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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penggunaan modul berbasis CTL 

terhadap nilai-nilai karakter di perguruan tinggi. Pendidikan seharusnya mampu mampu 

menjauhkan peserta didik dari sikap dan perilaku yang tercela dan dilarang. Dengan 

penerapan pendekatan CTL dapat membantu implementasi pendidikan karakter, menjauhkan 

peserta didik dari sikap dan perilaku yang tercela dan dilarang. tidak hanya mengajarkan 

mana yang benar dan mana yang salah kepadapeserrta didik, tetapi lebih dari itu pendidikan 

karakter menanamkan kebiasaan (habituation). Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi 

eksperiment. Data  yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif dan statistik inferensial yaitu uji-t. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: nilai 

karakter siswa kelompok eksperimen tergolong tinggi. Terdapat perbedaan yang signifikan 

pada nilai karakter kelas yang menggunakan modul berbasis CTL  dan kelas siswa yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran Langsung. 

 

Kata Kunci : Contectual Teaching and Learning, Modul, Pendidikan Karakter 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to see the effect of CTL-based module use on character 

values in universities. Education should be able to keep students away from disrespectful and 

forbidden attitudes and behaviors. With the application of CTL approach can help the 

implementation of character education, keep learners away from disrespectful and forbidden 

attitudes and behavior. not only teaches what is right and what is wrong with the students, but 

more than that character education instills habituation. This type of research is quasi 

experimental research. The data obtained were analyzed using descriptive and inferential 

statistical analysis technique, t-test. The results of this study found that: the value of student 

character of the experimental group is high. There is a significant difference in the value of 

class characters using CTL-based modules and student classes that are taught by Direct 

learning. 
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PENDAHULUAN 

Karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku, kerakter merupakan ciri khas setiap 

individu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam kehidupan karakter dibutuhkan  

untuk mampu bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pembentukan karakter seorang anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua sebagai pendidik 

di dalam lingkungan keluarga serta peran pendidik di dalam lingkungan institusi pendidikan. 

Orang tua dan pendidik harus mampu menginternalisasi nilai-nilai hidup manusia pada saat 

proses pembelajaran. 

Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang 

mampu bersaing dalam MEA. Keberhasilan peserta didik di perguruan tinggi, tempat bekerja 

dan pada tatanan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan otak semata. Daniel 

(dalam Richard 2004) menyatakan bahawa Iq hanya dapat memberikan sumbangan 20 % 

terhadap kesuksesan sesorang, sedangkan 80 % ditentukan oleh kecerdasan emosianoal. 

Kecerdasan emosional dinyatakan sebagai kemampuan merasakan, memahami, dan secara 

efektif menerapkan daya serta kepekaan informasi dari berbagai sumber berupa energy, 

informasi, kenoksi dan pengaruh yang manusiawi. Dengan demikian kecerdasan emosional 

memiliki kaitan yang erat dengan inisiatif, empati, motivasi, ketangguhan, optimism, dan 

kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang saat sekarang dinamakan dengan karakter. 

Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, maka kemenristek telah melakukan 

revolusi karakter bangsa melalui penatan kembali kurikulum pendididikan nasional  

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, 

mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, harus dirancang dan diselenggarakan secara 

sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka pembentukan karakter peserta didik 

sehingga beragama, beretika, bermoral, dan sopan santun dalam berinteraksi dengan 

masyarakat, maka pendidikan harus dipersiapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik 

dan harus mengintegrasikan pendidikan karakter di dalamnya guna mewujudkan insan-insan 

Indonesia yang berkarakter mulia.  

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pengertian karakter 

banyak dikaitkan dengan pengertian budi pekerti, akhlak mulia, moral dan bahkan dikaitkan 

dengan kecerdasan ganda (kecerdasan yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial). Karakter bukan terbentuk dengan 
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sendirinya, melainkan sejauh mana lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah mampu 

mempengaruhi diri seseorang.  

Pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara 

kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. 

Inilah rancangan pendidikan karakter (moral) yang oleh Thomas Lickona disebut moral 

knowing, moral feeling, dan moral action (Lickona, 1991: 51). Karena itulah, semua mapel 

yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah harus bermuatan pendidikan karakter yang bisa 

membawanya menjadi manusia yang berkarakter seperti yang ditegaskan oleh Lickona 

tersebut.  

Melalui pendidikan karakter perguruan tinggi harus berpretensi untuk membawa peserta 

didik memiliki nilai-nilai karakter mulia seperti hormat dan peduli pada orang lain, tanggung 

jawab, jujur, memiliki integritas, dan disiplin. Di sisi lain pendidikan karakter juga harus 

mampu menjauhkan peserta didik dari sikap dan perilaku yang tercela dan dilarang. 

Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada 

anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang 

yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik.  

Maraknya pendidikan karakter sebanding dengan munculnya berbagai permasalahan 

karakter di perguruan tinggi contoh seperti Detiknews.com (03 mei 2016)  seorang mahasiswa 

membunuh dosennya dengan menikam korban. Kejadian ini bermula ketika tersangka 

dimarahi korban karena lupa membawa buku dan memakai kaos bukan kemeja saat 

bimbingan skripsi. Selanjutnya berita yang dilansir oleh sindonews.com (24 oktober 2014) 

guru  sekolah dasar sering berkata kotor dan memukul siswa pada saat jam pelajaran. 

Permasalahan lain yaitu rendahnya disiplin dengan bolos kerja guru sekolah dasar, seperti 

berita yang dirilis oleh sorotpurworejo.com. Permasalahan di atas menunjukkan hilangnya 

budaya malu, tidak mampu berfikir logis dan kritis, kurangnya rasa kepedulian dan sikap 

ketangguhan dalam menyikapi suatu permasalahan, tanggung jawab serta disiplin. 

Tergerusnya/hilangnya nilai karakter baik dari segi peserta didik khususnya pendidikan di 

perguruan tinggi maupun lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut. Jika hal ini 

terus berkelanjutan maka Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara 

ASEAN, Pekerja/guru dari ASEAN akan masuk dan bekerja di Indonesia namun tenaga 

pengajar Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri.   
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Merespons sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan karakter, 

terutama melalui mata kuliah Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, telah 

diupayakan inovasi pendidikan karakter yaitu Pendidikan karakter dilakukan secara 

terintegrasi ke dalam semua mata kuliah Integrasi yang dimaksud meliputi pemuatan nilai-

nilai ke dalam substansi pada semua mata kuliah dan pelaksanaan kegiatan perkuliah 

termasuk mata kuliah matematika. Pada tahap ini dosen diminta untuk mampu mengaitkan 

konsep-konsep pendidikan karakter pada mata kuliah matematika. Menurut Soekidjo, dkk 

(2013) pelaksanaan pengembangan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran 

mendapatkan respon yang memuaskan dan mampu mengeksplorasi nilai-nilai karakter seperti 

rela berkorban, disiplin, penegakan aturan, kesadaran, ketertiban, disiplin, jujur dan disiplin.  

Dengan menggunakan pendekatan CTL dalam modul mata kuliah pembelajaran 

matematika SD. CTL dapat mendorong siswa untuk lebih mengembangkan, memperbanyak 

kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif pengenalan siswa. Langkah 

CTL yang melibatkan aktivitas mental menimbulkan pengetahuan yang bersifat sangat 

pribadi/individual sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam jiwa siswa. Kegiatan 

tersebut juga dipercaya untuk mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing, Mampu mengarahkan 

cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar giat. Selanjutnya 

dapat Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri 

dengan proses penemuan sendiri 

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa CTL  tidak hanya membantu siswa dalam 

menguasai materi pembelajaran melalui proses penemuan. Namun juga memfasilitasi guru 

dalam menanamkan karakter kepada siswa. Asumsinya adalah melalui kegiatan penemuan 

akan menimbulkan karakter yang membuat siswa memiliki integritas, jujur, dan loyal. 

Melalui kegiatan CTL siswa juga dapat membentuk pola pikir terbuka serta tidak suka 

memanfaatkan orang lain. Melalui interaksi dalam CTL akan dapat membentuk karakter  atau 

sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar 

sehingga siswaakan dapat  menghargai dan menghormati orang lain. Pembelajaran dengan 

CTL membutuhkan pola pikir yang sistematis, kritis dan analitis akan menunjang 

pembentukan rasa bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik 

mungkin.  
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Berdasarkan paparan di atas, model discovery learning dipandang mampu 

mengondisikan perkuliahan secara efektif sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan 

juga berdapak baik terhadap pengintegrasian pendidikan karakter. Dengan demikian penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan modul terintegrasi pendidikan 

karakter pada mata kuliah pembelajaran matematika sekolah dasar yang  berbasis CTL.” 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah ekperimen semu (quasi eksperimen). Rancangan penelitian 

ini menggunakan Non Equivalent Post Test Control Group Design. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa semester 2 tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 165 orang, 

Sebelum menentukan sampel penelitian maka dilakukan uji kesetaraan populasi dengan 

menggunakan rumus ANAVA satu jalur. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 

ANAVA satu jalur pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,54. Nilai 

FTabel adalah 2,70 dengan demikian Fhitung lebih kecil dari table (1,54>2,70) jadi dapat 

dinyatakan bahwa kelima kelas yang digunakan setara.  

Setelah melakukan uji kesetaraan, maka dilanjutkan dengan pemilihan sampel dengan 

teknik Random Class, yaitu dilakukan secara acak dengan menggunakan pengundian. Kelas 

eksperimen adalah kelas IIA sedangkan control adalah kelas IIE. Kelas IIA menggunakan 

modul Berbasis CTL sedangkan kelas IIE dilakukan seperti perkuliahan biasa. 

Terdapat dua variable dalam penelitian ini yaitu variable bebas dan variable terikat. 

Bariabel bebas adalah perkuliahan dengan menggunakan modul berbasis CTL pada keals 

ekperimen dan kelas tidak menggunakan modul, dilakukan seperti kelas konvensional 

biasanya yang dinamakan dengan kelas control. Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan variabel terikatnya adalah nilai karakter  

pada perkuliahan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

nontes berupa observasi. Instrument yang digunakan adalah lembar observasi. 

Lembar observasi tersebut selanjutnya diuji secara teoretik  melalui uji 

pakar,berdasarkan hasil uji diperoleh data bahwa instrument memperoleh nilai 3,25 dengan 

kategori baik. Instrument dapat digunakan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu uji-t. Analisis 

statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui sebaran data yang terdapat pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen yang nantinya akan digunakan untuk mendukung hasil uji hipotesis. 
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Sedangkan metode analisis statistik inferensisl yang digunakan adalah uji-t. Namun, sebelum 

melakukan uji-t harus melaksanakan uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dan uji 

homogenitas. Dalam penelitian ini uji-t menggunakan rumus  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan perkuliahan dilakukan selama satu bulan  yaitu pada bulan  April tanggal  4, 

11, 18, dan 25 tahun 2017, tepatnya setiap hari Rabu pukul 07.20 s/d 9.50 dengan 

menggunakan modul yang telah dinyatakan valid dan praktis. Dalam pelaksanaannya dosen 

menggunakan langkah-langkah penerapan pendekatan CTL yaitu dimulai dengan pemberian 

masalah kontekstual, sehingga menimbulkan ideidu untuk mampu berpikir kreatif selanjutnya 

dilakukan kegiatan penemuan sendiri melalui kegiatan memahami modul yang telah 

disediakan, selanjutnya dilakukan kegiatan tanya jawab mengenai modul yang telah dibaca. 

Pada kegiatan masyarakat belajar bahasiswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompoknya 

terhadap suatu pokok bahasan atau topik yang telah disediakan oleh guru. Berikut merupakan 

kegiatan yang dilakukan dalam desiminasi. 

 

 

Gambar 1. Kegiatan perkulihan dengan menggunakan modul CTL 

 

Penilaian karakter mahasiswa dilakukan dengan menggunakan lembar observasi, 

adapun hal-hal yang diobservasi meliputi penanaman dan pembiasaan berpikir kreatif fan juga 

percaya diri, berpikir kreatif diuraikan melalui indikator 1) penyampaian keterbaruan ide 2) 

menemukan berbagai jawaban yang sesuai dengan topik pembehasan, karakter selanjutnya 

adalah percaya diri, adapun indikatornya itu 1) menyampaikan pendapat, bertanya atau 

menanggapi dengan suara yang lantang 2) gestur tubuh menunjukkan sikap yakin akan 

jawaban yang diberikan.  

Pada kegiatan perkuliahan, penilaian karakter sdiobservasi oleh satu orang observer. 

Berikut merupakan paparan analisis data yang telah dilakukan. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kelas sampel, maka diperoleh data 

mengenai penilaian karakter, pada  kelas eksperimen yang mengikuti tes akhir sebanyak 21 

orang dan jumlah siswa kelas kontrol yang mengikuti tes akhir berjumlah 21 orang. Data 

penilaian karakter  dengan menggunakan modul berbasis CTL dari hasil observasi diperoleh 

nilai rata-rata  simpangan baku (S),  skor tertinggi  dan skor terendah  

terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Perhitungan penilaian karakter  pada kelas    sampel 

Kelas 

sampel 

N 
 

S 
  

Eksperimen 21 76,36 8,34 100 64,29 

Kontrol 21 34,69 10,60 50 17,86 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa rata-rata penialian karakter kelas eksperimen  = 

76,36) lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas kontrol  = 34,69). 

Simpangan baku kelas eksperimen (S = 8,34) lebih kecill dari pada simpangan baku kelas 

kontrol (S =10,60), hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki keragaman yang 

kecil, sehingga menyebabkan nilai siswa tersebar tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata kelas. 

Perolehan nilai maksimum antara kelas sama, yakni   pada kelas eksperimen 

dan  pada kelas kontrol. Namun, jika dilihat dari nilai minimum yang diperoleh 

nilai siswa berbeda,  yakni pada kelas eksperimen  lebih tinggi dibandingkan 

nilai pada kelas kontrol .  Perbandingan rata-rata kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Diagram Rata-Rata Nilai Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Tujuan analisis data pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh penggunaan modul berbasis CTL terhadap penilaian  karakter mahasiswa. Untuk 

menguji hipotesis sebelum menarik kesimpulan, terlebih dahulu data yang dikumpulkan 

dianalisis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t syarat penggunaan uji-t bahwa data harus 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen  dengan mengunakan aplikasi 

SPSS 21 sebagai berikut: 

Pada penelitian ini, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan penulis menggunakan Software SPSS 21. 

Hasil uji normalitas yang diperoleh yaitu: 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas penilaian karakter 

Tests of Normality 

 
KELA

S 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 

Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statisti

c 

Df Sig. 

NILAI 
1 ,184 21 ,062 ,912 21 ,059 

2 ,152 21 ,200
*
 ,921 21 ,092 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai signifikan yang diperoleh pada keterangan  kolom 

Shapiro-Wilk 0,059 pada kelas eksperimen dan 0,092 pada kelas kontrol > 0,05 (taraf tingkat 

kesalahan/penolakan), maka dapat dikatakan bahwa hasil penilaian karakter mahasiswa 

berdistribusi normal. Menurut Shapiro, dkk (Oktaviani 2014:134) Uji Shapiro-Wilk 

merupakan “metode uji normalitas yang pada umumnya penggunaannya terbatas pada sampel 

yang kurang dari lima puluh agar menghasilkan keputusan yang akurat”. 

Hasil perhitungan uji homogenitas variansi kedua kelas sampel dengan menggunakan 

uji lavence dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas penilaian karakter 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

3,857 1 40 ,057 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat signifikan  dari uji lavence adalah 0,057 > 0,05 (taraf 

tingkat kesalahan/penolakan)  maka dapat dikatakan bahwa hasip penilaian karakter 

berdistribusi normal. 

Hasil perhitungan penilaian karakter berdistribusi normal dan homogen, maka 

pengujian hipotesis akhir dilakuan dengan mengguakan uji t-test. Menurut Supardi (2013: 

328) Uji t-test dilakukan dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel, atau 

membandingkan data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, atau 

membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan data kelompok 

kontrol yang telah normal dan homogen, Secara ringkas hasil perhitungan uji hipotesis hasil 

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. Uji Hipotesis  penilaian karakter mahasiswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 

No Kelas N 
 

S 
d

k 
th tt 

Kesimp

ulan 

1 
Eksper

imen 
21 

76,3

6 
8,34 

40 

13

,6

6 

2,02

108 

H1 

Diterima 
2 

Kontr

ol 
21 

34,6

9 

10,6

0 

 

Bandingkan antara thitung  dengan ttabel. Diperoleh thitung  = 13,66 > ttabel   = 2,02108. 

Maka dapat disimpukan bahwa H1 diterima atau terdapat pengaruh penggunaan modul 

berbasis CTL pada mata kuliah pembelajaran matematika SD terhadap penilaian karakter 

mahasiswa . 

Hasil penelitian seara umum menunjukkan hasil yang optimal, hal tersebut tampak 

dalam terlaksananya perkuliahan dengan menggunakan pendekatan CTL pada kelas 

ekperimen. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perolehan nilai karakter pada 

perkuliahan yang menggunakan Modul CTL dengan kelas control tanpa modul CTL. 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa nilai karakter kelas eksperiment lebih besar 

dari hasil kelas control. 

 Temuan yang doperoleh dari penelitian ini  pertama, pada kelas kontrol dengan 

menggunakan perkuliahan konvensional, penanaman nilai karakter cenderung rendah, 

perkuliahan yang dilakukan dengan cara mendengarkan penjelasan dosen mengenai materi 

terkait mengakibatkan kurangnya penumbuhan dan pembiasaan karakter kreatif dan percaya 

diri. berlatih menyampaikan pendapat, menanggapi ide teman atau mengajukan suatu 
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pertanyaan merupakan kegiatan pembiasaan untuk menumbuhkan kepercayaan diri, pada 

kelas kontrol hal tersebut belum terlihat. 

 Temuan kedua yaitu pada perkuliahan menggunakan modul berbasis CTL, dengan 

menggunakan suatu permasalahan kontekstual memberikan gambaran kepada mahasiswa 

bahwa, teori yang dipelajarinya diaplikasikan dalam kehidupan sehingga mahasiswa mampu 

menemukan contoh-contoh serta mengembangkan ide kreatifnya terkait materi perkuliahan, 

dengan pembiasaan seperti itu maka mulailah muncul karakter kreatif dalam perkuliahan.  

 Kegiatan masyarakat belajar mampu menumbuhkan pembiasaan sikap percaya diri 

dan berani mahasiswa. Dalam diskusi, berani menjawab pertanyaan maupun menanya, 

menyampaikan dengan lantang, lugas serta teori yang mendasarinya. Hal tersebut 

membuktikan bahwasannya karakter mulai muncul dan telah menjadi suatu kebiasaan dalam 

keseharian mahasiswa.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian data dapat maka diperoleh simpulan bahwa terdapat 

pernedaan nilai karakter mahasiswa yang menggunakan modul berbasis CTL dengan 

mahasiswa yang tidak menggunakan modul berbasis CTL. thitung  = 13,66 > ttabel   = 2,02108. 

Dengan demikian H0 ditolah dan H1 diterima. Adanya perbedaan yang signifikan 

menunjukkan bahwa penggunaan modul berbasis CTL dalam perkuliahan memberikan 

pengaruh yang positif jika dibandingkan dengan kelas tanpa modul berbasis CTL.  
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