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ABSTRAK

Penelitian pengembangan pembelajaran bertrrjuan untuk merancang dan

mengembangkan model pendidikan karakter pada MKB. Secara keseluran penelitian

ini terdiri dari tiga tahap yaitu (1) Disain dan pengembangan model pendidikan

karakter pada MKB; (2) validasi dan uji coba; (3) implementasi dan evaluasi.

Penelitianpada tahun 2OtZ Oifot*kan pada inventarisasi nilai karakter pada kelompok

\{KB (6 matakuliah). Dilaksanakan pada bulan April sarnpai September tahun 2012

Data sekunder berupa dokumen Silabus, SAP MKB dianalisis menggunakan forrnat
penilaian, dan data primer dari jawaban angke! observasi dan wawancara dianalisis

s€cara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dokumen silabus, dan

SA? seluruh dosen pengampu MKB belum mencantumkan nilai karakler.
Berdasarkan hasil observasi pfu beberapa matakuliah dafam kegiatan pembelajaran

dan tugas-tugas yang diberikan terdapat pmupukan nilai-nilai dan karakter,terutama

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin
tahq menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif cinta damai, gemar membac4
peduli lingkungaa dan tanggung jawab. Penelitian pada tahun 1 ini telah dihasilkan
prototylte Silabus, SAP dan Lembar Kerja Mahasiswa matakuliah Dasar-dasar

Pendidikan Iknu Pengetahuan Alam (DDIPA). Berdasarkan hasil penelitian dapaf

disimputkan bahwa pengembangan karakter pada setiap mata kuliah dapat

diintegrasikan pada perencanaan pembelajaran dan diaktualisasikan pada kegiatan
pembelajaran.

Kata Kunci : Dessin, Matakuliah Keahlian Berkarya,Model Pendidikan Karakter

PENDAHULUAN

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau merupakan salah

satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mengelola pendidikan sesuai

nerundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini menghasilkan tenaga pendidik

rcalon guru) biologi yang memiliki kompetensi pedagogik, kornpetensi profesional,

i,ompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dengan kualitas dan daya saing tinggi.

Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan mahasiswa

nelatui pemberian kesempatan rnenyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai



sumber dan mela-ksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep

biologi yang dipelajari. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada

kemampuan berfikir tingkat tinggi (higher ortler thinking), meliputi berfikir kritis,

kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan-

Selain diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (instrttctional fficts),

proses pembelajaran biologi diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak

pengiring (nurturant effects). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan

kepribadian peserta didik sebagai guru. Prinsip learning by doing tidak hanya

diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan

pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui

oengalaman dalarn menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

Amanah yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tenlang

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berftrngsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikufrya ditegaskan

bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" berakhlak muliq

sehat, berilmrl cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

ssrta b€rtan ggung j awab.

Tujuan pendidikan nasional tersebut menyiratkan bahwa melalui pendidikar

nendaknya diwujudkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelekfual *uop*

i.ecerdasan kinestetika. Pendidikan nasional mempunyai tujgan muiia terhadap

individu peserta didik, yakni membangun pribadi yzurg memiliki ilmu pengetahuan,

nenin,ekatkan kernampuan teknis, mengembangkan kepribadian yang kokoh rtran

membentuk karakter yang kuat (Kemendikn as,20ll:2).

Kegiatan pendidikan adar dapat berhasil sesuai dengan tujuan pendidftau

iams marnpu menngantisipasi apa yang akan menjadi tantangan hidup peserta didik

lada masa yang akan datang. Terbentuknya karakter yang kuat dan kokoh diyakini

n:rupakan hal penting dan mutlak dimiliki peserta didik untuk menghadapi tantangan

iii.lup di masa mendatang. Pendidikan karakter yang diperoleh sejak pendifrkan anak

xia dini hingga perguruan tinggi dapat mendorong mereka menjadi anak-anak bangsa

i :::g memiliki kepribadian unggul seperti diharapkan dalam tujuan pendidikan

::-.ional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjadikan pendidikan lebih



- empuyai makna bagi individu yang tidak sekedar rnembeti pengetahuan pada tataran

.- r.$irif tetapi juga aspek afektif dan perilaku.

Sejalan tlengan penerapzul Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) prodi

:ealidikzur biologi tahun 2008, program Studi menetapkan rekapitulasi kurikulum

:,::basis kompetensi dengan jumlah 144 SKS.

Pada prinsipnya pengembangan nilai dan karakter tidak dimasukkan sebagai

r.:kok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata kuliah. I)aiam pengembangan nilai

fur karakter menurut Balitbang Puskur Kemendiknas (2010) meliputi prinsip (l)
'rerkelanjut 

an, {2) terintegrasi melalui semua mata pelajaran, (3) nilai tidak diajarkan

:eiapi dikembangkaru (4) Student Centeretl. Learning, pembelajaran aktif dan

:;envenangkan.

Pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan

i.arakter di sekolah. Oieh karena itu seharusnya setiap perguruan tinggr memiliki pola

c,embentukan karakter mahasiswa sesuai dengan visi. misi, dan karakteristik perguruan

dngg masing-masing. Pendidikan karakter perlu didesain semra utuh pudimansyah,

:xk2010)

Berdasarkan hal di atas penelitian ini unhrk merancang dan mengernbangkan

rcndidikan kardkter yang diintegrasikan pada kelompok N{atalculiah Keablian

Berkarya (MKB), Pemilihan pada MKB ini karena sebagai mahasisna calon guru

t3rus menguasasi kornpetensi pedagogik, selain kompetensi profesional, sosial dan

kepribadian. Perguruan tinggi dalam hBl ini Program Studi pendidikan biologi.perlu

:iengembangkan langkah-langkah yang konkret, tidak saja memberi penekanan pada

::oritis. tetapijuga dengan telaah yang kontekstual, inspiratif, dan evaluatif.

Menurut Wibisono (2000:5) kontekstual dalam arti masukan-masukan yang

:rajukan terkait dengan masalah-masalah aktuai yang berliembzurg. Inspiratif dalam

aii memberi ilham untuk mengajak peserta didik melakukan pembahalga4, dan

e-.'aluatif secara kritis menunjukkan apa yang perlu ditumbuh kembangkan dan patut

:rkembangkan.

}TETODE PENELITIAN

Penelitian berbasis lab. ini merupakan perieiitian pe.qgernbangan, diiaksan{,g.

:ulan .Mei - Agustus 2012. Tahap awal unhik inventarisasi'Uilak'sanhkan pada

r,:lcmpok MKB (Dasar-dasal Pendidikan IPA, Strategi Pembelajaran Biologi, Telaah

i,'rktlurn Biologi, Penilaian Hasil Belajar Biologi, Pengembangan Progran

,:ntrlajaran Biologi, dan Manajemen Berbasis .Sekolah;.



Penelitian ini terdiri dari tiga d?p yaitu:

l. Tahap inventarisasi , disain dan pengembangan model pendidikan kardkter

. 'MKB.

2. Tahap validasi danuji coba.

3. Lnplementasi dan Pvattrasl

pengumpulan data pada penelitian ini dengan dokumentasi, observasi 'dan

wawancara. Dokumen yang diperlukan berupa dokumen perangkat pembetaj-aran

doqen yaitu silabus dan SAP Mata Kuliah Keahlian Berlgrya (MKE) selar-rjttnya

dianalisis dengan Instrumen penelaahan perangkat pembel4jaran (Silabus dan

sAP).

Kegiatan dan tahap penelitian penelitian seperti pada Gambar 1.
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Analisis data yang digunakan untuk menganalisis komponen silabus dan SAP

adalah analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis setiap komponen silabus dan

SAP. Selanjqtnya hasil analisis dikelompokkan sebagai berikut.

Rata rata dan Kategori Kualiatif Silabus dan SAP

Rata rata Kategori

3,26 - 4,00 Sangat baik

2,51-3,25 Baik

1,76 - 2,50 Cukup

r';00 - r,75 Kurang

Tahap disain dan pengembangan model

1) . Tahap pertama adalah menentukan apa yang diperlukan untuk

menyelesaikan masalah (Gagre et al. 2005). Penyelesaian yang dipilih

pada penelitian ini adalah inventarisasi nilai-nilai karakter pada MKB.

Nilai-nilai karakter tersebut: reltgius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras,

beatif mardiri, demofuatis, rasa ingin tahq semangal kebangsaan,cinia

tanah atr, menghar gai pr e stasi, b er s ahab at/komtmikotif, gemsr memb ac a,

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggang iawab (Kemendiknas;

2010).

2) Mengintegrasikan secara keseluruhan nilai karakter dari setiap kompetensi

padb MKB dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Pada kajian ini

perangkat pembelajaran yang dikernbangkan pada matakuliah Dasardasar

Pendidikan IPA

Tahap validosi dan uji coba model

1) Validitas isi oleh tim dosen Kelompok Bidang Keahlian.

2) Uji coba terbatas pada beberapa topik mata kuliah.

Flasil validasi dan uji selanjutnya dianalisis. Berdasarkan hasil analisis dilakukan revisi

eada model yang dihasilkan. Model pendidikan nilai karakter yang dihasilkan siap

iiimplernentasikan pada mata kuliah MKB khuzusnya DDIPA.



J{.{SIL DAN PEMBAHASAN

Profil Silabus dan SAP Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) Bidang

Pendidikan Biologi

Berdasarkan hasil penelaahan silabus Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)

3iJang Pendidikan Biologi, diperoleh data yang dapat dilihat pada tabel l-

3erdasarkan tabel I dapat dilihat bahwa silabus MKB bidang Pendidikan biologi

:emiliki kelengkapan dan relevansi 3,1 dengan kategori baik. Hal ini baik karena

s:.iabgs sebagai bagian dari kurikulum yang merupakan rencana pembelajaran pada

yretu mata lr-uliah yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi

pokoVpembelajaran, kegiakn pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu,

reierensi dan sumber belajar. Silabus ini akan sangat bennanfaat sebagai pedoman bagi

Josen karena berisi petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan dan ruang lingkup

rnareri yang harus dipelajari oleh peserta didik. Selain itu, juga menerangkan tentang

kegiatan belajar mengajar, media dan evaluasi yang harus digunakan dalam proses

;embelajaran kepada peserta didik. Menurut Kemendiknas (2009), dengan

:erpedoman pada silabus diharapkan pengajar akan dapat menghjar lebih baik, tanpa

Lharvatir akan keluar dari tujuarl ruang lingkup materi, strategi belajar mengajar, atau

xeluar dari sistem evaluasi yang seharusnya- Pada komponen nilai karakter, semua

silabus MKB tidak memiliki nilai karakter. Hal ini disebabkan karena Program Studi

Fendidikan Biologi belum menerapkan pendidikan karakter sehingga nilai karakter

beium tereksplisitkan dalam silabus.

Tsbel 1. Nilai Rata-Rata dan Kategori Silabus Mata Kuliah Keahlian Berkarya (\dKB)

.'"r. Komponanpenelaahan DDM SPB lLR
Penelaahan Silabus MKB Rata-

- Katepon
KataPHB P3B MBS

. Kelengkapankom;xrnent silahus
JJ 2,8 Baik

. Kelengkapan dan kesesuaian 4444 r 3,5 Saneat Baik
tuiuan mata kuliah

. Kelengkapan dan kesesuaian: deslripsi mata kutiah

: Indikaror

44441
444

?5

4

r.9

4

;
a

Sangat Baik

4- Ilateri Perkuliahmr
:-P.nitaiil-* -

t3441
44444

2,7 2,7 2,3 3 11 1
_!qgCAt.-Ba4( _
Balk '

i A.lokasi Waktu 44 Baik

444 44 Sangat Baik4

-r*ilai Krakater Kurc
BBik

: DDM=Dasar-Dasar MIPr! SPB=Strategi Pembelajaran Biologi, TLR=Telaah Kurikulunr, PHB= Penilaian

BcJajar, P3B-fengembangan Program Pembslajamn Biologi, MBS=Manajemen Berbasis Sekttldh.

'6



Tabel2. Nilai Rata-Rata dan Kategori SAP Mata Kuliah Keatrlian Berkarya (MKB)

'-" Komponor
Penelaahan SAP MKB Rata

DDM PHB P3B TLR SPM NUIU- KAtCgOTi

SAP33
3,8 3,7- 3,5 3,7 Sangat Baik

2 3-l
I Keeiatan 3-7 3.3 3,I

22

t Nilai Karakter
: Referensi

'.LL{B': DDM:Dasar-Dasar MIPA, SPB=Strategi Pembelajaran Biologi, TLR:Telaah Kurikulum, PFIB: Fenilaian
ja,.ri Belajar, P3B:Pengernbangan Program feiirtet4aran-fiologi, MBS:Manqiemen Berbasis Sekolah.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa SAP MKB bidang Pendidikan biologi

nemiliki kelengkapan dan rele'ransi 2,6 (Baik). Hal ini menunjukkan SAP MKB'

ialam kelengkapan komponen dan relevansinya telah baik. SAP akan rnembantu dosen

ialam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi peserta didik dan

nasalah-masalah yang mungkin timbul dalam pernbelajaran. Baik pengajar maupun

!€serta didik mengetahui dengan pasti tujuan yang hendak dicapai dan cara

nencapainya. Dengan demikian pengajar dapat memp€rtahankan situasi agar peserta

jidik dapat memrxatkan perhatian dalam pembelajaran yang telah diprogramkannya.

Semua SAP MKB tidak memiliki komponen nilai karalter disebakan karena Silabus

\ffiB belum mengacu pada silabus berkarakter. Hal ini didukung oleh Nurdin (2012)

iang mengatakan bahwa Satuan Acara Perkuliahan (SAP) merupakao proyeksi

i,egiatan (attivitas) yang akan dilakukan oleh dosen atau staf pengajar dalam proses

:embelajaran untuk mencapai satu atau lebilr kompetensi dasar yang telah dijabarkan

:alam silabus. SAP merupakan penjabaran dari silabus jadi komponen nilai karakter

:,j.ak akan mutrcul pada SAP jika silabusnya sendid belum mengacu pada silabus

ieCnrakler.

laventarisasi Nilai Karakter pada Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) dan
ltrata Kutiah Keilnauan dan Keterampilan (MKK)

Berdasarkan hasil inventarisasi mlai karata-er pada Mata Kuliah Keahlian

::rl;arya (I\4KB) terindentifikasi sejurnlah nilai karakter yaitu religius, jujur, toleqns5

::sirii-n. kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai piestasi,

:er-.ahabat/ komunikatif ginta damai, gemar membaca" peduli lingkungan, dan

"-:g;;ung jawab.

Kun
Baik

2)
I)

I



Nilai toleransi dapat dikembangkan melalui metode pembelajaran berdiskusi.

S:hagai contoh pada Mata Kuliah Dasar-Dasar Pendidikan IPA. Dalarn memahami

::frekat dan karakteristik IPA mahasiswa dikelompokkan dalam kelompok belajar

r alg heterogen baik dari kemampuan kognitif, agama, jenis kelamin, maupun suku.

l,lelalui pengelompokan yang heterogen, dituntut adanya nilai toleransi. Setiap

:rr:hasiswa harus mentoleransi perbedaan yang terdapat dalam kelompok dan saling

:lenerima satu sama lain sehingga mereka bisa mengerjakan tugas kelompok yattg

';berikan pada mereka dengan baik.

Nilai kerja keras dapat dikembangkan pada semua Mata Kuliah Keahlian

Berkarya. Sebagai contoh pada Mata Kuliah Penilaian Hasil Belajar. Mahasiswa harus

:empu menlusun kisi-kisi tes hasil belajar, mengkontruksi butir soal tes pilihan ganda

:ruupun tes uraian. Mahasiswa diberi jangka waktu dalam mengerjakannya. Pemberian

jangka waktu dan disiplin dalam pengumpulan tugas akan membuat mahasiswa

:€rupaya mengerjakan tugas yang diberikan dengan kerja keras mengingat menyusrm

i'i-kisi tes hasil belajar, mengkontruksi butir soal tes ini bukan pekerjaan yang mudah

::*ramping tugas-tugas mata kuliah lain yang juga harus dikerjakan.

Nilai kreatif pada Mata Kuliah Pengembangan Program Pengajaran Biologi,

falam proses pembelajaran, mahasiswa ditugaskan membuat perangkat pembelajaran

'.::ru silabus, RPP, bahan ajar, serta media ajar. Dalam membuat silabus dan RPP

-elasiswa harus lcreatif, memilih metode, modei pembelajaran, menetapkan alokasi

',i'akru dan penilaian yang sesuai dangan materi dan kompetensi yang harus dicapai.

:egiru juga dalam pernbuatan balmn ajar dan media ajar, sangat diperlukan kreatifitas

-r: tinggi

Nilai mandw dapat dikembangkan pada Mata Kuliah Manajemen Berbasis

Sekolah. Mahasiswa ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi,

:rlepcran pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah ke Sekolah N{enengah Pertasna

::3;.ipun Sekolah Menengah Atas dimana mahasiswa dituntut harus mandiri. Dosen

:-'J3rnpu tidak ikut serta dalam melalisanakan monitoring tersebut. Mulai dari

:.r:l!:L:.rusiin surat izin, kunjungan ke sekolah, melakukan wawancara, sampai pada

:.:nbuatan laporan harus dilakukan mahasiswa dalam kelompok secara mandiri tanpa

- ":r.:'rpingi oleh dosen pengampu- Hal ini akan membentuk karakter mandiri dalam

- :ahasiswa.

Rasa ingin tahu pada matakuliah DDIPA dapat dikembangkan dengan

*'. :-'.ukan kegiatan pendahuluan terlebih dahulu yaitu dengan memberi. motivasi.

I



- r:uk kompetensi mahasiswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi

:and-rdikan MIPA di sekolah, sebelum memulai pembelajaran, dosen meminta

:.a-'iasiswa untuk mencari tahu terlebih dahulu keadaan sekolah-sekolah di kota dan di

:esa dari bebagai sumber belajar.

Nilai menghargai prestasi pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi.

Dalam memahami model-model pembelajaran, mahasiswa diminta untuk

nempraktekkan penerapan model pembelajaran dalam kelompok. Kelompok yang

pling baik dalam mempraklekkan model belajar dapat dib€ri penghargaan berupa

pujia:r ataupun penambahan niiai.

Nilai bersahabat/ komunikatif sama halnya dengan nilai toleransi dan

:emokratis pada mata kuliah DDIPA. Dalam memahami hakekat dan karakteristik

I'fIPA mahasiswa dikelompokkan dalafn kelompok belajar yang heterogen baik dari

r.emampuan kognitif, agarna, jenis kelamino maupun suku. Melalui pengelompokan

i ang heterogerg dalam kolompok belajar mahasiswa dituntut untuk bersedia membantu

:rmarl yang kesulitan dalam memahauri kompetensi yang ditetapkan, tanpa

:remandang perbedaan yang ada.

Nilai cinta damai sama halnya dengan nilai toleransi dan demokratis dapat

likembangkan pada semua MKB melalui metode pembelajaran berdiskusi. Sebagai

contoh pada Mata Kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Mahasiswa ditugaskan untuk

melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan Manajemen

Eerbasis Sekolah ke Sekolah Menengah Pertama ataupun Sekolah L{enengah Atas.

F;lsiisanaa$ tugas ini dikerjakan secaftr berkelompok. Kelompok yang ditetapkan oleh

j'rS€t adalah kelornpok yang heterogen yang memiliki perbedaan dari sukr:, agam4

luupun SARA. Dalam kelompok belajar masiswa situntut untuk menyampaikan hasil

rcrnikiran dalam diskusi kelompok dengan perkataan dan sikap yang membuat oftrng

.In memsa senang.

Nilai tanggung jawab pada matakuliah Pengembangan Prograrn Pengajaran

tsioiogi. Dalam menger-jakan tugas kelompok rnembuat perangkat pembelajaran, bahan

'j.l dan media ajar, dosen sebaiknya rneminta nrabasiswa menuliskan kontribusi

:t*=-ng-masing anggota kelompok dalam mengerjakan tugas dan memberikan arahan
'::;j:'"\'a rugas kelompok harus dikerjakan oleh semua anggota kelompok, mahasiswa

:;:rs mengerjakan kewajibannya dengan tanggung jawab, dengan begitu semua

::;:o'.a kelompok bertanggung jawab mengerjakan tugas kelompok.



Pada hakekatnya kedelapan belas nilai karaller dapat diterapkan dalam Mata

r-uiah Keahlian Berkarya (MKB). Akan tetapi penerapan nilai yang paling esensi,

,:-ng paling rele,van dengan Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) akan sangat

::rsantung dari keatifitas'pengarnpumatakutiah yang menjadi tanggung jawabnya-

Pengembangan aktualisasi nilai dapat dikembangkan dalam proses belajar

:r:ngajar yang .berwawasan spiritual untuk meletakkan nilai etik dan moral serta

::iigiusitas sebagai dasar dan arah pengembangan sains. Character based approach

:ciiu diterapkan dalam setiap mata kuliah untuk mengembangt"" sikap saling

i:terkaitan antara sains dan moral (Wibisana;2000 dalam Winarni;2006).

Selanjutnya menurut Adi Massana (2000), kegiatan kademis dapat menjadi

-israna untuk menunjukkan kaidah norrratif yang harus dipatuhi dalam menggali dan

::engembangkan ilnu, dan unhrk menyadarkan bahwa siapapun pada masa depan

:ams si'ap untuk mengahadapi perubahan yang berlangsung secara cepat dan

rendasar. sanggup beradaptasi dengan perubahan dan mampu mencari jalan keluar

'-=nrk mengatasi masalah yang dihadapi.

Evi Suryawati (2010) mengembangkan pembelajaraq konJekstual dengan

:llosofi RANGKA yang berfungsi memperkuat dan memberi bentuk pada tubuh.

Sisrva dilatih melalui kegiatan menemukao, mencari pemecahan masaldh, mengamati,

:,ekerjasam4 mampu mengkomunikasikan secara lisan maupu tulisan, pada aklrirnla

remua kemampuan tersebut akan sangat berperanan dalam pembentukan karalcter yarrg

i';at dan kokoh.

Ibrahim Q012) mengembangkan nilai dan karakter. melalui .model

:'*rbeiajaran melalui pemaknaan. tv{odel pemaknaan ini berdasarkan bahwa

::nomena dalam IPA banyak yang dapat dijadikan pemaknaan untuk menjelaskan

:,:iiiaku dan karakteristik manusia. Model irri akan sulit diterapkan jika guru tidak

r,readf.

Pangembangan pembelajaran semestinya lebih menekankan pada learning

:jri&n teaching. Dengan ini akan lebih menghasilkan perubahan perilaku karena

. juaxnya adalah pembentukan perilaku atau kompetensi yang terkait dengan tuntutan

:r:iesionalisme.

PE\1TUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan karakter

:::: setiap mata kuliah dapat diintegrasikan pada perencanaan pembelajaran,

: rcualisasikan pada kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kreativitas, komunikasi,

I
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hc,ordinasi dan kerjasama antara tim pengampu akan sangat beqperanan dalam

memperkuat integrasi nilai dan karakter.
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