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PERNYATAAN
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Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul :

"PENGEMBANGAN MODEL PENDIDrKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA

MELALUI STIMULASI MENGGAMBAR EKSPRESI BERBASIS NILAl (Eksperimentasi
Pembelajaran di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Cisarua Kabupaten Bandung)" ini beserta
seluruh isinya adalah benar-benar karya penulis sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam
masyarakat ilmiah. Atas pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan
kepada penulis apabila kemudian diketemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan
dalam karya saya ini, ada klaim dari pihak Iain terhadap etika keilmuan dalam karya penulis ini.

BandiinsJ2Juli2QI2

memouat pernyajadh

0707305





KATAPENGANTAR

Globalisasi yang ditandai dengan perkerobangan ilmu pengetahuan, teknologi dap
informasi yang sangat pesat "laksana dunia yang berlari" membuat dampak kemajuan
juga sekaiigus kegelisahan generasi masa kini. Era mayantara dunia tanpa batas membuat
mahusia hidup anti sosial, hedonis dan luntur sifat altruis.

Kegelisahan ini terdeteksi oleh dunia pendidikan sebagai garda depan pembinaan
manusia, Kemendiknas pada tahun 2006 dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
menetapkan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB) menjadi muatan tujuan
pembelajaran sebagai jawaban dari kegelisahan itu. Nampaknya kurikulum berbasis
kompetensi moral atau karakter bangsa sangat didambakan. Berbagai persoalan anak
bangsa Indonesia kini telah mendekati titik nadir. Sekolah agent of change dapat
dipertanggungjawabkan, telah bersepakat bahwa PBKB wajib dilekatkan pada jiwa peserta
didik. Usaha mulia ini telah mendapat dukungan penuh dari insan pendidikan. Dalam
pelaksanaannya di lapangan, PBKB masih terkendala. Banyak guru kebingungan strategi
pelaksanaan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk berusaha menjawab tantangan tersebut.
Didorong oleh keingintahuan yang ditunjang pengalaman penelitian, penulis mengangkat
permasalah itu yang diformulasikan dalam judul disertasi: "Pengembangan Model
Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Stimulasi Mcnggambar Ekspresi
Berbasis Nilai". Potensi menggambar ekspresi sebagai materi pelajaran yang digemari
peserta didik di Sekolah Dasar akan dijadikan kendaraan untuk efektifitas pembelajaran
PBKB tersebut. Langkah ekperimentasi atau uji model tersebut dilaksanakan dalam 2 dua
semester guna mengukur sejauhmana efektifitas model. Standar nilai normatif, kepribadian
dan interpretasi hasil karya peserta didik akan dijadikan ukuran dalam sistem penelitian ini.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memotret berbagai hasil penelitian yang
berkontribusi pada strategi pembelajaran inovatif di tengah kebingungan pelaksanaan
KTSP berrnuatan tujuan PBKB di Sekolah-sekolah. Penelitian ini dilaksanakan secara
daria, dalam rangka penulisan disertasi untuk memenuhi sebagian dari syarat
memperoleh gelar Doktor Ilmu pendidikan dalam bidang Pendidikan Umum pada
Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Disertasi ini terdiri atas lima bab. Bab I, Pendahuluan yang menyajikan latar
belakang, rumusan masalah, tujuan clan kegunaan penelitian, asumsi penelitian, garis
besar metode penelitian, lokasi dan sampcl penelitian. Bab II, menyajikan pembahasan
tentang konsep model pengembangan model pembelajaran PBKB serta seluk-beluk
kreativitas dan dunia pendidikan anak yang didukung oleh teori hasil studi ilmiah
terdahulu yang relevan. Bab III, menyajikan tentang pendekatan, rancangan, definisi
operasional variabel, subyek penelitian, leknik pengumpulan data, pengembangan
instrumen, teknik analisa data, dan prosedur penelitian. Bab IV, menyajikan tentang
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Demikianlah disertasi ini disususun dengan harapan semoga dapat memberikan
konstribusi yang nyata dan berarti bagi kemajuan pembinaan anak bangsa dan atau
pendidikan nasional.

Bandung, 12 Juli 2012
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