect) maupun dampak

pengiring (nurturant effect), diharapkan menjadi salah satu solusi bagi

peningkatan pemahaman sains anak-anak Indonesia.

Model pembelajaran Exclusive berguna dalam mengkaji fakta atau fenomena

yang ada di lingkungan sekitar dan terkait dengan pengalaman nyata siswa

sehari-hari (Abdurrahman, dkk. 2012: 218). Model ini dikembangkan berbasis

teori konstruktivisme, yaitu salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan

bahwa pengetahuan kita itu adalah konstrusi (bentukan) kita sendiri. Model

pembelajaran Exclusive juga dikembangkan berdasarkan teori metakognisi yang

menitik beratkan pada pengetahuan kesadaran dan kendali atas proses. Model

Exclusive memiliki sintaks utama yaitu Exploring, Clustering, Simulating,

Valuing, and Evaluating, sintaks pembelajaran ini dapat diuraikan sebagai

berikut:

Fase 1: Exploring

Setelah apersepsi dan memotivasi singkat mengenai tema yang akan dipelajari,

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok mempunyai
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tugas untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan informasi

rinci mengenai tema yang dipelajari. Setiap kelompok bekerja sama untuk

memastikan bahwa setiap anggotanya telah menguasai informasi.

Fase 2: Clustering

Setelah masing-masing kelompok mendapat informasi yang cukup bayak dalam

waktu yang telah ditentukan, guru dan siswa mencari kesamaan-kesamaan

informasi yang didapat pada langkah pertama untuk dibuat cluster-cluster

informasi Kemudian dari cluster informasi yang terbentuk, dibentuk lagi

kelompok-kelompok yang akan secara spesifik mendalami cluster informasi yang

bersangkutan. Setelah cluster informasi terbentuk, guru dan siswa berdiskusi

untuk mengkonfirmasi clustered data sebelum dilakukan simulasi. Misal,

clustered data/informasi tersebut dirumuskan menjadi langkah-langkah nyata

yang disimulasikan.

Fase 3: Simulating

Pada tahap ini siswa diajak untuk melakukan simulasi agar dapat memahami

konsep dengan pengalaman secara langsung.

Fase 4: Valuing

Pada tahap ini melalui diskusi dan simulasi siswa diajak untuk memahami

manfaat/aplikasikonsep yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari.

Fase 5: Evaluating

Tahap yang terakhir adalah mengevaluasi jalannya keseluruhan proses
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pembelajaran sehingga memperoleh sejumlah rumusan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Tahap ini, jika

dari hasil evaluasi masih ada hal-hal yang perlu digali lebih dalam, tahap

exploring dapat dilakukan kembali dan begitu seterusnya seperti sebuah siklus.

Siklus model pembelajaran Exclusive dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Siklus Model Pembelajaran Exclusive
(Sumber: Abdurrahman, dkk.(2010: 10))

Model pembelajaran Exclusive menuntut siswa terlibat aktif, saling tukar pikiran,

berkolaborasi, berkomunikasi, dan bersimulasi bersama-sama untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Model ini membuat guru berperan sebagai

fasilitator, motivator, dan moderator saja dan yang berperan aktif adalah siswa,

dengan kata lain pembelajaran ini berpusat pada siswa.

Dampak instruksional dan dampak pengiring dari model pembelajaran Exclusive,

seperti yang dijelaskan Abdurrahman, dkk. (2012: 221) yaitu dampak

instruksional yang diperoleh siswa adalah memiliki kemampuan dalam

mengkonstruksi pengatahuan, kemampuan pemecahan masalah, dan penguasaan

Exploring

Clustering

SimulatingValuing

Evaluating
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materi pembelajaran baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta dampak

pengiring yang diperoleh siswa adalah nilai-nilai positif dalam membangkitkan

kesadaran akan pengetahuan yang relevan dan sikap kritis siswa dalam belajar.

Dampak yang diperoleh siswa setelah diterapkan pembelajaran Exclusive di kelas

tidak hanya dapat merubah dan meningkatkan kemampuan siswa dari ranah

kognitif, afektif, dan psikomotor saja namun juga perubahan lainnya berupa

bertambahnya nilai-nilai positif siswa dan sikap kritis dalam belajar, hal ini tentu

merupakan tujuan dari belajar yang diharapkan baik siswa maupun guru.

4. Metode Inkuiri

Soleh (2011: 1) menyatakan bahwa inquiri berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau

penyelidikan. Proses inquiri pada awal pembelajaran menumbuhkan rasa

keinginan dalam diri seseorang untuk mengerti tentang sesuatu. Rasa keinginan

dalam proses inquri ini merupakan energi terbesar yang merupakan awal

keberlangsungan proses inquiri. Keinginan tersebut menimbulkan pertanyaan

dalam dirinya yang mendorongnya untuk melakukan suatu pemeriksaan dan

penyelidikan. Penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan seoptimal mungkin

dengan mengarahkan segala kemampuan yang ia miliki untuk menjawab rasa

keinginannya itu.Gulo dalam Trianto (2007: 21)

Menyatakan pendapatnya bahwa pembelajaran inkuiri berarti suatu
kegiatan rangkaian belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh
kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara matematis,
logis, kritis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri
penemuannya dengan penuh percaya diri.
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Menurut pendapat di atas pembelajaran menggunakan metode inkuiri yaitu

menuntun siswa untuk berfikir sistematis, logis, kritis, dan analitis dalam proses

pembelajaran sehingga mereka akan menemukan sendiri jawaban dari masalah

mereka. Proses inkuiri membantu mengembangkan proses berfikir siswa, dimana

siswa mampu berfikir kritis (konvergen), kreatif (divergen), dan reflektif

(metakognitif). Pendekatan inkuiri melibatkan semua tingkat taksonomi bloom,

tetapi dengan penekanan pada pengembangan ketrampilan berfikir tingkat tinggi.

Landasan teori pembelajaran inkuiri adalah teori-teori belajar kontruktivis. Siswa

aktif menerima informasi dan mengkonstruksi informasi tersebut dalam rangka

membangun sendiri pengetahuan dalam pikirannya sehingga metode inkuiri

dapat diberdayakan kemampuan berfikir kritis siswa.

Metode pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang

menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses

berfikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan

siswa. Metode pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang

berasal dari bahasa yunani, yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan.

Metode pembelajaran inkuiri berangkat dari asumsi bahwa sejak dilahirkan ke

dunia manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya.

Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya merupakan kodratnya.

Manusia memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu melalui indera

pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan indra-indra lainnya. Keingintahuan
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manusia secara terus menerus berkembang dengan menggunakan otak dan

pikirannya hingga dewasa. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan bermakna

(meaningfull) manakala disadari oleh keinginan itu. Rangka itulah strategi inkuri

dikembangkan.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inkuiri.

Pertama, strategi inkuri menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk

mencari dan menemukan, artinya strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai

subjek belajar. Proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai

penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tapi mereka berperan

untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Kedua, seluruh

aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan

jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat

menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Metode pembelajaran inkuiri ini

menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tapi fasilitator dan motivator

belajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya

jawab antara guru dan siswa. Kemampuan guru dalam menggunakan tekhnik

bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri.Ketiga, tujuan

penggunaaan metode pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan

berfikir secara sistematis, logis, dan kritis sebagai bagian dari proses mental.

Metode ini siswa tak hanyadituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi dapat

menggunakan potensi yang dimilikinya.
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Penerapan metode inkuiri dalam pembelajaran merupakan upaya menanamkan

dasar-dasar berfikir ilmiah pada diri siswa, sehingga siswa lebih banyak belajar

sendiri, mengembangkan daya pikir kritis dan kretivitas dalam memecahkan

masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peran guru

dalam menciptakan kondisi pembelajaran inkuiri, antara lain guru berperan

sebagai:

a. Motivator yang mampu memberikan rangsangan agar siswa aktif dan

bergairah untuk berfikir.

b. Fasilitator dan administrator yang menyediakan segala sesuatu tentang

keterlaksanaan proses pembelajaran sekaligus bertanggungjawab terhadap

seluruh kegiatan di kelas.

c. Pengarahan yaitu pemimpin arus kegiatan siswa untuk mencapai kegiatan

yang telah ditentukan.

Eksperimen berbasis inquiry merupakan metode pembelajaran yang sejalan

dengan teori belajar penemuanyaitu belajar melalui masalah baru. Metode ini

menunjukkan cara belajar yang logis, kritis dan analitis menuju suatu kesimpulan

yang sesuai. Metode eksperimen inquiry menuntut proses mental yang lebih

tinggi melalui suatu sistem pemikiran yang sistematis. Proses sistematis yang

dilalui yaitu pada awal pembelajaran, guru memberikan masalah kemudian siswa

merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan

menganalisis data serta menarik sebuah kesimpulan dari masalah itu.Ekserimen

dengan pendekatan inquiri menuntut siswa untuk dapat berfikir ilmiah dalam
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memecahkan masalah, dan memupuk kebiasaan berkreasi dan bernalar.

Pembelajaran ini guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Proses

pembelajaran yang terjadi mendorong guru semaksimal mungkin menimbulkan

rasa keingintahuan siswa terhadap pemecahan suatu masalah, sehingga siswa

tertarik dan termotivasi untuk tidak hanya befikir tatapi juga mau melakukan

tindakan melaui suatu percobaan. Guru mengarahkan jalanya suatu percobaan

yang dapat mengarahkan siswa pada suatu kesimpulan yang mengarah pada

tercapaianya tujuan pembelajaran. Prinsip utama yang  harus dipahami guru

dalam menggunakan pendekatan inquiry adalah siswa adalah makhluk yang

berkembang, dan siswa akan tertarik sesuatu yang baru bagi mereka, dan

menyukai sebuah tantangan yang mengharuskan mereka menemukan suatu

jawaban dengan cara mempraktekannya secara langsung.

5. Metode Verifikasi

Zakiyah (2012: 1) menyatakan bahwa metode verifikasi adalah metode yang

meminta siswa untuk membuktikan hukum-hukum atau teori-teori yang telah

diajarkan guru dalam buku. Siswa telah menemukan teoritisnya dahulu sebelum

menemukan pembuktianya melaui praktikum. Sebagian besar kegiatan yang

dilakukan siswa dalam laboratorium digunakan untuk memperoleh data yang

menunjang bahan-bahan pelajaran yang telah diberikan oleh guru di dalam kelas

atau bahan-bahan yang tercantum dalam buku pelajaran. Pola fikir siswa telah

terbentuk pada awal pembelajaran melalui guru, hal ini dapat menyebabkan

siswa tidak berfikir fleksibel lagi atau tidak kreatif dalam menemukan suatu
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pemecahan masalah alternatif. Hasil akhirnya yang sesuai dengan teori maka

eksperimen dapat dikatakan berhasil, Jika hasilnya berbeda atau bahkan jauh dari

teori yang ada, maka eksperimen dikatakan gagal atau terdapat kesalahan pada

saat melakukan eksperimen.Beberapa perbedaan antara eksperimen berbasis

inkuiri dan eksperimen berbasis verifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbedaan Eksperimen Berbasis Inkuiri Dengan Eksperimen Berbasis
Verifikasi

Eksperimen Verifikasi Eksperimen Inkuiri
Penekanan pada menyelesaikan
tugas.

Penekanan pada pencapaian
pemahaman konseptual dan ilmiah
dengan menggunakan data empiris.

Aktifitas siswa berfokus pada
memverifikasi informasi yang
sebelumnya telah disampaikan di
dalam kelas.

Aktifitas siswa berfokus pada
penemuan konsep, prinsip atau suatu
hubungan empiris.

Eksperimen sangat berorientasi pada
data pendukung dan penafsiran data.

Eksperimen sangat berorientasi pada
pengembangan konsep dan
pemahaman.

Siswa dibimbing berdasarkan
susunan langkah secara detail dari
guru.

Siswa dibimbing berdasarkan  satu
pertanyaan utama.

Dalam eksperimen siswa mengikuti
petunjuk secara bertahap.

Siswa mengembangakan
modeleksperimen mereka sendiri.

Umumnya hanya menggunakan
sedikit komunikasi dan cenderung
pada satu cara yaitu dari guru ke
siswa.

Digunakan banyak komunikasi dengan
menggunakan serangkaian pertanyaan
yang berdasarkan pertanyaan
intelektual individu.

Jarang menggabungkan siklus belajar
(observasi dan aplikasi secara
umum).

Melibatkan satu siklus atau lebih,
hinga mencaai suatu siklus belajar
yang sempurna/lengkap.

Siswa diberikan tabel data dengan
rentang yang ditentukan untuk jenis
tertentu dari data.

Siswa menentukan jenis data dan
menentukan seberapa banyak untuk
dikumpulkan.

Memberitahukan data yang akan
diambil siswa.

Membebaskan kepada siswa untuk
menentukan mana data yang diambil.

Siswa tidak merancang percobaan. Siswa membuat desain percobaan atas
dasar prinsip-prinsip ditemukan.
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Eksperimen Verifikasi Eksperimen Inkuiri
Siswa hasil berkomunikasi hanya
untuk instruktur dan membuat
laporan laboratorium.

Siswa berkomunikasi dan
mempertahankan hasil kepada peserta
lainnya dalam laboratorium.

Mempekerjakan lebih rendah-
kecakapan berpikir.

Meningkatkan keterampilan berpikir.
tingkat tinggi.

Sumber : Zakiyah (2012: 1)

Kedua pendekatan inkuiri dan verifikasi merupakan metode eksperimen yang

cocok untuk pembelajaran fisika. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan

diantara keduanya. Berikut ini penjabaran kelebihan dan kekurangan eksperimen

berbasis inkuiri yang dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Kelebihan dan Kekurangan Eksperimen Inkuiri

Kelebihan Kekurangan
lebih memacu keingintahuan seseorang
untuk memecahkan suatu persoalan

Dipelukan alokasi waktu yang
lebih lama

Membentuk pola fikir yang kritis dan
sistematis serta berfikir ilmiah

Jika guru kurang memahami
konsep maka akan menimbulkan
pertanyaan dan masalah yang
membuat siswa lebih bingung dan
tidak terarah

Memotivasi siswa untuk lebih aktif,
kreatif dan berprestasi

sebagian anggotakelompok
belajar mendominasi
pembelajaran sementara anggota
kelompoklainnya kurang berperan
secara aktif.

Sumber : Zakiyah (2012: 1)

Berikut ini kelebihan dan kekurangan eksperimen berbasis verifikasi dapat dilihat

pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4 Kelebihan dan Kekurangan Eksperimen Verifikasi

Kelebihan Kekurangan
Membentuk sifat siswa agar jujur,
teliti, ulet dan cerdas.

Tidak terbentuk siswa yang kreatif dan
inovatif.

Siswa dapat berfikir kritis terhadap
eksperimen yang dilakukannya agar
sesuai dengan teori yang telah
dipelajari sebelumnya.

Siswa akan merasa lebih jenuh untuk
melakukan eksperimen dan kadang
mahasiswa melakukan kebohongan
terhadap hasil penelitiannya.

Siswa dapat memahami teori atau
konsep lebih dalam dibandingkan
sebelum melakukan percobaan.

siswa tidak terdidik untuk berfikir
sistematis.

Sumber : Zakiyah (2012: 1)

Berdasarkan Tabel 2.3 dan Tabel 2.4, maka dapat disimpulkan bahwa metode

inkuiri dan metode verifikasi memiliki keunggualan dan kekurangan. Namun

secara umum metode inkuiri lebih efektif untuk membentuk perilaku karakter

siswa karena pada proses pembelajaran yang menggunakan metode inkuiri

menuntun siswa untuk menemukan sendiri jawaban dari masalah mereka dalam

kata lain proses pembelajaran mereka berdasatkan pengalaman sendiri sehingga

keseluruhan tersebut akan lebih memacu untuk menumbuhkan perilaku

berkarakter siswa.

6. Sifat Zat dan Perubahannya

a. Perubahan Wujud Zat

Zat adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Zat-zat

yang kita kenal di sekeliling kita dikelompokkan menjadi tiga tingkat wujud

yaitu padat, cair dan gas. Zat padat, cair dan gas mempunyai sifat-sifat

tertentu seperti diperlihatkan pada Tabel 2.5.
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Tabel 2.5 Perbedaan Zat Padat, Zat Cair dan Zat Gas.

Sumber: Nurhayati (2004 :19)

Semua benda terdiri atas zat dan memiliki energi. Zat dapat mengalami perubahan

wujud karena pengaruh energi. Perubahan wujud zat yang bersifat bolak-balik

dilukiskan dengan diagram yang dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Siklus Perubahan Wujud Zat

Sifat
Benda

Padat Cair Gas

Bentuk Tetap Berubah-ubah sesuai
dengan wadahnya

Berubah-ubah
sesuai dengan
wadahnya

Volume Tetap Tetap Berubah-ubah
selalu memenuhi
ruangan
(wadahnya)

Contoh Batu, buku, tanah,
besi, plastic, dan
kaleng.

Air, kecap, minyak
goreng, susu, bensin,
dan oli.

Udara, uap air,
O2, Freon, dan
CO2

CAIR GAS

Me
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ur

Mengembun
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Menguap
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Keterangan gambar :

1) Membeku: Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contoh: air berubah

menjadi es.

2) Mencair (melebur): Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contoh: es

berubah menjadi air.

3) Mengembun: Perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contoh: uap air

berubah menjadi air.

4) Menguap: Perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contoh: air yang

berubah menjadi uap air.

5) Menyublim: Perubahan wujud zat dari padat menjadi gas dan sebaliknya.

Contoh: kapur barus secara perlahan-lahan akan habis karena menjadi gas.

b. Susunan dan Gerak Partikel Gas

Partikel adalah bagian yang sangat kecil dari suatu zat yang masih mempunyai

sifat zat itu dapat terbentuk molekul atau atom. Susunan dan gaya tarik menarik

antar partikel, molekul, atau atom dalam zat padat, cair, dan gas berbeda-beda.

Susunan dan gerak partikel zat sebagai berikut:

1) Zat padat

Susunan molekul zat padat dapat dilihat pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Susunan  Molekul Zat Padat

Sifat-sifatnya:

a) Letak molekulnya sangat berdekatan dan teratur.

b) Bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling

berdekatan, tersusun teratur dan mempunyai gaya tarik antar partikel sangat

kuat.

c) Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak dan

berputar pada kedudukannya saja.

d) Gaya tarik-menarik antar molekul sangat kuat sehingga gerakan molekulnya

tidak bebas.

e) Gerakan molekulnya terbatas, yaitu hanya bergetar dan berputar di tempat

saja.

f) Molekul-molekulnya sulit dipisahkan sehingga membuat bentuknya selalu

tetap atau tidak berubah.
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2) Zat Cair

Susunan molekul zat cair dapat dilihat pada Gambar 2.4

Gambar 2.4 Susunan  Molekul Zat Cair

Sifat-sifatnya:

a) Letak molekulnya relatif berdekatan bila dibandingkan dengan gas tetapi lebih

jauh daripada zat padat.

b) Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat cair

berdekatan tetapi renggang, tersusun teratur, gaya tarik antar partikel agak

lemah.

c) Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat cair mudah berpindah tetapi

tidak dapat meninggalkan kelompoknya.

d) Gerakan molekulnya cukup bebas.

e) Molekul dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan

kelompoknya karena masih terdapat gaya tarik menarik.
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3) Gas

Susunan molekul gas dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.5 Susunan Molekul Zat Gas

Sifat-sifatnya:

a) Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat gas

berjauhan, tersusun tidak teratur, gaya tarik antar partikel sangat lemah.

b) Volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas dapat bergerak

bebas meninggalkan kelompoknya.

c) Letak molekulnya sangat berjauhan.

d) Jarak antar molekul sangat jauh bila dibandingkan dengan molekul itu sendiri.

e) Molekul penyusunnya bergerak sangat bebas.

f) Gaya tarik menarik antar molekul hampir tidak ada.

g) Dapat mengisi seluruh ruangan yang ada.

Nurhayati (2004 :19-20)
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B. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini terdapat tiga bentuk variabel yaitu variabel bebas, variabel

terikat dan variabel moderator. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

metode pembelajaraninkuiri (X1) dan metode pembelajaran verifikasi

(X2),variabel terikatnya adalah perilaku berkarakter siswa (Y) dan variable

moderatornya adalah model pembelajaran Exclusive (M). Dalam penelitian ini

ada dua perilaku berkarakter siswa yang diukur yaitu pada perilaku berkarakter

siswa model pembelajaran Exclusiveberbasis inkuiri (Y1) dan model

Exclusiveberbasis verifikasi (Y2),Untuk memperjelas kerangka pemikiran antar

variabel maka digambarkan dalam bentuk diagram yang dapat dilihat pada

Gambar 2.6

Gambar 2.6 Diagram Kerangka Pemikiran antar Variable Penelitian

Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui perbandingan model

pembelajaran Exclusive dengan metode inkuiri dan metode verifikasi terhadap

perilaku berkarakter. Untuk memperjelas kerangka pemikiran, maka dapat

digambarkan dalam bentuk diagram Gambar 2.7

X1

X2

Y1

Y2

DibandingkanM
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Gambar 2.7 Paradigma Pemikiran Penelitian

Pada penelitian ini, di kelas eksperimen 1 diberi perlakuan dengan model

pembelajaran Exclusiveberbasis inkuiri karena metode inkuiri adalah suatu

rangkaian kegiatan belajar yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap

sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar pada proses pembelajaran. Metode

inkuiri melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari

dan menyelidiki secara matematis, logis, kritis, dan analitis, sehingga mereka

dapat merumuskan sendiri penemuannya sesuai dengan kreatifitasnya masing-

masing dengan penuh percaya dirisehingga terbentuk pola berfikir ilmiah.

Metode inkuiri juga mengembangkan proses berfikir kritis terhadap sesuatu yang

dipelajari, kreatif dalam melakukan sesuatu untuk menghasilkan hal yang baru

dan reflektif sehingga dapat memunculkan perilaku berkarakter siswa. Kelas

Model Exclusive

Inkuiri Verifikasi

Karakter Karakter
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eksperimen 2 diberi perlakuan dengan model pembelajaran Exclusiveberbasis

verifikasi karena metode verifikasi mengarahkan siswa berfikir kritis terhadap

eksperimen yang dilakukannya agar sesuai dengan teori yang telah dipelajari

sebelumnya sehingga membentuk perilaku berkarakter siswa sepert jujur yaitu

tidak menyontek dalam mengerjakan tugas, menyatakan data sesuai percobaan,

teliti dalam mengerjakan tugas atau percobaan, serta tekun ulet dan dalam

melakukan percobaan sehinggakeseluruhan aktivitas tersebut dapat

memunculkan perilaku berkarakter siswa. Berdsarkan uraian tersebut kedua

metode antara inkuiri dengan verifikasi dapat memunculkan perilaku berkarakter

siswa. Secara teoretis, pembelajaran Exclusiveberbasis inkuirilebih unggul

dibandingkan daripada pembelajaran Exclusiveberbasis verifikasi.

C. Hipotesis

1. Ada perbedaan rata-rata perilaku berkarakter siswa antara model

pembelajaran Exclusiveberbasis inkuiri dengan verifikasi.

2. Rata-rata perilaku berkarakter siswa yang diajarkan menggunakan model

pembelajaran Exclusiveberbasis inkuiri lebih tinggi daripada rata-rata

perilaku berkarakter siswa yang diajarkan menggunakan model

pembelajaranExclusiveberbasis verifikasi.


