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ABSTRAK

Penelitian pengembangan pembelajaran berfujuan. untuk merancang dan

mengembangkan moae-t pendidikan karakter pada MKK. Secara keseluran penelitian

ini ierdiri a*i tigu tuhup yaitu (l) Disain dan pengembangan model pendidikan

karakter pada MKK; (Z) vaiaasi dan uji coba; (3) implementasi dT_ evaluasi.

Fenelitian pada tahun 20tZ OiCItust<an pada inventarisasi nilai karakter pada kelompok

\tKK (6 mata kuliah). Dilaksanakan pada bulan April sampai September tahun 2012

Data sekunder berupa dokumen Silabus, SAP MKK dianalisis manggunakan format

penilaian, dan data pri*"r dari jawaban angket, observasi dan wawancara dianalisis
"r**" 

deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dokumen silabus, dan

SAp seltguh dor"tt p"og*rp.t MKK belum mencanturnkan nilai karakter. Berdasarkan

hasil observasi pada beberapa matakuliah dalam kegiatan pembelajaran dan tugas-

ugas yang diberikan terdapat pemupukan nilai-nilai dan karakter,terutama religius,

I,tfu, iolei=osi, disiplin, tJ4a teras, kreatif, mandiri, demokratis> rasa ingin tahu,

mnengbargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membac4 peduli

li"gk""g*, di* tungguttg jawab. Penelitian pada tahun I ini telah dihasilkanprototype

Sil;bus, SAp dan-Lembar Kerja Mahasiswa matakuliah Morfologi Tumbuhan.

tserdasnrkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengemhngan karakter pada

setiap mata kuH;h dapat diintegrasikan pada perencaruHn pembelajaran dan

diaktualisasikan pada kegiatan pembelajaran.

Knta Kunci : Desain, Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan, Model Pendidiknn

Karakter

PENDAHULUAN

program Str.rdi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau merupakan salah

satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mengelola pendidikan sesuai

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

, calon grrru) biologi yang memiliki kompetensi pedagogtlq kompetensi profesional,

komperensi kepribadian dan kompetensi sosial dengan kualitas dan daya saing tinggi.

proses pembelajaran diaratrkan pada upaya untuk mengaktifkan mahasiswa

neelalui pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai

s;nnber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari ko4sep-konsep



:.:.ogi )'alg ,1ipela1ari. Pengembangan pembelalaran )ang berorientasi pada

-.:nainpun berfikir ringkat tinggi (higher order rhinking), meliputi b€rfikh kritis,

rr*tif. iogis, refleLtif. pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Selain diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (instructional fficts),

FroSeS pembelajaran biologi diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak

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

kepribadian p€serta didik sebagai guru. Prinsip learning by doing tidak hanya

liperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan

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

rengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegratan yang ditugaskan termasuk

nengatasi masalalr-masalah yang dihadapi di lapangan'

Amanah yang tertuang dalam Undang-undang No- 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi

nengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa Ya4g

oennartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Berikutnya ditegaskan

bahr*'a'pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi.peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

selrat, trerilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan inenjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan nasional tersebut menyiratkan bahwa meialui pendidikan

hendaknya di*ujudkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial. intelektual maupun

kecerdasan kinestetika. Pen'Jidikan nasional mempunyai tujuan rnulia terhadap

ildividu pesefia didik, yakni mernbangun pribadi yang menliliki itmu pengetahuan,

meningkatkan kemampuan teknis, mengembangkan kepribadian yang kokoh dan

membcntuk karakter yang kuat (Kemendiknas, 2011:2).

Terbentuknya karakter yang kuat dan kokoh diyakini merupakan hal penting

dan mutlak dimiliki peserta didik untuk menghadapi tantangan hidup di masa

mendatang. Pendidikan karaher yang diperoleh sejak pendidikan anak usia dini hingga

p€rguruan tinggi dapat mendbrong mereka menjadi anak-anak bangsa yang memiliki

kepribadian unggul seperti diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional' Berbagai

upaya telah dilakukan untuk menjadikan pendidikan lebih mempuyai makna bagi

individu yang tidak sekedar memberi pengetahuan pada tataran kognitif tetapi juga

aspek afektif dan perilaku.



Seialan dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) prodi

pendidikan biologi tahun 2008, program Studi menetapkan rekapitulasi kurikulum

berbasis kompetensi dengan jumlah 144 SKS.

Pada prinsipnya pengembangan nilai dan karakter tidak dimasukkan sebagai

pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata kuliah. Dalam pengembangan nilai

dan karakter menurut Balitbang Puskur Kemendiknas (2010) meliputi prinsip (1)

berkel'anjutan, (2) terintegrasi melalui semua rnata pelajaran, (3) hilai tidak diajarkan

tetapi 'dikembangkan, (4) Student Centered Learning, pembelajaran aktif dan

menyenangkan"

Pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan

karakter di sekolah. Oleh karena itu seharusnya setiap p€rguruan tinggi memiliki pola

pembentukan karakter mahasiswa sesuai dengan visi, misi, dan karalteristik perguruan

tinggi masing-masing. Pendidikan karakter perlu didesain secara utuh (Budimansyah,

dkk2010)

Berdasarkan hal di atas penelitian ini untuk merancang ilan mengembangkan

pendidikan karakter yang diintegrasikan pada kelompok mata kuliah keahlian (MKt).

Pemilihan pada Vtff ini karena sebagai mahasiswa calon guru harus menguasai

kompetensi profesiolal; selnin kompetensi pedagogik, sosial dzrn kepribadian.

Perguruan tinggr dalam hal ini Program Studi Pendidikan Biologi perlu

mengembangkan langkah - langkah yang konkret, tidak saja memberi penekanan pada

teoritis, tetapijuga dengan telaah yang kontekstual, irtspiratif; dan evaluatif.

METODE PENELITIAN

Fenelitian berbasis lab. ini merupakan penelitian pengembangaa diiaksanakan

bulan Mei'- Agustus 2A12. Tahap awal untuli inventarisasi dilaksanakan pada

kelompok MKK (Morfologi Tumbuhan, Anatomi Tumbuha4 Sistematika Tumbuhan

Rehdah, Sisternatika Tumbuhan Tinggi, Fisiologi Tumbuhan, Ekologi Turnbuhan).
- .. : .. - . r I . ,r: -. :

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu:

1: Tahap inventarisasi , disain dan pengembangan model pendidikan karakter

MKK.

2. Tahap validasi dan uji coba.

3. Implementasi dan Evaluasi

Pengtnnpulan data pada penelitian ini dengan dokurnentasi, observasi dan

wawancara. Doktrmen yang diperlukan berupa dokumen peran-gkat pembelajaran

dosen yaitu silabus dan SAP Mala Kuliah Keilmuan Ketrampilan (MKK)

.J



selanjutnya dianalisis dengan lnstrumen penelaahan perangkat pembelalaran

(Silabus dan SAP).

Kegiatan dan tahap penelitian penelitian seperti pada Gambar 1.

OUTPUT

Do.kumen
silabus dan
SAP MI{K

Profil
Silabus dan

SAP MKK
-dan

pelaksanaan

KBK

Nilai-nilai
Karakter

l'-'-'*':'-.'-'-'-'*:r i
.l lnsfrumen mtegrasl I !
! nilai-nilai karakter " rr ' _._.i

Gambar 1.. Alur Fenelitian

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis komponen silabus dan SAp

adalah analisis desleriptif yaitu dengan mengarialisis setiap komponen silabus dan

SAP, Selanjutnya hasil analisis dikelompokkan sebagai berikut,

Rata rata dan Kategori Kualiatif Silabus tians.tp
' Ratn rata ''Kategori

J,25 *4,.00 : Sangat'baik

1. c,.t i er
41J I - J\LJ ,-Baik

lo76 - 2,5Q Cukup

r.00 - r;7s Krrmno
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Tahap disain dan pengembangan modeL

1) Tahap pertama adalah menentukan apa yang diperlukan untuk

rnenyelesaikan masalah (Gagne et al. 2005). Penyelesaian yang dipilih

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

Nilai-nilai karakter tersebut: r el jgius,. j 1tj ur, t ol er ans i, di ; iplia keyj a ke ras,

beatif, mandiri, demola"atis, rasa ingin tahu, semangcit laibangsaaycinta

ranafi' air, menghar gai pr e st as i, b e r s ahabat/knmunikayiJ gemar ne mbhc a ;

pedu{i lingkungan, peduli sasia[, dan tanggung. jawan^ (Ke.mendiknas,

?010I

2) Mengintegrasikan secara keseluruhan nilai karakter dari setiap kornpetengi

pada lv{KK dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Pada kajian ini

perangkat pembblajaran yang dikernbangkan pada matakuliah Morftilogi
'- _. .i
l.umtiuhan.

Tahap validasi dan 4j! coba model

l) Yaliditas isi oleh tim dosen Kelornpok Bidang Keahli4n.

2) Uji coba terbatas pada beberapa topik.rnata kuliah.

H,asil validasi dan uji selanjutrrya dianalisis. Berdasarkan hasil analisis rlilakukan revisi

mCIrde model yaqg dihasilkan. Model pendidikan nilai karakter yang, dihasiik:n.,siap

dtnrplementasikan pada mata ku{iah MKK khususnya Mortblogi gumbuhan.

TL{SIL DAIY PEMBAIIASAN

Frufrl Sil*bus d*n SAP Mat* Kuti*h Keahli*n dan Keter*rntriilan p.tKK,;Ltsirtnng
&uteni

tserdasarkaa hasil penelaahan silabus ma{a kuligh keilmuan dan keterarnpil*n

J'RK} bidang Botani ?engan menggunakan instrument komponen'siiabus. dapat

: : l-.ai pada tabel,berilrul i



Tnhel l: Kelengkapan Komponen Silabus MKK Bidang Botani

Komponen Kelengkapan Komponen Silabus Mata Kuliah Rata-rata Kategori
Silabus Keilmuan dan Keterampilan (MKK) Bidrng Botani

MT AT STR STT FT

Identitas
mtt2 kuliah

SB

Tujuan mala I
kuliah

SB'l

Deskripsi
mala kuliair
Kompetensi I
(SK dan

0;66 ,ts

Pengalaman I
bclajar
\Iateri
pcrkuliahan
Penilaian .I SB
Alokasi
wattu

0,33

k:rakler
Brtr-nte 'Urn

itri-
WF: Morfologj Tumbuha4 AT = Anatomi Tumbuhan, STR = Sistenritika Tumbubm Reridalr'ST'f = Sisternatika
i r=buhan Tinggi, FT : Fisiologi Tumbuhan, ET : Ekclogi Tnmbuhan

Berdasarkan tabel I d4pat dilihat bahwa rerata kelengkapan komponen silabrn

\feu 6,r1i* Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang botani adalah 0,77 {sangat

hetr). Data tersebut menrurjulikan bahwa kelengkapan komponen silabus kelompok

meta kuliah tersebut sudah sangat baik dilihat dari komponen y'ang ada peda

iriabusnya. Pada kompoaen identrtas mata kuliah, tujuan mata kuiia[ deskripsi mate

b:Ialr" pl-ngdlarnarl belajzu, tuateri perh:liahan, penilaian da-n siruber pustaka

:,smiliki rersta paling tinggi yaitu I (sangat baik). Hasil ini menurijukkari bah*'a

r-ru-iuh komponen tersebut sudah ada pada seluruh silabus Mata Knliah Keilmuan dan

Keterampilan (MKK) bidang botani.

Komponen yang memperoleir'kategori'culiup ada dua yaitu komponen alofiasi
.*ai.lu dengan rerala 0,33 cian indikator ciengan rerata 0,5. Data ini menunjuirkan

:ehua ii<Jak semriii silabus klata Kuliah Keilmuan rjan Keterampilan (N{Kf1 U;Cang

:":i:i-; ineiniliki koinpoiieii tei-sebiit, lial ini kareiia,l,.lokasi i'.aktii haii;a ,iicantumkan

::l: S,{P sednngksn pade sllchris tidnk rCe. Sejaln* dengen A::<;;'linris {2+12} bsh-,,.,e.

'':l:asi rla.ktt! nerlr-t alisantttrnkan dalanr silabus karena her"is! lrrmlah.:raktu vangt.--.-- -.---.. ":11.--:1! j1!]r6

: :'nerlukan untuli setian kompelen-si ela-*ar- Berarti komponen ini rrentins. ,lalam

nernberikan patokan tamanya waktu dalam menit yang dibufulikan mahasiswa untuk



mampu menguasai KD yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan indikator penting

dicantumkan karena didalamnya berisi gambaran kemampuan mahasiswa yang

spesifik baik yang berupa pengetahuan, respon, rnaupun perbuatan setelah proses

pembelajaran selesai.

Rerata paling rendah dari l l komponen silabus tersebut adalah komponen nilai

karakter dengan rerata 0 (kategori kurang). Hal ini karena semua silabus Mata Kuliah

Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang botani belum mencantumkan nilai

karakter. Komponen nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam mata kuliah tidak

ada dalam silabus mata kuliah MKK bidang botani; karena program studi pendidikan

biologi belum memakai Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter, sehingga nilai-nilai

karakter belum terimplisitkan didalam silabus mata kuliah tersebut.

Junlah komponen yang ideal tersusun dalam suatu matrik silabus terdapat

sepuluh macam, yaitu identitas mata kuliah, tujuan mata kuliah, deskripsi mata'kuliah,

kompetasi (SK dan KD), indikator, pengalaman belajar, materi perkUliahan,

penilaian, atokasi waktu dan sumber pustaka (Jutmini, 2007). Namun tidak ada silabus

Mala Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang botani yang memiliki semua

komponen tersebut, hal ini disebabkan karena setiap institusi berdasarkan L,riterie dtau

$andar yang diacu dapat menentukan sendiri komponen apa yang dipilih dan disusun

peda matrik dalani'menyusun silabus suatu mata kuliah, sehingga dosen sebagai tenqga

pedidik diperguruan tinggi tidak sama dalam menentukan komponen apa yaug dirasa

penting untuk dicantunrkan pada silabus mata kuliah yang diampunya. Namun pada

dasamya semakin rinci suatu silabus akan semakin memudahkan dosen dalarn

menjabarkannya ke dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

Berdasarkan hasil penelaahan komponan SAP Mata Kuliah Keilmuan dan

Kcterampilan (MKK) bidang botani deirgan rnenggunalian instrumen komponen Sl\P

dapt dilihat pada tabel'Z .



Tabel2: Kelengkapan Komponen Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Mata Kuliah

Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang Botani

\o Komponen
SAP

Kelengkapan
Keilmuen drn
Boteni

Komponen SAP Mata
Keterrmpilan (MKK)

Kuliah Rata-rata Kategori
Bidang

MT AT

1. ldentitas mata I I
k'uliah

2. Indikator
l. Tujuan I

pembelajaran------
{. Materi aiar I I I I I SB

S.KcgiatanlllttttrD
pembelajaran

6. Merod€ o.ffi o o I 0'16 K

?. Media I
pembbl4iaran . - --

t. Penilaian I ll 1 I I SB

00

9. Sumber I SB

t0. Nilai karakter 0
Rrtr-rata

Ket
\ff : Morfologi Tumbuhan, AT - Anatomi Tumbuha& STR: Sistematika Tumbuharr Rendah, STT = Sistematika

Tunbuban Tinggi, fT = Fisiologr Tumbuha& ET = Ekologi Tumbuhan

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rerata kelengkapan komponen SAP

\{ata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang botani adalah 0,79 (sangat

Lraik), data tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan komponen SAP kelompok mata

kuliah MKK bidang botani sudah sangat baik dilihat dari komponen yang ada pada

SAP mata kuliah tersebut. Untuk komponen identitas mata kuliah, indikator, tuiuan

pembelajaran, nated ajar, kegiatan pembelajamn, penilaian dan sumber pustaka

;iemiliki rerata tertinggi yaitu I (sangat baik). Hal ini berarti bahwa seluruh SAP Mata

Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang botani sudah memiliki ketujuh

romponen tersebut.

Pada komponen metode pembelajaran memiliki rerata yang rendah'yaitu 0.16,

rlnirang). Hal ini menuniukkan bahwa banyak yang tidak mencantumkan metode

sernbelajaran pada SAP Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang

:irani hanya SAP mata kuliah ekologi tumbuhan yang menriliki metode pembelajaran

rCangkan mata kuliah lainnya tidak. FIal ini kemungkinan kaxena dianggap sudah

::rcakup dalam kegiatan pembelajaran yang didatamnya memuat cara dalam

rdnyajikan (menguraikan, memberi contoh, memberi latihan dan lain-lain) suatu

:ehan kajian kepada mahasiswa, sehingga clirasa tidak perlu lagi untuk dituliskan

::lam SAF.



Komponen nilai karakter memperoleh rerata 0 (kategori kurang). Data ini

:,:nurjukkan bahwa Komponen nilai karakter tidak ada dalam semua silabus Mata

1,.*,iC Keilmuaq dan Keterampilan (MKK) bidang botani, hal ini disebabkan karena

l::,;ram Studi pendidikan Biologi belum memakai Kurikulum Berbasis Pendidikan

r":r:kter. sehingga nilai karalser belum terimplisitkan dalam Silabrrs dan SAP-

',i':laupun sebenarnya pendidikan yang selama ini dilaksanakan di Program Studi

ierdidikan Biologi sudah mengarah pada pengembangan nilai-nilai karakter, narnun

tei',l6r optimal dan dibuat secara tersurat pada perangkat pembelajaran. Oleh karena itu

:eriu adariya integrasi pendidikan karakter khususnya pada mata kuliah Keilmuan dan

K:rerampilan (MKK) bidang botani..syarat.awal untuk. mewujudkan hal tersebut

:rrlebih dahulu diperlukan persepsi dan pemahaman dosen yang sangat baik terhadap

:endidikan karakter.

Potensi Nilai Karakter yang dapat di Integrasikan pada Mata Kuliah Keilmuan

dan Keterampilan (Ilflff) Bidang Botani

Dalam mengintegrasikan nilai karakter terlebih dahulu dilakukan identifikasi

rjlai karakter pada Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang botani

r-airu dengan cara menelaah kompetensi yang harus dicapai mahasiswa pada mata

r.rliah tersebut lalu memasukkan nilai karakter yang sudah teridentifikasi kedalam

Frangkat pembelajaran yaitu silabus dan SAP-

Sejalan dengan Megawangi dalamMulyasa (2011), yang mengemukakan bahwa

s1-arat lain gntuk menyukseskan pendidikan karakter di satuan pendidikan' perlu

diialrukan identifikasi karakter, karena pendidikan kzu'akter tanpa identifikasi kara-krer

ran)-a akan menjadi sebuah perjalanan panjang tanpa ujung, seperti petualangan tanpa

pera. Organisasi manapun didunia irri yang menaruh perhatian besar terhadap

pendidikan karaktcr selalu rnclakukan identifikasi karakter yang akan menjadi pilar

perilaku individU oleh karena itu penulis menernukan pctensi nilai-nilai karakler yang

terdapat pada Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang botani yaitu

religius, jujur, toleransi, disiplin,'keda keras; kreatif; mandiri, demokratis, rasa ingin

rahu" bersahabaVkomunikatif, gemaf membaca, peduli lingkunga4 dan tanggung

jawab.

Nilai religius harus dikembangkan dalam Mata kuliah Keilmuan dan

Keterampilan (MKK) bidang botani. Contchnya dalam rnengikuti kegiatan praktikurn

mata kuliah morfologi tumbuhan tentang bentuk dan struktur bunga.yang bermacam-

macam, dengan melihat keindahan berbagai nlacam bunga tersebut secara langsung

9



,krn menambah kekaguman dan keimanan kita pada sang pencipta alam semesta

nrtrEna begitu teratur dan indah ciptaannya.

Nilai kejujuran harus dikembangkan dalam Mata kuliah Keilmuan dan

(ererampilan (MKK) bidang botani. Misalnya pada saat melaporkan hasil praktikum

:nrngamati ciri-ciri, bentuk dan struktur epidermis dengan menggunakan mikroskop

pada mata kuliah anatomi tumbrrhan. Laporan tersebut harus sesual dengan

-:engamatan yang dilakukan pada saat praktikum dan referensi yang digunakan juga

:un:s jelas menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar menggali informasi

*ari referensi yang dicantumkan pada daftar pustaka untuk menyelesaikan laporannya.

ffiin itu jujur dalam mengerjakan berbagai tugas dan ujian dari dosen, tidak

::my-ontek atau bekerja sanna dengan mahasiswa lain saat ujian. Sehingga dengan nilai

:r dapat menjadikan mahasiswa sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam

rertraraan, tindakan dan pekerj aan.

Nilai toleransi juga harus dikembangkan dalam Mata Kuliah Keilmuan dan

{ererampilan (MKK) bidang bc'tani. Misalnya pada saat disk-usi mata kuliah morfologi

:.:mtrr:han mengenai materi bentuk - bentuk hidup tumbuhan berdasarkan

:rrmgelompokkannya. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen

reik tingkat intelegensi, jenis kelamin, suku, ras, status sosial dan agamany4 hal ini

:crnrjuan agar setiap pribadi mahasiswa memiliki perasaan seling menghargai dan

mmjukkan sikap bersahabat kepada setiap mahasiswa lain yang berbeda dari

:rr5)'a, sehingga paiCa saat diskusi mau'mend€ngarkan pendapat mahasiswa lain dan

:elr.rruskan pemahaman konsep jika ada kesalahan'

Nlai disiplin juga harus dikembangkan pada Mata Kuliah Keilmuan dan

-*,-*ermrpilan {MKK) bidang botani. Misalnya pada saat melaksanakan praktikum

:633 kruliah sistematika tumbuhan rendah mengikuti pmsedurnya dengan benar serta

:*i"j:ri dalam mengamati dan menggambarkan bentuk dan strukhr sel bakteri dengan

rrcnSar.rnakan mikroskop, tepat waktu dalam mengumpulkan laporan atau tugas dan

:lak pernah datang terlambat dalam mengikuti perkuliahan'

Nilai kerja keras juga dapat dikembangkan pada Mata Kuliah Mata Kuliah

lHmuan dan Keterampilan (MKK) bidang botani. Misainya pada mata kuliah ekologi

l;mlL*:han, mahasiswa melaksanakan praktikum lapangan ke hutan arboretum UR

iLnmk rnemahami dan menerapkan metode-metode dalam analisis komunitas / analisis

,Eletasi. Dalam kegiatan ini mahasiwa dituntut untuk bekerja keras rnelaksanakan

:r*-rikum dengan sungguh-sungguh dan melaporkan hasilnya dengan baik. Jadi secara
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rlmum kerja keras ini ditunjukkan melalui upaya mengikuti kegiatan pembelajaran dan

melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh serta mempelajari sumber belajar

dengan serius sehngga dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.

Nilai kreatifjuga dapat dikembangkan pada Mata Kuliah Mata Kuliah Keilmuan

dan Keterampilan (MKK) bidang botani. Misalnya saat mengikuti praktikum mata

kuliah morfologi tumbuhan, diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan bentuk dan

struktur bunga pada tumbuhan. Dalam kegiatan ini mahasiswa harus kreatif dalam

menggambarkan hasil pengamatan bentuk dan struktur bunga tersebu! sehingga

bagian-bagiannya dapat terlihat dengan jelas. Nilai kreatif juga dapat dikembangkan

pada saat diskusi kelompok diharapkan mahasiswa dapat memberikan ide-ide atau

gagas.ul yang cemerlang.

Nilai mandiri juga dapat dikembangkan pada Mata Kuliah Keilmuan dan

Keterampilan (MKK) bidang botani. Misalnya pada mata kuliah sistematika tumbuhan

unggi pada pokok bahasan tentang tata nama {nomenclature), dosen menugaskan

kepada mahasiswa menuliskan nama ilmiah l0 jenis tumbuhan dengan author yang

be6eda. Dalam melaksanakan tugas ini mahasiswa melakukannya secara mandiri dan

nidak tergantungpada orang lain dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dosen.

Nilai karakter demokralis juga dapat dikembangkan padaMataKuliah Keilmuan

dan Keterampilan (MKK) bidang botani. Misalnya pada saat musyawarah untuk

nrenentukan tempat melaksanakan praktikum lapangan tentang penerapan metode-

netode dalarn imalisis' komunitas / analisis vegetasi pada mata kuliah ekologi

:;stbuhan. Dalam musyawarah ini setiap mahasiswa bebas mengeluarkan pendapatnya

:rn menghargai pendapat mahasiswa lainnya yang berbeda sampai tercapai kata

'-'ufakat, hal ini menunjukkan sikap bahwa setiap diri mahasiswa memiliki hak yang

:.a:na untuk bersuara. Demikian juga pada saat diskusi semua mahasiswa memiliki hak
'rtuk terlibat aktif dalarn proses pembelajaran dan dalam melaksanakan pralctikum

seung memberi kesempatan untuk melakukan pengamatan tidak ada yanl
:endominasi.

Nilai rasa ingin tahu sangat perlu dikembangkan pada Mata Kuliah Keilmuan

" "r Keterampilan (MKK) bidang botani, Terutama pada saai melaksanakan praktikum,

::tmohnya pada praktikum mata kuliah fisiologi tinnbuhan tentang brji dan

:*kecambahart biji serta donnansi yang dilaksanakan di green house biologi, dengan

::isa ingin tahu yang tinggi mahasiswa akan melaksanakan praktikum ini dengan baik

ga-r hasilnya maksimal dan dapat menjawab fenomena alam yang jadi pertanyaannya
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setrarna ini, dan jika ada hal yang belum dimengerti mahasiswa tersebut akan antusias

:ertanya pada dosen pengampu mata kuliah tersebut, dengan nilai ini maka mahasiswa

rkan mudah dalam mencapai kompetensi yang diharapkan.

Nilai karakter bersahabat/komunikatif dapat dikembangkan pada Mata Kuliah
Keilmuan dan Keterampilan (MKK) bidang botani. Misalnya pada saat diskusi tentang

:nekanisme perhrkaran zat dan sel, fungsi air, air sel dan air tanah pada mata kuliah
frsiologi tumbuhan, setiap mahasiswa memperlihatkan sikap bersahabat, rasa senang

lerbicara bergaul dan bekerja sama dengan mahasiswa lainnya.

Nilai karakt€r gemar membaca dapat dikembangkan pada Mata Kuliah Keilmuan

'r*rr Keterampilan (MKK) bidang botani. Diwujudkan dalam kegiatan menugaskan

:nahasiswa untuk membaca buku atau referensi yang berhubungan dengan materi yang

rrmn dipelajari seria dapat diwujudkan dari hasil laporan pengamatan yang disertai
-*grn teori dari berbagai kajian buku teks atau sumber lain.

Nilai karakter peduli lingkungan juga berpotensi pada Mata Kuliah Keitnuan dan

rfu*erampilan (MKK) bidang botani. Misalnya padamatakuliah sistematika tumbuhan
:eildab' fsiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan terdapat materi yang berkaitan
emgan alam yang mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung sehingga perlu
sr-dqnra upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan alam tersebut serta

nmgembangkaa upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadl
\fiqexnva pada mata kuliah sistematika tumbuhan rendah 'mahhsiswa dapat
rumgidentifikasi jenis. biakteri dan jarnur baik yang menguntungkan maupun
rerugikan dan menyampaikan cara pencegahan bakteri atau jarnur yang merugikan

''mehut' Pada mak kuliah fisiologi tumbuhan dapat mengetahui dan melakukan cara
:er:upukan atau pemberian hormon pada tumbuhan yang efisiur dan efeltif serta
ru:rch tingkuagan sedangkan pada mata kuliah ekologi tumbuhan dapat mengetahui
:"r:riingnya menjaga kelestarian ekosistem di biosfer karena produktifitas suatu
* :munitas/ekosistem memberi kontribusi dalaqn pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Nilai tanggung jawab juga berpotensi pada mata kuliah Mata Kuliah Keilmuan
:risr. Keterampilan (MKK) bidang botani. Nilai ini menunjukkan sikap rnau
ncngerjakan tugas dengan baik dan melaporkannya tepat waktu. Misalnya pada mata
*:i:;h anatomi tumbuhan. Mahasiswa bertanggung jawab dalam melaksanakan

:r:ru"iil-um tentang sel hidup seitd bagian-bagrannya dengan baik serta bertangggng
;i'rn?'b dalam pengembalian alat dan bahan praktikum dan menyelesaikan laporan
:mmilrmnyatepat waktu
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Pendidikan karakter akan berhasil dalam memandu pribadi peserta didik jika

iirumuskan dan diidentifikasi kata-kata operasional berkarakter yang dapat dijadikan

pedoman pwateoagapendidik dalam mengajar di satuan pendidikan (Mulyas4 201l),

Cengan kata lain adanya kata-kata kerja operasional berkarakter akan sangat membantu

ienaga pendidik dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai keberhasilan

pendidikan karakter di satuan pendidikan, oleh karena itu materi perkuliahan yang

'cerkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang perlu dikembangkan dan

Jihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari karena pendidikan nilai dan

pembentukan karakter tidak hanya dilalarkan pada tataran kognitif tetapi menyentuh

ruternalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dari ke delapan belas nilai karakter yang ada hanya tiga belas

nilai karakter yang berpotensi urtuk diintegrasikan kedalam Mata Kuliah Keilnuan

r,an Keterarnpilan (MKK) bidang botani. Untuk Nlai karakter semangat kebangsaarl

cinta tanah air, cinta damai, menghargai presksi dan peduli sosial kurang berpotensi

@a mata kuliah ([dKK) bidang botani karena Menurut Dakir (2004), mata kuliah ini

eJalah kelompok bahan kajian dan pelajaran dunia tumbuhan yang ditujukan terutama

unruk memberikan landasan penguas&ur ilrnu dan keterampilan. oleh karena itu

keempat nilai tersebut kurang berpotensi padamatakuliah ini.

Ibrahim (2012) Pembelajaran harus secara sengaja dirancang untuk mencapai

semua hasil belajar yang direnc^nakan khususnya sikap dan karakter. Bahkan

seharusnya sikap positif dan karakter inilah yang seharusnya menjadi acuan untuk

renentukan keberhasilan seorang siswa.

Sains dianggap menduduki posisi penting dalam pembangunan karakter

:rasvarakat dan bangsa karena kemanjuan pengetahuannya yang amat pesat,

fcffiampuan prosesnya yang dapat ditransfer pada bidang lairl serta muatan nilai dan

cik"p didalamnya (Rustaman, zAW).

Unhrk rnenghasilkan mahasiswa yang berkompetensi sesuai dengan tuntutan

:rofesionalisme pengembangan pembelajaran sebenarnya lebih menekankan pada

,, e wn i n g bukan te aching.

FE}UTTJP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan karakter

fllia setiap mala kuliah dapat diintegrasikan pada p€rencanaan pembelajaran,

:raktualisasikan pada kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kreativitas, komunikasi,
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noordinasi dan kerjasama antara tim pengampu akan sangat berperanan dalam

:nennperkuat integrasi nilai dan karakter.
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