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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sudrajat (2011) mengemukakan pendidikan pada hakikatnya memiliki dua 

tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar (smart), serta 

membantu mereka menjadi manusia yang baik (good). Menjadikan manusia cerdas 

dan pintar bisa jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia orang yang 

baik dan bijak, tampaknya jauh lebih sulit. Sehingga wajar apabila dikatakan bahwa 

masalah moral atau karakter menjadi masalah utama dalam kehidupan manusia 

kapan pun dan di mana pun. Karakter adalah ciri khas seseorang atau individu 

tentang cara berpikir dan berperilaku dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, 

dan Negara. Karakter sesorang tidak didapatkan oleh individu dengan begitu saja. 

Karakeristik diri seseorang yang berasal dari bentukan atau pun tempaan yang 

didapatkan dari lingkungan sekitarnya (Albertus, 2010). Berdasarkan hal tersebut, 

guru memegang peranan penting dalam pembentukan karakter siswa. 

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

berkembang sangat pesat mempercepat arus globalisasi. Hal ini tentu saja 

membawa dampak positif maupun negatif bagi suatu bangsa, tidak terkecuali 

dengan Indonesia. Selaras dengan apa yang diutarakan oleh Solihati et al., (2017) 

bahwa perkembangan teknologi informasi menyebabkan banyak remaja terhubung 

dengan hal-hal yang bersifat mendunia yang pada akhirnya memberikan dampak 

negatif dan positif. Suparlan (2016) menyatakan pengaruh globalisasi yang sedang 

dan akan berlangsung akan berpengaruh terus-menerus sampai waktu yang tidak 

ditentukan dan ini semakin sulit untuk diatasi. Masalah yang timbul dari pesatnya 

arus globalisasi adalah terjadinya degradasi moral atau karakter anak-anak 

Indonesia. Sehingga pada era globalisasi saat ini siswa tidak hanya dididik 

pengetahuannya (kognitif) saja, tetapi harus ada keseimbangan dengan “rasa” 

(afektif) dan psikomotorik. Upaya pembangunan bangsa, khususnya untuk nation 

and character building dirasakan semakin mendesak, apalagi di era global yang 
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sarat dengan perubahan telah membawa dampak negatif terhadap pembinaan 

moralitas anak bangsa (Setiawan, 2017). 

Berdasarkan masalah di atas, pemerintah berupaya menguatkan karakter 

anak Indonesia melalui pendidikan karakter untuk menangkal dampak negatif 

globalisasi. Karena karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang sebagai kualitas atau kekuatan mental, moral, budi pekerti yang terbentuk 

dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan dan penggerak dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, serta 

membedakan satu individu dengan individu lainnya (Suwardani, 2020:24). 

Untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan 

pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional, 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 

(Kementerian Pendidikan Nasional, 2009). Dengan pendidikan karakter diharapkan 

siswa menjadi manusia yang beriman, memiliki ilmu dan keterampilan yang 

bermanfaat untuk diri sendiri dan sesama.  

Akan tetapi dunia pendidikan dan masyarakat di Indonesia masih cenderung 

mementingkan pengetahuan (kognitif) daripada aspek afektif atau karakter. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikemukakan Bahri (2015) bahwa pendidikan di Indonesia 

cenderung berbasis hard skill (keterampilan teknis) yaitu pendidikan yang lebih 

bersifat mengembangkan intelligence quotient(IQ), namun kurang 

mengembangkan kemampuan soft skill yang tertuang dalam emotional intelligence 

(EQ), dan spiritual intelligence (SQ). Bahkan, pembelajaran di sekolah mulai 

tingkat dasar hingga perguruan tinggi lebih menekankan pada perolehan nilai hasil 

ulangan atau ujian yang berorientasi pada aspek kognitif saja. Masyarakat masih 

menganggap bahwa siswa yang mendapat nilai baik berarti memiliki kompetensi 

yang baik sebaliknya jika ulangannya mendapat nilai yang buruk berarti siswa 

tersebut tidak memiliki kompetensi yang baik pula.  
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Sehingga dalam kegiatan pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan 

karakter, tidak hanya sekedar tentang pencapaian akademis saja (Suhirman & 

Khotimah, 2020:31-38) Penanaman karakter merupakan kunci utama dalam 

membentuk karakter positif anak dan menjadi landasan kepribadian yang akan 

menjadikan seseorang memiliki karakter yang kuat. Keseimbangan kemampuan 

kognitif dan karakter positif adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

siswa (Zurqoni et al., 2018, 881-899). 

Untuk mewujudkan nilai-nilai karakter yang diharapkan pada siswa di 

tengah tantangan arus globalisasi yang terus berkembang dengan dampak positif 

maupun negatifnya. Guru perlu berinovasi untuk memaksimalkan pendidikan 

karakter. Salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai karakter dengan 

memberikan umpan balik kepada siswa. Karena umpan balik atau “Feedback” 

merupakan kondisi psikologis siswa dan guru yang terjadi dalam kegiatan belajar 

mengajar yang terlihat dalam sikap, gerak-gerik, respon, dan perubahan lainnya 

yang terjadi antara guru dan murid (Nata, 2011:324). Dengan adanya umpan balik 

(feedback) dapat memberikan motivasi, penguatan (reinforcement) atau hukuman 

(punishment). Dengan pemberian penguatan atas kejadian atau aktivitas yang telah 

dilaksanakan, maka aktivitas tersebut mampu dipertahankan atau memberikan 

respons yang serupa dan pada aktivitas berikutnya dan dapat ditingkatkan lagi.  

Selain pemberian umpan balik, penanaman nilai-nilai karakter dilakukan 

dengan teknik modeling, dimana guru dijadikan sebagai contoh berperilaku untuk 

siswa. Modeling/ keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang efektif 

dalam membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial. Karena seorang guru/ 

pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, yang sikap, tingkah laku, 

dan sopan santunnya akan ditiru. Disadari atau tidak, bahkan semua keteladanan itu 

akan melekat pada diri dan perasaannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal 

yang bersifat material, indrawi, maupun spiritual (Arifin, 2019;205). Di sekolah 

guru berperan sebagai perancang, pengelola pengajaran dan pengelola hasil 

pembelajaran siswa. Peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya 

sebagai orang dewasa, sebagai pengajar dan pendidik, yakni sebagai guru. 
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Sejalan dengan hal di atas Ratnawati (2018) menyatakan bahwa dalam 

istilah Jawa mengatakan bahwa guru adalah seseorang yang digugu (dipercaya) dan 

ditiru (dicontoh), guru merupakan profesi yang patut untuk dihargai dan dijunjung 

tinggi. Implementasi dari hal tersebut maka sepatutnya guru harus menjadi model 

untuk menjadikan dunia pendidikan yang berbasis karakter, bermoral dan tidak 

meninggalkan kearifan budaya lokal. Hal ini sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara 

“Ing ngarsa sung tuladha”, yang memiliki makna bahwa seorang guru harus mampu 

menjadi contoh dan teladan yang baik bagi siswa, baik sikap maupun pola 

pikirnya.Tokoh Psikologi Albert Bandura percaya bahwa modelling merupakan 

salah satu stimulus yang tepat dalam pendidikan karakter karena terdapat tahapan 

meniru tingkah laku. Observasi yang dilakukan di sekolah dasar menunjukkan 

bahwa siswa cenderung meniru apa yang dilakukan oleh gurunya baik maupun 

buruk.  

Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa keluarga dan lingkungan 

mempunyai andil yang sangat besar dalam pembentukan karakter. Watson, 

(2019:303) menyatakan bahwa dalam pendidikan, metode yang paling efektif untuk 

membentuk karakter anak adalah keteladanan, yakni pendidik memberikan contoh 

ucapan atau perbuatan yang baik untuk ditiru oleh siswa sehingga siswa pun 

memiliki ucapan atau perbuatan yang baik. Dengan tujuan dari penggunaan teknik 

modelling akan terjadi perubahan tingkah laku dan keterampilan serta 

menghilangkan hal negatif dari tingkah laku yang lama baru melalui proses melihat 

dan mengamati apa yang model lakukan. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap karakter siswa di 

SD Negeri 4 Sembungharjo pada tanggal 9 hingga 21 Agustus 2021 pada 

pembelajaran daring dan tatap muka terbatas didapatkan fakta bahwa karakter yang 

dimiliki siswa masih rendah, terutama pada karakter tanggung jawab, disiplin, jujur, 

kerja keras, kreatif, dan mandiri. Rendahnya karakter yang dimiliki siswa terlihat 

ketika mendapatkan tugas sebagian besar siswa tidak mengumpulkan tugas 

(tanggung jawab), pada saat pembelajaran tatap muka terbatas sebagian besar siswa 

tidak datang sesuai jadwal yang ditentukan (disiplin), tugas-tugas yang 

dikumpulkan pada saat pembelajaran daring tidak murni hasil pekerjaan siswa 
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sendiri, banyak diantara tugas siswa adalah hasil pekerjaan orang tuanya (jujur), 

siswa cenderung menyerah ketika mendapat tugas yang mereka anggap sulit tanpa 

mau berusaha terlebih dahulu (kerja keras), tugas yang dianggap sulit langsung 

ditanyakan kepada guru oleh siswa tanpa mencari dari berbagai sumber terlebih 

dahulu (kreatif), dalam pembelajaran daring siswa cenderung mengandalkan orang 

tua untuk menyelesaikan tugasnya (mandiri). 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap karakter siswa saat 

pembelajaran daring maupun tatap muka terbatas. Maka diperlukan suatu tindakan 

yang dapat mempengaruhi karakter siswa ke arah yang positif.  Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2014) menunjukkan bahwa 

pemberian umpan balik kuis dalam model pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas VIII semester 2 SMP Negeri 11 

Semarang, sehingga mencapai standar ketuntasan belajar secara klasikal. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, (2017:58) bahwa 

pemberian tugas terstruktur dengan umpan balik individual berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa. Penelitian tentang pengaruh umpan balik oleh 

Budiman (2008) hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa umpan balik positif 

lebih memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan konsep diri yang 

positif pada siswa Sekolah Dasar. Selain itu pemberian umpan balik juga dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selaras dengan 

penelitian Handayani (2020) yang menunjukkan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran penugasan bervariatif dan pemberian umpan balik dapat 

meningkatkan keaktifan belajar PAI siswa kelas XII TPM-A di masa Pandemi. 

Alternatif lain selain pemberian umpan balik untuk mempengaruhi karakter 

siswa ke arah yang lebih positif dapat dilakukan dengan teknik modeling seperti 

dalam penelitian yang dilakukan Setianingsih et al. (2018) menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara nilai kejujuran dengan teknik modeling yang dapat membentuk 

karakter anak usia dini. Selaras dengan penelitian tersebut, Faridah (2015) 

mendapatkan hasil bahwa teknik modeling dapat meningkatkan rasa hormat siswa 

terhadap dirinya sendiri, orang lain dan semua bentuk kehidupan. Sejalan dengan 

penelitian di atas, penelitian Umam et al., (2015) menunjukkan adanya peningkatan 
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rata-rata kedisiplinan dari siklus I sebesar 114,6menjadi 125,4 pada siklus II. 

Sedangkan untuk pencapaian kedisiplinan sangat tinggi, siklus I sebesar 53,8% dan 

siklus II sebesar 100%. Aktivitas siswa dari rata-rata sedang menjadi baik sekali 

dan aktivitas mengikuti upacara bendera semakin meningkat. Hal ini selaras dengan 

hasil penelitian dari Rizal et al., (2019:379) yang menunjukkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik modelling simbolik dapat meningkatkankan 

kedisiplinan siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pemberian 

umpan balik dan teknik modeling dapat mempengaruhi karakter siswa ke arah yang 

lebih positif. Tetapi dalam penelitian sebelumnya karakter siswa sekolah dasar 

hanya dipengaruhi dengan pemberian umpan balik saja atau menggunakan teknik 

modeling saja. Dari hasil penelitian sebelumnya serta observasi di lapangan, 

peneliti akan melakukan penelitian dengan mengkolaborasikan pemberian umpan 

balik dengan teknik modeling, yang bertujuan untuk mempengaruhi karakter siswa 

sekolah dasar ke arah yang positif. Maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh 

Pemberian Umpan Balik Dan Teknik Modeling Terhadap Karakter Integritas Siswa 

Kelas VI Sekolah Dasar Gugus Sudirman Kecamatan Pulokulon Kabupaten 

Grobogan” perlu untuk segera dilakukan. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Adakah pengaruh pemberian umpan balik dan teknik modeling terhadap 

karakter integritas siswa Kelas VI Sekolah Dasar Gugus Sudirman 

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan? 

1.2.2 Seberapa besar pengaruh pemberian umpan balik dan teknik modeling 

terhadap karakter integritas siswa Kelas VI Sekolah Dasar Gugus Sudirman 

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagaiberikut: 
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1.3.1 Menganalisis pengaruh pemberian umpan balik dan teknik modeling 

terhadap karakter integritas siswa Kelas VI Sekolah Dasar Gugus Sudirman 

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. 

1.3.2 Menganalisis besarnya pengaruh pemberian umpan balik dan teknik 

modeling terhadap karakter integritas siswa Kelas VI Sekolah Dasar Gugus 

Sudirman Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan karakter 

siswa di sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.2.1 Melalui Pemberian Umpan Balik dan Teknik Modeling terhadap 

Karakter Siswa di Sekolah Dasar 

1.4.2.2 Sebagai bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang dikaji dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pemberian Umpan Balik dan Teknik Modeling terhadap Pendidikan Karakter 

Siswa Kelas VI Sekolah Dasar Gugus Sudirman, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten 

Grobogan” ini peneliti akan membatasi penelitian ini pada: 

1.5.1 Pemberian Umpan Balik dan Teknik Modeling terhadap Pendidikan 

Karakter Siswa  

1.5.2 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain 

nonequivalent control group designs. 

1.5.3 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI di Gugus Sudirman, Kecamatan 

Pulokulon, Kabupaten Grobogan. 

1.5.4 Penelitian ini berlangsung di semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022. 
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1.6 Definisi operasional variable 

Untuk menghindari kekeliruan dan salah penafsiran terhadap variabel yang 

ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional variable 

dari judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Variabel yang menjadi obyek 

penelitian ini adalah pemberian umpan balik (X1) dan teknik modeling (X2) dan 

karakter Siswa (Y1). Definisi operasional variable tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1 Umpan Balik  

Umpan balik merupakan tanggapan yang disampaikan oleh 

komunikan (penerima pesan) ketika seorang komunikator (pemberi pesan) 

menyampaikan pesannya. 

1.6.2 Teknik Modeling 

Teknik modeling adalah proses individu mengamati 

seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkahlaku 

sang model. Anak akan memperhatikan suatu model, kemudian anak 

diberikan sebuah penguatan atau reward. 

1.6.3 Karakter Siswa  

Karakter adalah nilai-nilai dan pemikiran yang telah menjadi sikap 

mental yang mengakar dalam jjiwa, lalu tampak dalam bentuk tindakan-

tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, natural, dan refleks. Karakter 

adalah ciri khas perilaku seseorang yang membedakannya dengan orang 

lain yang melekat pada siswa tentu dipengaruhi oleh interaksi antara siswa 

satu dan lainnya, antara siswa dan guru, antara siswa dan lingkungan 

sekolah.  

Karakter Integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki 

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral 

(integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggungjawab 
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sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui 

konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.  

Indikator karakter siswa yang akan diteliti, yaitu: (1) Kejujuran; (2) Tanggung 

jawab. 


