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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di dua sekolah yaitu: pertama, SMA Negeri 20 

Bandung sebagai sampel uji coba produk awal dan SMA Negeri 14 Bandung 

sebagai sampel uji terbatas yang berkarakteristik lokasi sekolah di pusat kota 

dengan kriteria lingkungan sekolah bersifat lebih heterogen. Heterogen dari sisi 

latar belakang social budaya Kesundaannya, mayoritas peserta didik berasal dari 

beberapa suku yang berbeda. Kedua, SMA Negeri 1 Cimalaka Kabupaten 

Sumedang Jawa Barat sebagai sampel uji produk awal dan SMA Negeri 1 

Rancakalong Kabupaten Sumedang Jawa Barat sebagai sampel uji terbatas yang 

diprediksi berdasarkan hasil observasi pendahuluan memiliki karakteristik 

homogen. Homogen dari sisi latar belakang social budaya, seluruh peserta didik 

berasal dari suku/etnis yang sama. Subjek penelitian adalah sumberdaya 

pendidikan yang ada di sekolah, guru, peserta didik, maupun satuan pendukung 

budaya sekolah yang bersangkutan. Berikut penjelasan lebih lanjut dapat dilihat 

ke dalam tabel berikut. 

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian Status Kategori 

SMAN 20 Bandung Uji coba produk awal Sekolah heterogen 

SMAN 1 Cimalaka 

Kabupaten Sumedang 

Uji coba produk awal Sekolah homogen 

SMAN 14 Bandung Uji coba terbatas Sekolah heterogen 

SMAN 1 Rancakalong 

Kabupaten Sumedang 

Uji coba terbatas Sekolah homogen 

 

Klasifikasi lokasi penelitian tersebut didasarkan pada latar belakang 

lingkungan sekolah-sekolah yang sudah mengembangkan pendidikan karakter 

melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada mata pelajaran PKn 
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yang memuat dan relevan untuk mengintegrasikan tradisi lisan Sunda berdasarkan 

target konsep, nilai, moral, dan norma. Sekolah-sekolah yang dijadikan dalam 

penelitian ini adalah SMA Negeri 20 Kota Bandung dan SMAN 1 Cimalaka 

Sumedang. Kemudian untuk menentukan hasil perbaikan diujicobakan secara 

terbatas di SMAN 14 Bandung dan SMAN 1 Rancakalong sehingga menghasilkan 

diseminasi hasil penelitian.  

 

B. Desain Penelitian  

Desain penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan (Research 

and Development/R&D) yang telah dikembangkan oleh Borg dan Gall (1989, 

hlm. 772) dalam  Educational Research and Development biasa juga disebut 

Research Based Development. “Educational Research and Development is a 

process used to develop and validate educational products”. Penelitian dan 

pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan 

suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Adapun yang 

dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk 

hardware (buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium), tetapi 

bisa juga perangkat lunak (software) seperti program untuk pengolahan data, 

pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model- model 

pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dll.  

Di sisi lain, penelitian ini juga disebut ‘research based development’, yang 

muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil pendidikan, Research 

and Development juga bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan 

baru melalui ‘basic research’, atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis melalui ‘applied research’, 

yang digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik pendidikan. Dalam 

penelitian ini Research and Development dimanfaatkan untuk menghasilkan 

model pembelajaran etnopedagogik di dalam kelas dalam mengembangkan 

karakter peserta didik. 
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Pengembangan model pendidikan karakter berbasis etnopedagogik 

dilaksanakan melalui dua bentuk kegiatan, yaitu; (1) explorasi yang bersifat 

kualitatif, dan (2) implementatif  bersifat  kuantitatif (Nasution, 1988, hlm. 12).. 

Kegiatan eksplorasi secara kualitatif digunakan dengan asumsi bahwa dunia, 

realitas dan peristiwa yang terjadi sebagai obyek suatu studi tentang perilaku 

manusia dan fenomena sosial, seharusnya dipandang dengan cara bermacam-

macam dan oleh orang yang berbeda-beda, serta dipahami melalui pendekatan 

humanistik. Sedangkan tahap implementatif pada pelaksanaan model pendidikan 

karakter berbasis etnopedagogik dalam persekolahan. Penerapan Research and 

Development dalam penelitian ini bertujuan selain untuk memberikan perubahan, 

juga untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi guru, serta untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di persekolahan.  

Prosedur penelitian ini diawali dengan mengadakan studi pendahuluan 

pada dua sekolah yang memiliki karakteristik berbeda di Jawa Barat yang 

berkaitan dengan pembelajaran PKn dan pengembangan karakter peserta didik. 

Fokus penelitian ditentukan setelah melakukan studi pendahuluan di sekolah 

tersebut. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan secara sistematis mengusung 

langkah-langkah Borg dan Gall (1989, hlm. 24) yang mengemukakan bahwa 

terdapat sepuluh tahapan penelitian research and development yang dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1. Research and information collecting (mengumpulkan hasil penelitian dan 

informasi). Pada tahapan ini upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi, membaca referensi, mengobservasi kegiatan mengajar yang 

berlangsung dan menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk kegiatan 

pengembangan model. Pada tahapan ini peneliti mencari informasi di Dinas 

Pariwisata Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta Dinas 

Pariwisata Kabupaten Sumedang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. 

Selain itu, informasi diperoleh dari Kepala Sekolah yang sedang mengikuti 

program “lesson study”. Hal tersebut dikarenakan, pada lesson study adanya 

fenomena/paradigma baru bagi kultur pendidik yang selama ini parsial. 
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2. Planning (perencanaan). Pada tahapan ini peneliti menyusun rencana 

penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian 

tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian kemungkinan pengujian 

dalam lingkup terbatas. Dalam hal ini sebagai lanjutan tahapn pertama, 

dilakukan “open lesson” untuk mendapatkan informasi tentang paradigm guru 

dan pihak sekolah melalui instrumen skala sikap pola Likert terhadap rencana 

pengembangan pendidikan karakter berbasis etnopedagogik yang peneliti pilih 

salah satunya di sekolah SMAN 20 Bandung yang mewakili ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Sekolah di pusat Kota Bandung yang berdekatan dengan berbagai sarana 

prasarana pendukung seperti “Masjid Istiqomah, Taman Pramuka, dan 

berbagai lembaga lain karena lokasi wilayah sekolah cukup terbatas. 

b. Selama 3 tahun mengikuti program lesson study 

Dari tampilan setiap open lesson disepakati guru PKn dan berbagai guru lain 

seperti guru Seni Budaya, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris bahwa di 

skolah tersebut sudah ada pola koordinasi/kolaboratif secara informal. Oleh 

karena itu, pihak guru berusaha untuk mengintensifkan kegiatan tersebut 

secara formal guna membangun karakter pendidik yang berdampak positif 

terhadap karakter peserta didik. Dari praktik pembelajaran di sekolah tersebut 

berlangsunglah pemotretan model sebagai berikut: 

a. Di SMAN 20 Bandung pembelajaran PKn sudah berbasis multimedia 

interaktif. 

b. Peserta didik menjalani pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang 

sangat variatif mulai dari pengembangan karakter religius, social dan 

unjuk kerja dan produk pembelajaran berbasis seni budaya. 

c. Drama/role playing menjadi pola habituasi belajar yang dijadikan aktivitas 

belajar yang dipraktikan sarana ujian praktik bagi kelas XII. 

3. Develop preliminary form of product (mengembangkan bentuk produk awal). 

Pada tahapan ini peneliti mengembangkan prototip awal yaitu membuat model 

konseptual yang diperoleh dari hasil informasi yang diperoleh dari hasil studi 
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pendahuluan. Hasil wawancara dari model yang dipotret dan diujicoba, 

diobservasi dan disusun model konseptual bahwa disetiap tujuan pembelajaran 

harus didasarkan pada penjabaran materi bahan ajar. Berdasarkan target 

konsep nilai moral dan norma, penegasan membangun karakter akademik 

peserta didik oleh sajian penjelasan guru yang demokratis. 

4. Preliminary field testing (pengujian lapangan pendahuluan). Pada tahapan ini 

peneliti melakukan validasi terhadap model konseptual yang telah dibuat dan 

melakukan uji coba skala terbatas terhadap pengembangan model awal. 

Analisa yang digunakan adalah hasil wawancara dan dari model yang 

diujicobakan, observasi langsung ke lapangan selanjutnya model konseptual 

yang diujicobakan. Uji cona ini dilaksanakan di SMAN 20 Bandung yang 

heterogen sekaligus sebagai sekolah potret dan SMAN 1 Cimalaka sebagai 

sekolah yang homogen. 

5. Main product revision (revisi produk operasional). Pada tahapan ini peneliti 

memperbaiki atau menyempurnakan produk hasil uji coba skala terbatas. 

6. Main product testing (uji lapangan utama). Pada tahapan ini peneliti 

melakukan uji coba lapangan dalam skala yang lebih luas dari model 

pendidikan karakter berbasis etnopedagogik (PKBET) yang telah direvisi 

sebelumnya. 

7. Operational product revision (revisi produk operasional). Pada tahapan ini 

peneliti menyempurnakan produk hasil uji lapangan. 

8. Operational field testing (uji lapangan operasional). Pada tahap ini peneliti 

melakukan uji coba eksperimen lapangan secara operasional dan terinci 

tentang model PKBET dengan skala yang lebih luas. Data yang diperoleh 

dianalisa dengan cara melakukan wawancara, menyebarkan angket dan 

observasi langsung. 

9. Final product revision (revisi produk akhir). Pada tahap ini peneliti 

melakukan revisi akhir terhadap model yang sudah diujicobakan sehingga 

model tersebut dapat terimplementasikan. 

10. Dissemination and implementation (penyebaran dan penerapan). Pada tahapan 

ini peneliti melakukan diseminasi agar pengembangan model yang telah 
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dikembangkan ini diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran untuk 

membentuk karakter peserta didik. Diseminasi dilakukan dengan cara 

melakukan seminar pembelajaran, dialog dengan teman sejawat dan penulisan 

dalam jurnal ilmiah (Borg dan Gall, 1989, hlm. 24). 

Berdasarkan langkah-langkah dari Borg and Gall dilakukan beberapa 

penyesuaian dengan situasi dan kondisi di lapangan, tahap-tahap penelitian dan 

pengembangan ini dapat disederhanakan dengan mengacu pada desain perbaikan/ 

modifikasi dari Sukmadinata (2007, hlm. 184-189) ke dalam tiga langkah pokok, 

yaitu :” (1) pendahuluan, (2) pengembangan model, (3) uji coba model”. Hasil 

modifikasi Sukmadinata tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun 

tahapan penelitian. Oleh karena itu, tahapan penelitian pendidikan karakter 

berbasis etnopedagogik ini disusun sebagai berikut. 

1. Tahap 1:  Studi pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan tahapan awal untuk mengumpulkan berbagai data, 

fakta dan informasi sebagai bahan untuk mengembangkan model pendidikan 

pengembangan karakter berbasis etnopedagogik. 

a. Analisis kebutuhan  

Analisis kebutuhan dilakukan guna mengetahui seberapa penting 

pengembangan pendidikan karakter berbasis etnopedagogik, serta untuk 

mengetahui fakta di lapangan mengenai apakah pengembangan pendidikan 

karakter berbasis etnopedagogik itu merupakan hal yang penting bagi 

pendidikan dan apakah hasil dari model pengembangan pendidikan karakter 

berbasis etnopedagogik ini mempunya kemungkinan untuk dikembangkan. 

b. Studi literatur 

Studi literatur dilaksanakan guna mengumpulkan temuan/riset dan 

informasi lain yang berhubungan dengan model pengembangan pendidikan 

karakter berbasis etnopedagogik. Hasil studi ini akan dijadikan landasan 

konseptual, sehingga model yang dikembangkan akan memiliki landasan 

teoritis yang memadai. 

c. Studi lapangan 
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Studi lapangan dilaksanakan untuk mencari dan merumuskan data 

empiris yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi lapangan ini 

dilaksanakan di SMAN 20 Bandung dan SMAN 1 Cimalaka dengan aspek: 

(1). Penerapan pendidikan karakter di SMAN 20 Bandung dan SMAN 1 

Cimalaka (2). Tradisi lisan, seni dan budaya Sunda yang ada di lingkungan 

SMAN 20 Bandung dan SMAN 1 Cimalaka. (3). Pengetahuan peserta didik 

mengenai Tradisi Lisan, seni dan budaya Sunda yang ada di lingkungan 

SMAN 20 Bandung dan SMAN 1 Cimalaka. (4) Model pewarisan Tradisi 

Lisan, seni dan budaya sunda yang ada di lingkungan SMAN 20 Bandung dan 

SMAN 1 Cimalaka. (5) Model RPP yang dikembangkan di SMAN 20 

Bandung dan SMAN 1 Cimalaka. 

2. Tahap 2: Penyusunan model pengembangan pendidikan karakter 

berbasis etnopedagogik. 

Setelah melaksanakan studi lapangan terhadap SMAN 20 Bandung dan 

SMAN 1 Cimalaka khususnya tentang pengembangan pendidikan karakter, 

pengembangan RPP, tradisi lisan seni dan budaya sunda yang terdapat di 

lingkungan SMAN 20 Bandung dan SMAN 1 Cimalaka, pengetahuan peserta 

didik tentang tradisi lisan seni dan budaya sunda yang terdapat di lingkungan 

SMAN 20 Bandung dan SMAN 1 Cimalaka, dan ekstrakurikuler yang ada di 

kedua sekolah tersebut. Tahap ini merupakan hasil dari tahap 1 berupa hasil 

studi lapangan dengan metode kualitatif jenis studi kasus. 

3. Tahap 3: Penyusunan model konseptual pengembangan pendidikan 

karakter berbasis etnopedagogik. 

Tahap ini merupakan tahap untuk merumuskan dan mengembangkan 

model konseptual pendidikan karakter berbasis etnopedagogik. Model 

konseptual disusun berdasarkan metode, proses, media dan model evaluasi 

mengacu pada pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Tahapan ini dapat dilihat dalam bagan 

berikut ini: 
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Gambar 3.1 

Tahapan Penyusunan Model Konseptual Pengembangan Pendidikan Karakter 

Berbasis Etnopedagogik  

Sumber: Diolah Peneliti, 2013 

 

4. Tahap 4: uji coba model pengembangan pendidikan karakter berbasis 

etnopedagogik  

Model yang dihasilkan pada tahap 3, walaupun sudah memiliki pijakan 

teoritis dan empirik yang memadai. Oleh karena itu model ini memerlukan 
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pihak-pihak terkait, maka ditetapkan lokasi uji coba produk awal yang akan 

dilakukan di SMAN 20 Bandung dan SMAN 1 Cimalaka. Kemudian dilakukan uji 

coba terbatas pada dua lingkungan sekolah yang berbeda yaitu SMAN 14 

Bandung dan SMAN 1 Rancakalong dengan metode yang digunakan dalam tahap 

uji coba ini adalah Quasi experiment dengan desain One Group Pretest-Posttest 

Design (McMillan dan Schumacher, 2001, Fraenkel dan Wallen, 1993) sebagai 

berikut : 

Group  Pretest  Perlakuan Posttest 

A  0  X  0 

 

Waktu  

 

Langkah-langkah kegiatan penelitian pengembangan akan nampak 

sebagaimana dalam bagan di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 

Alur Tahapan Penelitian dan Pengembangan Model 

Sumber : Gabungan adopsi (Gall dan Borg, 1989; Sukmadinata, 2005) 

 

5. Tahap 5 : model sosialisasi 

Hasil penelitian merupakan salah satu model pengembangan pendidikan 

karakter berbasis etnopedagogik yang diharapkan dapat diimplementasikan di 
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sekolah sebagai upaya mengembangkan karakter peserta didik yang sesuai dengan 

kearifan lokal serta nilai-nilai luhur yang ada di sekitarnya. Tahapan penelitian 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di susun ke dalam bagan  penelitian 

yang tampak pada gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 

Alur Langkah Penelitian 

 

C. Metode Penelitian  
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Metode yang digunakan dalam desain  penelitian dan pengembangan ini 

bervariasi dikarenakan kebutuhan hasil penelitian dan hipotesis yang dirumuskan 

sebelumnya bervariasi. Adapun metode penelitian yang diambil di antaranya (1) 

metode deskriptif; (2) metode eksperimen; dan (3) metode korelasional. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. (Sujana dan Ibrahim, 1989, 

hlm. 65). Metode deskriptif dipilih ketika menggambarkan kualitatif hasil 

penelitian secara komprehensif.  

Metode eksperimen menurut Djamarah (2002) adalah cara penyajian 

pelajaran, di mana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami sendiri 

sesuatu yang dipelajari. Rasional digunakannya metode eksperimen karena 

memberikan  peserta didik kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan 

sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, keadaan atau proses 

sesuatu. Dengan demikian, peserta didik dituntut untuk mengalami sendiri, 

mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik 

kesimpulan dari proses yang dialaminya itu.sedangkan metode eksperimen dipilih 

untuk menerangkan hasil perbandingan capaian implementasi model pendidikan 

karakter berbasis etnopedagogik dalam pembelajaran PKn antara pengukuran 

awal (pretest) dan pengukuran akhir (posttest).  

Selain itu, untuk mengetahui dampak pembentukan karakter peserta didik 

setelah mengimplementasikan model pendidikan karakter berbasis etnopedagogik 

dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan metode korelasional. Alasan 

digunakan metode korelasional karena instrument yang digunakan terhadap 

variabel karakter peserta didik diujikan kepada peserta didik setelah 

mengimplementasikan model pendidikan karakter berbasis etnopedagogik. 

 

D. Definisi Konseptual dan Operasional 

Definisi konseptual merupakan pembatasan tentang hal-hal yang diamati 

sebagai konsep pokok dalam penelitian ini adalah: karakter, pendidikan karakter, 

etnopedagogik, habituasi, nilai tradisi lisan, seni, dan budaya Sunda.  
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1. Karakter 

Karakter berasal dari Yunani, charassein yang berarti mengukir sehingga 

terbentuk sebuah pola. Mempunyai akhlak mulia adalah tidak secara otomatis 

dimiliki oleh setiap manusia begitu ia dilahirkan, tetapi memerlukan proses 

panjang melalui pengasuhan dan pendidikan (proses “pengukiran”). Dalam bahasa 

Arab, istilah karakter mirip dengan akhlak (akar kata khuluk), yaitu tabiat atau 

kebiasaan melakukan hal yang baik. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang 

berasal dari hati yang baik (Megawangi, 2004, hlm. 25). Dalam pengertian 

harfiah, karakter mempunyai makna psikologis atau sifat kejiwaan karena terkait 

dengan kepribadian, akhlak atau budi pekerti, tabiat, watak, dan sifat kualitas yang 

membedakan seseorang dengan yang lain.  

Dalam hal ini, karakter berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang 

karena dilihat dari bagaimana sesorang berbudi pekerti dan berperilaku. 

Kementerian Pendidikan Nasional mendefenisikan karakter sebagai nilai-nilai 

yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, 

dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan 

terejawantahkan dalam perilaku (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010). Sesuai 

dengan pernyataan tersebut, maka karakter dikategorikan sebagai perilaku yang 

baik artinya sesuai dengan niat yang baik, pikiran baik, dan tindakan yang baik 

sehingga menimbulkan pengaruh yang baik bagi lingkungannya tersebut. 

Secara operasional, karakter didefinisikan sebagai perilaku keseharian yang 

relatif menetap yang meliputi 18 karakter, 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 (Kementrian 

Pendidikan Nasional, 2010). 

 

2. Pendidikan Karakter 
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Pendidikan karakter menitikberatkan pada tahap pembentukan seorang 

individu menuju kepribadian (personality) yang lebih baik (Foerster dalam 

Kosoema, 2007, hlm. 42-43). Hal ini dipengaruhi oleh tiga komponen karakter 

yaitu (1) pengetahuan tentang moral (moral knowing), (2) perasaan (moral 

feeling), dan (3) perilaku bermoral (moral behavior) (Lickona, 1991, hlm. 53). 

Ketiga komponen karakter tersebut sangat diperlukan pada masyarakat yang 

heterogen dengan diferensiasi latar belakang sosial budaya dan agama, terbentuk 

suatu nilai yang dijadikan sebagai common values (nilai-nilai yang dijunjung 

tinggi bersama).  

Pendidikan karakter didefinisikan sebagai istilah yang mengacu kepada 

upaya-upaya untuk membantu orang-orang memahami akan mengembangkan 

dasar bertindak sesuai dengan nilai-nilai etikal budi pekerti agar mereka dapat 

memberikan penilaian  mana yang benar dan salah serta dapat mengembangkan 

atau mempromosikan apa yang mereka yakini sebagai nilai-nilai yang benar 

dalam kondisi apapun, terutama dari tekanan eksternal yang tidak memiliki alasan 

yang kuat (Kalidjernih, 2010, hlm. 35). Pendidikan karakter mengajarkan 

perilaku/ kebiasaan cara berpikir dan membantu seorang individu untuk hidup dan 

bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara serta membantu 

mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dalam penelitian ini, 

pendidikan karakter adalah usaha sadar dalam pembentukan serangkaian sikap, 

perilaku, motivasi, aspek perasaan, dan kebiasaan warga negara yang sesuai 

dengan kaidah moral baik terdiri atas kebaikan pengetahuan (knowing the good), 

mencintai atau menginginkan kebaikan (loving or desiring the good) dan 

melakukan kebaikan (acting the good). Individu juga memiliki kesadaran untuk 

berbuat yang terbaik atau unggul dan individu juga mampu bertindak sesuai 

potensi dan kesadarannya tersebut. Adapun karakteristiknya adalah realisasi 

perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan 

perilaku) melalui pendidikan di masyarakat. 

 

3. Etnopedagogik 
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Fakta pendidikan saat ini yaitu proses sosio-kultural, artinya adanya 

pengujian kritis peran budaya dalam kehidupan yang sangat diperlukan untuk 

memahami dan mengontrol proses edukatif terlepas bagaimana pendidikan 

didefinisikan dari perspektif  budaya, sehingga pendidikan dipandang bermakna 

deliberatif. Maka, setiap masyarakat berusaha mentransmisikan dan 

mengabadikan gagasan kehidupan yang baik yang berasal dari kehidupan 

masyarakat yang fundamental yang berkenaan dengan hakekat dunia, 

pengetahuan, dan nilai. Keyakinan tersebut bervariasi dalam setiap masyarakat 

dan budaya (Alwasilah, 2009, hlm. 16). 

Etnopedagogik sebagai pendekatan yang menekankan pada pendekatan 

kultural. Sentralistik pendidikan yang menanamkan kesadaran akan nilai 

modernitas tentang semangat keseragaman diharapkan tidak menghilangkan 

keunikan peserta didik sebagai manusia dengan fitrahnya yang “unik”, dengan 

etnopedagogik (pendekatan pendidikan yang menekankan pada pendekatan 

budaya) peserta didik mengetahui kekuatan yang membuat ia sebagai manusia 

melakukan sesuatu dengan potensi yang dimilikinya yaitu dengan budayanya yang 

menjadi jati dirinya. Etnopedagogik berusaha menggali “core value” sebagai 

kearifan lokal (local genius) beserta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam 

lingkungan budaya dimana sekolah itu berada tempat di mana peserta didik 

menimba ilmu. 

 

4. Pendidikan Karakter Berbasis Etnopedagogik 

Pendidikan karakter berbasis etnopedagogik adalah pendidikan modern 

yang diarahkan pada pembinaan karakter peserta didik, berusaha mengadopsi dua 

tipe antara pola pendidikan konvensional dan modern yang bertumpu pada proses 

pertumbuhan peserta didik baik pertumbuhan fisik maupun psikisnya sehingga  

peserta didik mampu mempertahankan jati dirinya di era yang serba kompleks, 

dinamis, dan global.  

Dengan demikian, apabila pola pendidikan konvensional ini bertumpu pada 

target/sasaran pendidikan. Sebaliknya, pola pendidikan saat ini lebih menekankan 
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pada pola partisispasi masyarakat, sehingga menghasilkan manusia-manusia yang 

tanpa pribadi dimana hanya akan menjadi robot-robot teknologi global tanpa 

moral dan tanggung jawab. Pola pendidikan modern diharapkan dapat 

membangun manusia-manusia yang memiliki identitas serta ikut serta secara aktif 

dalam pembangunan Indonesia. Maka dari itu, pendidikan karakter yang 

dikembangkan oleh PKn berdasarkan pada penyeragaman identitas nasional yang 

dibangun baik secara top down maupun secara buttom up dari keberagaman 

budaya (keunikan dan kearifan lokal). 

 

5. Etnopedagogik Sunda 

Etnopedagogik Sunda didefinisikan sebagai pendekatan pendidikan yang 

ada pada tradisi masyarakat Sunda di Jawa Barat sebagai salah satu wilayah 

pembagian hukum adat di Indonesia  yang mendukung falsafah pancasila sebagai 

ideologi bangsa dan pandangan hidup yang menjadi komitmen bangsa Indonesia 

(Vollenhoven, 1990, hlm. 83). Dukungan masyarakat Sunda diwujudkan dalam 

tradisi lisan, seni dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat Sunda di Jawa 

Barat yang sudah teridentifikasi berdasarkan hasil penelitian “Kanwil Depdikbud 

Provinsi Jawa Barat” sebagai dokumentasi dan juga yang tercermin sebagai 

pandangan hidup orang sunda yang sudah terdokumentasi berdasarkan hasil 

penelitian Ekadjati (1984) juga yang didasarkan pada Program Kota Bandung 

yang menjadi wilayah “lokasi penelitian” dalam visi “Bandung Agamis, 

Landasan, Pendekatan, Indikasi dan Program Aksi” dalam tema warna lokal 

Bandung agamis yang didasarkan pada pemeliharaan akar budaya lokal dalam 

kerangka nilai Sunda. 

 

6. Habituasi 

Di samping pembelajaran dan pemodelan, penguatan merupakan bagian dari 

proses intervensi. Dalam pendekatan intervensi dikembangkan suasana interaksi 

belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan 

pembentukan karakter dengan menerapkan kegiatan yang berstruktur (structured 
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learning experience). Sementara itu, dalam habituasi diciptakan situasi dan 

kondisi (persistent-life situation), dan penguatan (reinforcement) yang 

memungkinkan peserta didik membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan 

menjadi karakter yang telah diinternalisasi melalui intervensi (Budimansyah, 

2010, hlm. 56).  

Habituasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang terjadi dimana kita 

sudah terbiasa dengan suatu stimulus sehingga lama-lama kita makin kurang 

memberikan perhatian pada stimulus tersebut. Proses yang terjadi di dalamnya 

berlangsung setahap demi setahap. Oleh karena itu, habituasi dalam penelitian ini 

adalah bagaimana proses pembiasaan pembinaan karakter itu berlangsung baik 

yang didasarkan pada pengintegrasian dalam proses pembelajaran baik dalam 

manajemen budaya sekolah maupun pada pembinaan kepeserta didikan di sekolah 

tempat penelitian. 

 

7. Nilai Tradisi Lisan Sunda 

Makna tradisi lisan Sunda dalam penelitian ini adalah ungkapan tradisi 

Sunda yang sudah diteliti oleh Kemendikbud dan telah terdokumentasi serta 

merupakan kekayaan batin orang Sunda sebagai bagian dari budaya bangsa 

Indonesia yang diungkapkan melalui bahasa sebagai alat komunikasi melalui 

ungkapan seni budaya yang berfungsi sebagai alat komunikasi gestural yang 

diharapkan dapar diintegrasikan dalam perencanaan proses pembelajaran terutama 

dalam mencapai tujuan yang berdimensi affective (bernuansa karakter). 

Intelegensi menurut  “Massachusetts Institute of Technology Encyclopedia 

of Cognitive Science” berarti kemampuan seseorang untuk memilih dan 

mengembangkan lingkungan (Tilaar, 2002, hlm. 448). Intelegensi berkenaan 

denngan tiga komponen individu berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu 

kemampuan beradaptasi, konstruktif dan selektif. Dari rumusan tersebut jelas 

bahwa lingkungan terdekat manusia itu adalah lingkungan budaya, lingkungan 

alam, dan lingkungan masyarakat di mana seseorang berada. Dengan kata lain, 
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intelegensi manusia akan berkembang dengan baik bila berada dalam lingkungan 

budayanya.  

Di sisi lain, budaya lisan merupakan warisan budaya leluhur yang perlu 

dipertahankan. Contoh tradisi lisan yang ingin dikembangkan oleh peneliti seperti, 

“Asa mobok manggih gorowong”, ungkapan tersebut mengandung makna bahwa 

mencari peluang demi kebaikan atau demi kepentingan masyarakat tanpa 

mengabaikan orang yang mau menolong atau membantunya. Ungkapan tersebut 

memiliki makna yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan intelegensi 

anak di sekolah yang ada di lingkungan Jawa Barat.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Pengamatan/observasi yang dilakukan berdasarkan observasi partisipatif, di 

mana observasi dilakukan peneliti sebagai pengamat dengan melibatkan diri 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sedang berlangsung di 

kelas XII IPA di SMAN 20 Bandung, SMAN 14 Bandung, SMAN 1 Cimalaka 

dan SMAN 1 Rancakalong Kabupaten Sumedang. Data yang terkumpul melalui 

observasi diperoleh melalui sumber belajar yaitu dari peserta didik dan guru. 

 

2. Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan sebagai alat pengumpul data untuk 

melengkapi hasil data observasi. Responden yang diwawancarai oleh peneliti 

meliputi guru, kepala sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lokasi 

penelitian yaitu di Bandung (SMAN 14 – SMAN 20 Bandung) dan Sumedang 

(SMAN 1 Cimalaka – SMAN 1 Rancakalong). 

 

3. Angket 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan 

dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008:66). Evaluasi pre test 
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dan post tes menggunakan angket yang disebarkan kepada peserta didik. Adapun 

angket lainnya dibuat untuk mengetahui pandangan guru dan kepala sekolah 

terhadap pembelajaran model pendidikan karakter berbasis etnopedagogik. 

Angket ini menggunakan model skala likert dengan lima kontinum respon dari 

sangat setuju hingga sangat tidak setuju. “Skala likert dipakai untuk mengukur 

tingkat kesepakatan seseorang terhadap himpunan pernyataan berkaitan dengan 

konsep tertentu” (Agung, 1992, hlm. 41). 

Pengukuran angket ini terdiri atas angket yang mengukur bagaimana 

implementasi model pembelajaran pendidikan karakter berbasis etnopedagogik   

dengan pengarahan klasifikasi 3 kompetensi kewarganegaraan yaitu, civic 

knowledge, civic disposition, dan civic skill. Selanjutnya untuk mengukur dampak 

pembentukan karakter peserta didik terdapat angket pengembangan karakter 

peserta didik. Angket tersebut skala SSHA (Survey of Study Habits and Attitudes) 

dari Brown dan Holtzman dengan skala sebagai berikut: 5 = Selalu; 4 = Sering; 3 

= Kadang-Kadang; 2 = Jarang dan 1 = Tidak Pernah.  

 

a. Uji Validitas  

Validitas (Arikunto, 2009, hlm. 65) adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingat  kevalidan atau disebut dengan istilah sahih dalam suatu instrument. 

Dan suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut apabila mempunyai validitas 

tinggi. Sedangkan jika tes atau instrument tersebut kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. Untuk mengukurnya digunakan rumus korelasi product moment 

dengan angka kasar. 

 

𝒓𝒙𝒚 =
𝑵 ∑ 𝑿𝒀 − (∑ 𝒀)(∑ 𝒀)

√(𝑵 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐)(𝑵 ∑ 𝒀𝟐 − (∑ 𝒀)𝟐)

 

Sumber: Arikunto (2009, hlm. 72) 

Keterangan : 

rxy      = koefisien korelasi antara variable X dan variable Y 
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∑X     = jumlah skor seluruh peserta didik pada item tersebut 

∑Y     = jumlah skor total seluruh peserta didik pada tes 

N      = jumlah seluruh peserta didik 

X      = skor tiap peserta didik pada item tersebut 

Y      = skor total tiap peserta didik 

∑XY= koefisien korelasi = validitas item 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2  

Interpretasi Koefisien Korelasi  

 

Nilai Kriteria 

0,80-1,00 Sangat tinggi 

0,60-0,80 Tinggi 

0,40-0,50 Cukup 

0,20-0,40 Rendah 

0,00-0,20 Sangat rendah 

Sumber : Arikunto (2009, hlm. 75) 

Uji validitas instrumen dilakukan terhadap variabel x (implementasi 

pembelajaran pendidikan karakter berbasis etnopedagogik) dan variabel y 

(pengembangan karakter peserta didik). Evaluasi pre test dan post test dilakukan 

terhadap kedua variabel tersebut. Evaluasi dilaksanakan pada dua lingkungan 

sekolah uji terbatas yaitu SMAN 14 Bandung dan SMAN 1 Rancakalong. 

1) SMAN 14 Bandung  

Evaluasi pre test dilakukan terhadap 34 peserta didik pada kelas XI IPA 3 

dengan 25 item pertanyaan dan 2 variabel x dan variabel y. Dari 25 item 

pertanyaan variabel X yang diujicobakan, ada 2 item pertanyaan yang tidak 

valid/gugur yakni item nomor 14 dan nomor 24 sedangkan lainnya valid. Untuk 

kedua item yang tidak valid dilakukan perbaikan dalam struktur pertanyaan. 

Selain itu, berdasarkan tabel di bawah ini tentang validitas variabel Y 

menunjukkan bahwa dari 25 item pertanyaan variabel Y yang diujicobakan, ada 1 
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item pertanyaan yang tidak valid/gugur yakni item nomor 20, sedangkan lainnya 

valid. Untuk item yang tidak valid dilakukan perbaikan dalam struktur pertanyaan. 

Evaluasi post test dilakukan terhadap 34 peserta didik pada kelas XI IPA 3 

dengan 25 item pertanyaan dan 2 variabel x dan variabel y. Dari 25 item 

pertanyaan variabel X yang diujicobakan, ada 2 item pertanyaan yang tidak 

valid/gugur yakni item nomor 19 dan nomor 23 sedangkan lainnya valid. Untuk 

kedua item yang tidak valid dilakukan perbaikan dalam struktur pertanyaan. 

Selain itu, berdasarkan tabel di bawah ini tentang validitas variabel Y 

menunjukkan bahwa dari 25 item pertanyaan variabel Y yang diujicobakan, ada 2 

item pertanyaan yang tidak valid/gugur yakni item nomor 1 dan nomor 4, 

sedangkan lainnya valid. Untuk item yang tidak valid dilakukan perbaikan dalam 

struktur pertanyaan. 

 

2) SMAN 1 Rancakalong 

Evaluasi pre test dilakukan terhadap 21 peserta didik pada kelas XI IPA 1 

dengan 25 item pertanyaan dan 2 variabel x dan variabel y. Dari 25 item 

pertanyaan variabel X yang diujicobakan, semua item pertanyaan dinyatakan 

valid. Selain itu, berdasarkan tabel di bawah ini tentang validitas variabel Y 

menunjukkan bahwa dari 25 item pertanyaan variabel Y yang diujicobakan, 

semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Evaluasi post test dilakukan terhadap 21 peserta didik pada kelas XI IPA 1 

SMAN 1 Rancakalong dengan 25 item pertanyaan dan 2 variabel x dan variabel y. 

Dari 25 item pertanyaan variabel X yang diujicobakan, semua item pertanyaan 

dinyatakan valid. Selain itu, berdasarkan tabel di bawah ini tentang validitas 

variabel Y menunjukkan bahwa dari 25 item pertanyaan variabel Y yang 

diujicobakan, ada 2 item pertanyaan yang tidak valid/gugur yakni item nomor 15 

dan nomor 18, sedangkan lainnya valid. Untuk item yang tidak valid dilakukan 

perbaikan dalam struktur pertanyaan. 

 

b) Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
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Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik.  Adapun rumus untuk menentukan reliabilitas 

yaitu Arikunto (2009, hlm. 100): 

 

 

Sumber: Arikunto (2009, hlm. 100) 

Keterangan : 

R11    = reliabilitas instrument 

n       = jumlah soal 

p       = proporsi subyek yang menjawab soal dengan benar 

q      = proporsi subyak yang menjawab soal dengan salah (q = 1-p) 

S      = standar deviasi dari tes 

∑pq  = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

Tabel 3.3  

Klasifikasi Reliabilitas 

Nilai Kriteria 

0,80-1,00 Sangat tinggi 

0,60-0,80 Tinggi 

0,40-0,60 Cukup 

0,20-0,40 Rendah 

0,00-0,20 Sangat rendah 

Sumber: Arikunto (2011, hlm. 100) 

Realibilitas instrumen terhadap variabel x (Pembelajaran Model Pendidikan 

Karakter berbasis Etnopedagogik). Berdasarkan hasil pengujian realibilitas 

instrumen masing-masing variabel X dengan pengklasifikasian berdasarkan 2 

lingkungan SMA di Kota Bandung dan Sumedang yakni SMAN 14 Bandung dan 

SMAN 1 Rancakalong, kemudian disusun berdasarkan hasil pre test dan post test.  

1) SMAN 14 Bandung (Variabel X) 

Reabilitas terhadap instrumen pre test pada variabel X yang dilakukan di 

SMAN 14 Bandung ρ value sebesar 0,913. Hal ini menunjukkan nilai koefisien 

korelasi hasil perhitungan ≥ 0,70. Dengan demikian instrumen dinyatakan 

𝒓𝟏𝟏 = (
𝒏

𝒏 − 𝟏
) (

𝐒²  − ∑𝒑𝒒

𝐒²  
) 



130 
 

 
Iim Siti Masyitoh, 2015 
MODEL HABITUASI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS ETNOPEDAGOGIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

reliabel. Sedangkan, reabilitas terhadap instrumen post test yang dilakukan di 

SMAN 14 Bandung ρ value sebesar 0,848. Hal ini menunjukkan nilai koefisien 

korelasi hasil perhitungan ≥ 0,70. Dengan demikian instrumen dinyatakan 

reliabel. 

 

2) SMAN 1 Rancakalong (Variabel X) 

Reabilitas terhadap instrumen pre test pada variabel X yang dilakukan di 

SMAN 1 Rancakalong ρ value sebesar 0,896. Hal ini menunjukkan nilai koefisien 

korelasi hasil perhitungan ≥ 0,70. Dengan demikian instrumen dinyatakan 

reliabel. Reabilitas terhadap instrumen post test yang dilakukan di SMAN 1 

Rancakalong ρ value sebesar 0,848. Hal ini menunjukkan nilai koefisien korelasi 

hasil perhitungan ≥ 0,70. Dengan demikian instrumen dinyatakan reliabel. 

Sedangkan, realibilitas terhadap instrumen variabel Y (Pengembangan Karakter 

Peserta didik). Berdasarkan pengujian pada seluruh item pertanyaan variabel Y 

yang sudah dianggap valid, menghasilkan koefisien korelasi  ≥ 0,70. 

3) SMAN 14 Bandung (Variabel Y) 

Reabilitas terhadap instrumen pre test pada variabel X yang dilakukan di 

SMAN 14 Bandung ρ value sebesar 0,901. Hal ini menunjukkan nilai koefisien 

korelasi hasil perhitungan ≥ 0,70. Dengan demikian instrumen dinyatakan 

reliabel. Sedangkan, reabilitas terhadap instrumen post test yang dilakukan di 

SMAN 14 Bandung ρ value sebesar 0,913. Hal ini menunjukkan nilai koefisien 

korelasi hasil perhitungan ≥ 0,70. Dengan demikian instrumen dinyatakan 

reliabel. 

4) SMAN 1 Rancakalong (Variabel Y) 

Reabilitas terhadap instrumen pre test pada variabel Y yang dilakukan di 

SMAN 1 Rancakalong ρ value sebesar 0,896. Hal ini menunjukkan nilai koefisien 

korelasi hasil perhitungan ≥ 0,70. Dengan demikian instrumen dinyatakan 

reliabel. Sedangkan, reabilitas terhadap instrumen post test yang dilakukan di 

SMAN 1 Rancakalong terhadap variabel Y ditunjukkan ρ value sebesar 0,921. Hal 

ini menunjukkan nilai koefisien korelasi hasil perhitungan ≥ 0,70. Dengan 

demikian instrumen dinyatakan reliabel. 
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4. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif 

yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat seperti yang diungkapkan 

oleh Moleong (2000, hlm. 161), yaitu: “....dokumen sebagai sumber data untuk 

menguji, menfsirkan bahkan untuk meramalkan”. Sedangkan Arikunto (2009, 

hlm. 236) menjelaskan bahwa “metode dokumentasi merupakan salah satu cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”. 

 

F. Variabel dan Fokus Penelitian 

Aspek-aspek pedoman wawancara dan observasi untuk studi lapangan 

sesuai dengan tahap penelitian yang telah diterapkan dalam metode R & D tahap 1 

dilakukan di dua lingkungan sosial budaya sekolah menengah atas di Jawa Barat 

yaitu di SMAN 20 Bandung dengan pertimbangan karaktristik sosial budaya 

sekolah, peserta didik yang heterogen tentang tradisi lisan seni dan budaya Sunda 

dan di SMAN 1 Cimalaka Kebupaten Sumedang dengan pertimbangan 

karakteristik sosial budaya sekolah peserta didik yang homogen Tentang tradisi 

lisan seni dan budaya sudanya. Keperluan untuk studi lapangan tersebut maka 

disusunlah pedoman wawancara dan observasi. Pedoman wawancara disusun 

sebagai pedoman awal untuk melakukan studi lapangan yang dapat berubah dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan sumber data dan informasi.  

Variabel penelitian ujicoba model pendidikan karakter berbasis 

etnopedagogik (PKBET) tradisi lisan seni dan budaya sunda di dua lingkungan 

SMA di Jawa Barat. Model pendidikan karakter yang berbasis etnopedagogik 

tradisi lisan seni dan budaya Sunda yang akan digunakan untuk dua lingkungan 

sekolah merupakan model pendidikan karakter yang diadaptasi dari visi dan misi 

lingkungan sosial budaya daerah dimana sekolah berada yakni pertama, visi misi 

Kota Bandung bagi pengembangan pendidikan karakter di sekolah menengah atas 

di Kota Bandung dan model pendidikan karakter etnopedagogik sunda yang 
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diadaptasi di Kabupaten Sumedang bagi pengembangan pendidikan karakter 

etnopedagogik Sunda di sekolah menengah atas di Kabupaten Sumedang. 

Berdasarkan hasil adaptasi tersebut maka model pendidikan karakter 

etnopedagogik Sunda terlihat melalui beberapa komponen yakni : 

1. Nilai tradisi lisan Sunda yang dapat diintegrasikan  

2. Desain pengembangan pendidikan karakter berbasis etnopedagogik sunda 

di lingkungan sekolah 

a. Rambu-rambu penyusunan RPP model  PKBET 

b. Model koordinasi guru dalam pengintegrasian nilai-nilai tradisi lisan 

dalam PKBET 

3. Model pembelajaran PKBET (nilai tradisi lisan Sunda) 

4. Dampak penerapan model PKBET tradisi lisan Sunda bagi pembentukan 

karakter peserta didik 

Untuk melihat pengaruh penerapan model pendidikan karakter berbasis 

etnopedagogik (PKBET) yang masih berstatus model hipotetik, maka perlu 

dilakukan ujicoba. Analisis terhadap dampak ujicoba model ini dilakukan melalui 

analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan pada 2 responden 

dengan perlakuan yang berbeda. Untuk mengetahui pembelajaran pendidikan 

karakter berbasis etnopedagogik pada guru dilakukan dengan menggunakan uji t-

test dari kemungkinan data yang dihasilkan pada skala ordinal. Karena data yang 

diperoleh dari skala likert dengan option kemungkinan setiap responden terhadap 

pengembangan pendidikan karakter berbasis etopedagogik. Sementara uji t-test 

termasuk statistik parametrik yang memerlukan data pada tingkat skala interval.  

Penyusunan pertanyaan ditujukan kepada peserta didik berkaitan dengan: 1) 

bagaimana guru mengorganisasikan pendidikan karakter berbasis etnopedagogik 

dalam pembelajaran, dan 2) bagaimana dampak pembelajaran PKBET terhadap 

pengembangan karakter peserta didik. Untuk keperluan penyusunan instrument 

dengan skala sikap maka komponen-komponen dari model hipotetik pendidikan 

karakter berbasis etnopedagogik tersebut perlu dijabarkan data operasionalisasi 

variabel berikut ini : 

Tabel 3.4 
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Operasionalisasi Variabel 

 

No. 

Soal 

Variabel X 
No. 

Soal 

Variabel Y 

A. Pendidikan Karakter Berbasis 

Etnopedagogik. 

B. Pembentukan Karakter Peserta didik 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

 

 

(22) 

 

(23) 

 

(24) 

 

 

(25) 

 

1. Tujuan pembelajaran pada aspek 

Civic Knowledge. 

Dalam Model PKBET mengaitkan materi 

PKn dengan materi sebelumnya (apersepsi). 

Dalam Model PKBET mengaitkan materi 

PKn dengan isu-isu kontroversial tentang 

budaya di beberapa media. 

Dalam Model PKBET mengaitkan materi 

PKn dengan nilai-nilai budaya lokal. 

Dalam Model PKBET mengaitkan materi 

PKn dengan nilai-nilai tradisi lisan Sunda. 

 

Dalam Model PKBET memberikan 

pemahaman tentang konsep kebudayaan 

Indonesia, kebudayaan daerah dan kesenian 

daerah. 

Guru melakukan evaluasi terhadap awal, 

proses dan akhir pembelajaran PKn. 

Guru memberikan sejumlah tes baik tertulis 

(ulangan harian, UTS, UAS) maupun lisan. 

Proses pembelajaran PKn berlangsung 

dengan menerapkan  nilai keagamaan pada 

peserta didik. 

Proses pembelajaran PKn berlangsung 

dengan menerapkan nilai menghargai 

budaya. 

(1) 

 

(2) 

(3) 

 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

 

(11) 

 

(12) 

 

(13) 

 

 

(14) 

 

 

 

(15) 

 

(16) 

 

(17) 

 

(18) 

(19) 

 

(20) 

 

(21) 

 

 

(22) 

 

 

(23) 

Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan 

pembelajaran. 

Melaksanakan ibadah bersama di sekolah. 

Mengucapkan salam dan bersikap ramah 

setiap orang di lingkungan keluarga, sekolah 

dan masyarakat. 

Berbicara dengan sopan dan santun pada 

guru beserta orang tua di rumah. 

Menempatkan bahasa daerah pada 

pembiasaan berbicara yang sewajarnya. 

Bangga memakai produk dalam negeri. 

Berperilaku berbudaya dengan menjunjung 

tinggi nilai budaya lokal. 

Bersikap sportif pada hal apapun termasuk 

tidak mencontek ketika ujian. 

Mengatakan dengan sesungguhnya sesuatu 

yang telah terjadi atau yang disadarinya. 

Menghargai perbedaan pendapat, agama, 

suku, budaya, golongan, status sosial, 

ekonomi. 

Tepat waktu mengikuti pembelajaran di 

kelas. 

Berpakaian rapi dan menggunakan 

perlengkapan sekolah sesuai aturan sekolah. 

Menjaga dan merawat kelas dan sarana 

prasarana lainnya tetap rapi, utuh dan 

bermanfaat. 

Mengikuti pembelajaran dengan fokus, 

memperhatikan dan mendengarkan guru, 

serta mengikuti jalannya diskusi dengan 

baik. 

Melaksanakan tugas mata pelajaran dengan 

baik dan sungguh-sungguh. 

Mencapai prestasi yang baik dalam 

akademik maupun non akademik. 

Tidak tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 

Menyelesaikan tugas sesuai dengan 

kemampuan diri. 

Menghargai pendapat orang lain dalam 

diskusi. 

Senang bekerjasama dalam berkelompok 

dengan tidak membeda-bedakan antara satu 

dengan yang lainnya. 

Bertanya tentang sesuatu yang berkenaan 

dengan pelajaran tetapi di luar cakupan 

materi pelajaran. 

Mengajukan dan menjawab pertanyaan 

 

 

(5) 

 

(8) 

 

 

 

(9) 

 

 

(10) 

 

 

(11) 

 

(14) 

 

 

(16) 

 

 

 

2. Tujuan pembelajaran pada aspek Civic 

Disposition 

Guru dalam pembelajaran PKn mengem-

bangkan kesenian asal daerah. 

Guru mendorong peserta didik untuk 

memiliki kemampuan berfikir kritis dalam 

menanggapi masalah yang terjadi di 

kehidupan sehari-hari. 

Guru mendorong peserta didik untuk 

menerapkan materi pelajaran dalam 

lingkungan budaya keluarga, sekolah, 

masyarakat dan negara. 

Kegiatan belajar peserta didik meliputi 

diskusi kelompok, bekerja sama dan 

membentuk kelompok belajar. 

Guru mendorong peserta didik agar 

berprestasi baik individual dan kelompok. 

Guru mengajak peserta didik untuk saling 

meng-hormati perbedaan budaya asal daerah 

masing-masing. 

Guru mengajak peserta didik dalam 

pembelajaran PKn untuk mengembangkan 

nilai, moral dan norma di lingkungan 
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(19) keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Proses Pembelajaran PKn memberikan 

nuansa yang menyenangkan, nyaman dan 

kondusif. 

 

(24) 

(25) 

 

 

 

dengan santun. 

Berani tampil dan berbicara di depan kelas. 

Bangga memiliki budaya daerah yang 

beranekaragam. 

  

 

(7) 

 

 

 

(12) 

 

 

 

(13) 

 

 

 

 

(15) 

 

 

 

(17) 

 

 

(18) 

 

 

(20) 

 

 

(21) 

 

3. Tujuan pembelajaran pada aspek Civic 

Disposition 

Guru memberikan kesempatan peserta didik 

untuk memiliki keterampilan memecahkan 

masalah yang terjadi terkait guncangan 

budaya. 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, bertanya, 

me-ngemukakan pendapat dan saling 

bertukar pikran. 

Guru mengajak peserta didik untuk 

memiliki inovasi dan kreativitas melalui 

apresiasi kesenian daerah yang dikaitkan 

dengan materi pembelajaran PKn. 

 

Guru mendorong peserta didik dalam 

Pembelajaran PKn untuk mencari, 

menemukan, dan mengeksplorasi informasi 

di berbagai sumber belajar. 

Guru memberikan kesempatan dalam pem-

belajaran PKn untuk menggunakan bahasa 

daerah. 

Guru dalam pembelajaran PKn memberi 

kesempatan peserta didik untuk 

merefleksikan materi dan proses 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran PKn dibuat oleh guru 

bervariasi dengan model-model 

pembelajaran yang inovatif. 

Proses pembelajaran PKn memuat nilai-nilai 

tradisional dengan pengembangan 

pembiasaan berbudaya di kelas. 

Sumber: Diolah Peneliti, 2013 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis data yang akan digunakan meliputi analisis data kualitatif 

dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang 

terkumpul melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Secara khusus, 

teknik analisis data kualitatif melalui beberapa tahapan, di antaranya : 1) reduksi 

data; 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya, 

dalam setiap langkah penelitian dan pengembangan sebagai metode penelitian 
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yang digunakan memerlukan teknik analisis data yang berbeda seperti terlihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.5 

Teknik Analisis Data Pada Setiap Tahapan Penelitian 

 

NO TAHAPAN PENELITIAN 
METODE 

PENELITIAN 
TEKNIK ANALISIS DATA 

I STUDI PENDAHULUAN 

1. Studi Kepustakaan 

2. Studi Lapangan 

Studi dokumentasi 

kualitatif interaktif 

Content analisis 

Analisis kualitatif meliputi: 

- Reduksi data 

- Penyajian data 

- Penarikan 

kesimpulan/verifikasi 

II PENYUSUNAN MODEL 

KONSEPTUAL 

Logical construct - Menggunakan model 

evaluasi kolaborasi antar 

bidang studi 

- Analisis kritis dengan 

memposisikan situasi dan 

kondisi lingkungan sekolah 

III UJI COBA MODEL Quasi eksperiment 

dengan one group 

pretest posttest design 

- Prosentase  

IV PENYUSUNAN MODEL 

SOSIALISASI 

Logical construct  

 

3. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk data yang terkumpul melalui angket, 

dengan menggunakan analisis perbandingan eksperimen untuk mengetahui 

perbedaan  hasil kompetensi peserta didik dalam pembelajaran PKBET 

setelah diberi perlakuan dilakukan dengan analisis perbedaan dua rata-rata yaitu 

dengan uji t sementara untuk mengetahui peningkatan dampak hasil belajar 

terhadap pengembangan karakter peserta didik dihitung gain dari setiap nilai. Gain 

yang diperoleh dinormalisasikan oleh selisih antara skor maksimal dengan skor 

tes awal. Dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan 

perolehan gain. 

 

Gain Normalisasi = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒌𝒉𝒊𝒓−𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒘𝒂𝒍

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌 灆𝒊𝒎𝒂𝒍−𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒘  𝒍
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Sumber: Hake (Nurhasanah, 2007, hlm. 38) 

Tingkat perolehan gain ternormalisasi dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel  3.6 

Klasifikasi Interpretasi Nilai Gain Ternormalisasi 

Nilai Gain Ternormalisasi Interpretasi 

g > 0,70 Tinggi 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang 

g ≤ 0,30 Rendah 

 

 

 

4. Uji Analisis Data 

a) Uji Normalitas 

Menguji normalitas distribusi dari kelas eksperimen dengan mengunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jika signifikansi atau nilai probabilitas > 

0,05, maka distribusi adalah distribusi normal dan jika signifikansi atau nilai 

probabilitas < 0,05 maka distribusi tidak normal (Santoso, 2001, hlm. 169). Maka 

hasil perolehan uji njormalitas data terhadap pengukuran awal (pretest) dan 

pengukuran akhir (posttest).untuk dua sekolah yaitu SMAN 14 Bandung dan 

SMAN 1 Rancakalong dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.7  

Uji Normalitas Pretest-Postest 

 Sekolah asal Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pengukuran 

Awal 

SMAN 14 Bandung ,102 34 ,200* ,971 34 ,483 

SMAN 1 

Rancakalong 
,137 21 ,200* ,934 21 ,168 

Pengukuran 

Akhir 

SMAN 14 Bandung ,113 34 ,200* ,931 34 ,034 

SMAN 1 

Rancakalong 
,144 21 ,200* ,949 21 ,325 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dari tabel pengujian dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang 

merupakan koreksi dari signifikansi Liliefors dan uji Shapiro-Wilk diketahui 

bahwa berdasarkan pengukuran awal (pretest) dan pengukuran akhir (posttest) 

data berdistribusi normal sebab nilai Sig. = 0,200 >  = 0,05.  
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b) Uji Homogenitas 

Menguji homogenitas varians dari kelas eksperimen dan kelas eksperimen II 

dengan mengunakan uji levene. Jika signifikansi atau nilai probabilitas  > 0,05, 

maka data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians yang sama. 

Jika signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka data berasal dari populasi-

populasi yang mempunyai varians tidak sama (Santoso, 2001, hlm. 196). 

 

 

 

Tabel 3.8 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pengukuran Awal 

Based on Mean ,010 1 53 ,923 

Based on Median ,006 1 53 ,940 

Based on Median and with 
adjusted df 

,006 1 52,823 ,940 

Based on trimmed mean ,013 1 53 ,911 

Pengukuran Akhir 

Based on Mean ,200 1 53 ,656 

Based on Median ,172 1 53 ,680 

Based on Median and with 
adjusted df 

,172 1 51,898 ,680 

Based on trimmed mean ,180 1 53 ,673 

 

Dari tabel pengujian dengan menggunakan test of homogeneity of variance  

dan yang dipakai based on mean untuk mengetahui uji perbedaan rata-rata, maka 

diketahui kelas eksperimen pada kedua perlakuan (pretest dan posttest) 

bervariansi homogen pada taraf signifikansi  = 0,05, sebab nilai  Sig. = 0,923 

dan 0,656 >  = 0,05.  

 

c) Melakukan uji kesamaan dua rerata (Uji-t) 

Hipotesis tersebut dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik (uji dua 

pihak) sebagai berikut 

:0H  21    

:1H  21    

Keterangan: 
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:0H  pembelajaran PKBET kelas eksperimen pada tes awal dan akhir tidak 

berbeda secara signifikan. 

:1H  pembelajaran PKBET kelas eksperimen pada tes awal dan akhir berbeda 

secara signifikan. 

Dengan kriteria uji diterima 0H , jika probabilitas > 0,05 sebaliknya jika 

probabilitas < 0,05 maka 0H ditolak (Santoso, 2001, hlm. 245).  

 

 

 

Tabel 3.9 

Independent Samples Test 

 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pengukuran 
Awal 

Equal 
variances 
assumed 

,010 ,923 -3,392 53 ,001 -10,02661 2,95610 -15,95580 
-

4,09742 

Equal 
variances 
not assumed 

  

-3,374 41,777 ,002 -10,02661 2,97192 -16,02514 
-

4,02808 

Pengukuran 
Akhir 

Equal 
variances 
assumed 

,200 ,656 -3,892 53 ,000 -9,59384 2,46503 -14,53806 
-

4,64961 

Equal 
variances 
not assumed 

  

-3,989 45,861 ,000 -9,59384 2,40495 -14,43515 
-

4,75253 

 

Dari hasil uji sampel dengan memperoleh uji-t pengukuran awal dan 

pengukuran akhir, maka diperoleh nilai thitung pengukuran awal = -3,392 dan dan 

nilai Sig. = 0,001.  Karena nilai Sig. (2.tailed) = 0,001 <  = 0,05 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima sehingga pembelajaran kelas eksperimen pada tes awal dan akhir 

berbeda secara signifikan. 


