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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah 

pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa 

Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan 

pendidikan nasional. Membangun karakter bangsa membutuhkan waktu yang 

lama dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Pemerintah yang diwakili 

oleh Kementerian Pendidikan Nasional melakukan upaya untuk perbaikan kualitas 

pendidikan di Indonesia, namun belum semuanya berhasil, terutama menghasilkan 

insan Indonesia yang berkarakter.  

Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan karakter adalah 

diterapkannya 18 nilai yang bersumber dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan 

pendidikan nasional yang diterapkan pada semua mata pelajaran, yaitu: (1)  

religius; (2) jujur; (3) toleransi; (4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) 

mandiri; (8) demokratis; (9) rasa ingin tahu; (10) semangat kebangsaan; (11) cinta 

tanah air; (12) menghargai prestasi; (13) bersahabat/komunikatif; (14) cinta 

damai; (15) gemar membaca; (16) peduli lingkungan; (17) peduli sosial; dan (18) 

tanggung jawab secara implisit pada semua mata pelajaran dalam proses 

pembelajaran. (Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 

Pedoman Sekolah; 2009) 

Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program 

prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, di 

mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi 

pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila.” 

(Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Puskurbuk, Januari 2011) 

Menurut Gufron (2010) dalam Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada 

Kegiatan Pembelajaran yang  menyimpulkan bahwa “mengintegrasikan 

pendidikan karakter bangsa dalam pembelajaran terbukti menunjukkan perubahan 

prilaku yang lebih baik, dengan melakukan tiga tahap: yang pertama pengenalan, 

yang ke dua penerapan dan yang ke tiga evaluasi”. Integrasi pendidikan karakter  

pada mata pelajaran di sekolah seluruh kegiatan pembelajarannya dirancang 

dengan menitik beratkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses 

interaktif di dalam maupun di luar kelas sehingga dapat berperan aktif dalam 

masyarakatnya,  memiliki keterampilan intelektual maupun partisipasif, dan pada 

akhirnya membentuk suatu karakter/watak yang mapan dalam kebiasaan sehari-

hari. Watak yang mencerminkan menjadi warga negara yang baik itu misalnya 

sikap religius, toleransi, jujur, adil, demokratis, taat hukum, menghormati orang 

lain, memiliki kesetiakawanan sosial dan lain-lain (Suryadi, 2008). 

Adanya pengaruh yang kuat penerapan  Pendidikan Berbasis Karakter 

(PBK) terhadap pengembangan  soft skill siswa (Prihatiningtyas, 2009). 

Penerapan Pendidikan Holistik Berbasis Karakter dapat memampukan setiap anak 

untuk berkembang sebagai individu yang terintegrasi dengan baik secara spiritual, 

intelektual, sosial, fisik, dan emosi, yang berpikir kreatif secara mandiri, dan 

bertanggung jawab (Maslikhah, 2011). 
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Hal ini juga sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

(2011) tentang pendekatan dan strategi pembelajaran pendidikan karakter; bahwa 

pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata 

pelajaran  berupa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai 

pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai 

karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh  pada tataran afektif 

(olah hati, rasa, dan karsa), serta psikomotor (olah raga) serta  pengamalan nyata 

dalam kehidupan siswa sehari-hari di masyarakat. 

Pembelajaran kontekstual mencakup beberapa strategi, yaitu: (1) 

pembelajaran berbasis masalah; (2) pembelajaran kooperatif; (3) pembelajaran 

berbasis proyek; (4) pembelajaran pelayanan; dan (5) pembelajaran berbasis kerja. 

Kelima strategi tersebut dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap 

pengembangan karakter peserta didik, seperti: karakter cerdas, berpikir terbuka, 

tanggung jawab, rasa ingin tahu  (Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter; 

2011). 

Sistem pembelajaran yang terjadi di kelas atau cara-cara guru 

membelajarkan para siswa bukan hanya mentransfer pengetahuan begitu saja 

tanpa memberikan kesempatan secara luas bagi siswa untuk mencerna 

pengalaman belajarnya, tetapi pendidikan yang menempatkan siswa sebagai fokus 

utama dalam proses pendidikan, dan menempatkan guru sebagai mediator yang 

bukan satu-satunya sumber utama belajar. Proses pendidikan yang berlangsung 

seperti  itu berarti guru lebih menitikberatkan pada potensi siswa sebagai subjek 
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belajar yang memberikan peluang kepada siswa berinteraksi dan bertransaksi 

antar siswa,  sehingga ia berkembang diri secara optimal. 

Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter melalui pembelajaran kooperatif 

adalah salah satu strategi pembelajaran untuk mempercepat tercapainya tujuan 

pendidikan seperti yang sudah diuraikan. Banyak model-model pembelajaran 

yang dipersiapkan dan diaplikasikan untuk menunjang integrasi  pendidikan 

karakter di proses pembelajaran.  

Menurut Lie (2003) ada lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif 

yang harus diterapkan yaitu: (1) saling ketergantungan yang positif; (2) saling 

interaksi tatap muka; (3) setiap individu bertanggung jawab; (4) adanya 

komunikasi antar anggota; (5) evaluasi proses kelompok.  

Kegiatan kelompok yang memberi kesempatan untuk bertatap muka, 

bergotong royong, berdiskusi dan menyatakan pendapat akan terbentuk sinergi 

positif yaitu adanya saling menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan 

mengisi kekurangan masing-masing serta membuat setiap siswa merasa 

bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. 

Nilai-nilai yang diterapkan pada pembelajaran kooperatif secara tersirat 

mempunyai kesamaan maksud dan sangat mendukung integrasi pendidikan 

karakter dalam pembelajaran seperti yang sudah dipaparkan penulis diatas, yaitu; 

demokratis, kreatif, komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras dan 

toleransi.  Hal inilah yang membuat praktisi pendidikan menggunakan 

pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam aspek 

kognitif, afektif dan spikomotor. 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif dan strategi pemecahan masalah 

dapat meningkatkan kualitas intraksi siswa dalam proses pembelajaran (Subratha,  

2007). Menggunakan pendekatan inquiry setiap siswa dituntut untuk 

menunjukkan kreatifitas dan kemampuannya dalam mencari gagasan ide cerita 

(Tanto & Luciana, 2007). Demikian juga dengan syntaks model pembelajaran 

inkuiri dilakukan secara berkelompok, menunjukkan terjadinya peningkatkan 

produk hasil pembelajaran, berupa peningkatan kompetensi multikultural dan juga 

memberikan pengaruh yang positif terhadap aktivitas, dan motivasi belajar siswa.  

Seluruh proses diatas dilakukan secara kolaboratif/demokratis, kreatif, 

bersahabat/komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras dan toleransi dalam 

kelompok. Siswa dilatih rasa tanggung jawab individu dan warga negara, 

membudayakan kejujuran serta dibiasakan moral baik dan menghindari hal buruk  

(Nurul, 2010). 

Pembelajaran kooperatif dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran 

atau bidang studi baik untuk pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan 

tinggi. Ada beberapa variasi pembelajaran kooperatif, antara lain: Think-Pair-

Share, JIGSAW, STAD (Student Teams Achievement Division), dan Numbered 

Head Together (Moffitt, 2001). 

Metode dan strategi pembelajaran yang dipakai menekankan pada learning 

by doing atau problem solving, serta melibatkan belajar kelompok (cooperative 

learning) sebagai perwujudan dari interaksi sosial dan sarana perolehan 

pengalaman belajar. Konsep pendidikan yang berbasis karakter adalah konsep 

pendidikan yang bertumpu pada sifat dasar manusia, yaitu fitrah manusia 

kecenderungan berbuat baik. Berangkat dari persoalan laten tersebut, 
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pembelajaran kooperatif yang berbasis karakter barangkali perlu dikaji sebagai 

pilihan yang tepat untuk membendung meluasnya degradasi kehancuran bangsa 

yang semakin akut.  

Pembelajaran secara aktif (active learning) yang beberapa dekade lalu 

terus berkumandang, tetap menjadi instrumen yang tepat untuk mengangkat 

kualitas hasil belajar siswa, dengan catatan pengartikulasiannya dalam praktek 

betul-betul memenuhi kaidah yang benar (Salim, 2011). Pengenalan nilai-nilai 

sebagai pengetahuan melalui bahan ajar dapat juga dilakukan, tetapi bukan 

merupakan penekanan. Penekanannya adalah penginternalisasian dan pelaksanaan 

nilai-nilai melalui kegiatan di dalam proses pembelajaran (Panduan Pelaksanaan 

Pendidikan karakter di SMP, 2011). 

 Berdasarkan pengakuan dan tulisan di atas terutama di sekolah penerapan 

pendidikan karakter melalui pembelajaran kooperatif, hampir setiap guru jika 

ditanya selalu menyatakan bahwa disain pembelajarannya dilakukan secara aktif, 

namun dalam prakteknya seringkali tidak pernah tampak, karena guru lebih 

senang dengan polanya sendiri. Guru masih menggunakan cara-cara mengajar 

yang lama yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik di masa sekarang, 

guru cenderung tidak singkron antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya 

terutama dalam penginternalisasian nilai-nilai karakter melalui kegiatan-kegiatan 

di dalam proses pembelajaran. 

Guru hanya merevisi silabus, RPP dan penilaian dengan menyisipkan 18 

nilai karakter yang bisa diintegrasikan dalam kompetensi dasarnya saja dengan 

menambah nilai-nilai karakter yang sesuai pada indikator, sedangkan kegiatan-
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kegiatan di dalam proses pembelajaran, lembar kerja siswa, modul pembelajaran 

belum nampak jelas atau belum mencerminkan kegiatan yang 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter bangsa yang diharapkan oleh 

kurikulum.  

Padahal sebenarnya dalam sintak pembelajaran kooperatif terutama tipe 

STAD (Student Teams Achievement Division)  jelas tercermin kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang berbasis nilai karakter terutama nilai demokratis, kreatif, 

komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, percaya diri dan toleransi 

dalam (Salim, 2011).  

Berdasarkan kendala yang terjadi terutama pada SMPN 3 Gresik terutama 

dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang penulis ampu nampaknya juga belum 

mencapai hasil yang diinginkan, hal ini disebabkan  karena SMPN 3 Gresik 

adalah sekolah tengah kota yang menjadi acuan wali murid ke dua setelah SMPN 

1 Gresik. Hal ini mengakibatkan bervariasinya baik secara ekonomi, cara 

pandang, prilaku siswa, cara berkomunikasi, dan antusias siswa dalam belajar 

(BK, 2012-2013). Selain itu latar belakang siswa 25% dari wilayah utara, 50% 

dari wilayah selatan dan 25% dari wilayah selatan (Buku Induk SMPN 3 Gresik, 

2012-2013) membuat kesenjangan dalam berprilaku dan berkomunikasi yang 

baik.  

Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang 

pembelajaran bahasa Inggris terutama pengembangan Model Pembelajaran 

Speaking Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbasis Karakter. 
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian dari latar belakang di atas dapat dirumuskan, 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengembangan  model pembelajaran speaking yang efektif melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis karakter?  

2. Bagaimana pengembangan perangkat model pembelajaran speaking melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis karakter?   

3. Bagaimana implementasi model pembelajaran speaking yang efektif melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis karakter?  

4. Bagaimana tingkat keterterapan model pembelajaran speaking melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis karakter?  

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian pengembangan model 

pembelajaran ini adalah: 

1. Mengembangkan model pembelajaran speaking melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbasis  karakter.  

2. Mengembangkan perangkat model pembelajaran speaking melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis  karakter.  

3. Mengimplementasikan model pembelajaran speaking melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbasis karakter. 

4. Menguji tingkat keterterapan model pembelajaran speaking melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis  karakter.  
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D. Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus kepada model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbasis karakter dengan materi procedure text aspek berbicara pada mata 

pelajaran bahasa Inggris kelas VII semester 2 tahun pelajaran 2012-2013.  Nilai-

nilai karakter yang berjumlah 18 tersebut tidak semuanya diterapkan dalam 

penelitian ini, hanya 4 (empat) nilai karakter yang dipilih, yaitu kerjasama, kreatif, 

toleransi dan percaya diri karena berdasarkan akar permasalahan yang sudah 

diungkapkan diatas khususnya yaitu  berbagai macamnya latar belakang siswa 

(Buku Induk SMPN 3 Gresik, 2012-2013).  

Hal ini menyebabkan bervariasinya, cara bersikap antar siswa terutama 

rasa percaya diri, kreatif, toleransi dan kerjasama. Selain itu nilai-nilai tersebut 

ada dan melekat pada pembelajaran kooperatif  tipe  STAD saat model 

pembelajaran tersebut diimplementasikan.  

Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 - 6 siswa yang 

heterogenitas anggota kelompok tersebut ditinjau dari sudut kemampuan 

akademis dan jenis kelamin untuk bersama-sama saling membutuhkan dalam 

menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan belajar, juga dalam memperoleh 

penghargaan. 

Perangkat model pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini 

adalah Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,  Lembar Kerja Siswa,  Materi 

Siswa, dan Buku model pengembangan pembelajaran. Perangkat pembelajaran  
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yang dihasilkan hanya sebatas pada uji coba terbatas dengan lima kali pertemuan 

dan setiap pertemuan 80 menit. Pertemuan satu sampai pertemuan empat ada 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP) yang disertai Lembar 

Kerja Siswa  (LKS) yang berbasis nilai karakter kerjasama, kreatif, toleransi dan 

percaya diri dan Materi Siswa. Pertemuan ke lima dipergunakan untuk mengukur 

hasil belajar (performance) secara individu. Uji coba terbatas dilakukan di kelas 

7A dengan jumlah 31 siswa di SMP Negeri 3 Gresik tahun pelajaran 2012/2013 

semester 2. 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan semakin memperkuat 

argumentasi penggunaan pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran bahasa 

Inggris, khusus integrasi pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan teoritik dalam mengembangkan 

model pembelajaran bahasa Inggris melalui  pembelajaran kooperatif berbasis 

karakter pada mata pelajaran yang lain. 

3. Secara praktis, hasil-hasil penelitian akan dapat dijadikan sebagai pedoman 

yang rinci bagi guru-guru SMP Negeri 3 Gresik, khususnya mata pelajaran 

bahasa Inggris dalam mengintegrasi pendidikan karakter dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif.   

 F. Penegasan Istilah 

 Untuk memudahkan dan untuk menghindari pemahaman yang salah dalam 

tulisan ini, diberikan penjelasan tentang beberapa istilah yang digunakan, yaitu: 
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1. Lie (2003) mendefinisikan cooperative learning sebagai suatu pendekatan 

pembelajaran, dimana siswa bekerja dalam suatu kelompok yang heterogen, 

yang anggotanya terdiri dari empat atau enam orang. Heterogenitas anggota 

kelompok tersebut ditinjau dari berbagai sudut, seperti kemampuan akademis, 

jenis kelamin, maupun status social. 

2. Slavin (2009) mendefinisikan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Team Achievement Division) adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

dengan siswa ditempatkan dalam kelompok belajar yang beranggotakan 4 – 5 

orang yang dalam kegiatan pembelajarannya melalui langkah-langkah 

pembelajaran guru menyampaikan tujuan pembelajaran (fase 1), guru 

menyajikan informasi atau materi pelajaran (fase 2), guru mengorganisasikan 

siswa dalam kelompok-kelompok belajar (fase 3) guru membimbing 

kelompok dalam bekerja dan belajar (fase 4), guru memberikan evaluasi (fase 

5), dan langkah akhir guru memberikan penghargaan (fase 6). 

3. Kelompok belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini beranggotakan lima 

siswa dengan pembagian tugas khusus dua siswa mencari kosa kata dan 

informasi dari berbagai sumber, dua siswa membuat draft monolog dan satu 

siswa membuat tayangan powerpoint. 

4. Monolog Procedure merupakan salah satu teks yang terdapat pada kompetensi 

dasar berbicara yang tercantum dalam KTSP  mata pelajaran bahasa Inggris 

kelas VII SMP semester 2 (Kompetensi Dasar  Bahasa Inggris SMP /MTs, 

2006).  Monolog Procedure yang dimaksud dalam penelitian ini adalah How 

to make food and drink, how to plant some flowers, how to operate something.               

5. Perangkat pembelajaran adalah sekumpulan sumber belajar yang 

memungkinkan guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat 
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yang dimaksud terdiri dari silabus, rencana persiapan pembelajaran, materi 

siswa dan lembar kerja siswa (Asrori dkk, 2012). Perangkat  pembelajaran 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah perangkat yang berbasis 

karakter. 

6. Pengembangan perangkat adalah suatu proses untuk memperoleh perangkat 

pembelajaran (Karim, 2004). 

 

 

 


