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ABSTRACT 

 

 

The Effect of Bibliotherapy and Discussion on Moral Dilemma on the 

Character of Responsibility of the Students of AAK Nasional of Surakarta 

 

by 

 

Noviana Dewi
1
 and Nanik Prihartanti

2
 

 

 

The objective of this research is to investigate the effect of the 

bibliotherapy method and the method of discussion on moral dilemma in 

increasing the responsibility character of the students of AAK Nasional of 

Surakarta.  

The samples of this research consisted of 65 students of AAK Nasional of 

Surakarta. The samples were divided into three groups, namely: the group with 

the treatment of bibliotherapy, the group with the treatment of discussion on 

moral dilemma, and the control group without any treatment. This research used 

the experiment design with pretest-posttest-follow up design. The data of this 

research were gathered through scale of responsibility character which includes 

the abilities of self control and courage to bear risk on the basis of choice as well 

as the seriousness to do obligation to other people. The data were then analyzed 

by using the factor analysis and the One-way Annova (Analysis of Variance) with 

the assistance of SPSS 19 program.  

The results of this research are as follows: (1) there are five dimensions 

which build the character of responsibility of the students, namely: prudence, 

orientation to task, excellence, perseverance, and commitment; (2) the methods of 

bibliotherapy and discussion on moral dilemma has an effect on the increase in the 

character of responsibility of the students. 
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Abstrak 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode biblioterapi dan 
metode diskusi dilemma moral dalam meningkatkan karakter tanggung jawab 
pada mahasiswa. Subjek dalam penelitian ini adalah 65 mahasiswa AAK Nasional 
yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok eksperimen biblioterapi, 
kelompok eksperimen diskusi dilemma moral, dan kelompok kontrol  non 
perlakuan. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen pre test-post test-
follow up design. Data pada penelitian eksperimen ini diperoleh dengan 
menggunakan skala karakter tanggung jawab dengan aspek-aspek karakter 
tanggung jawab yang meliputi memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, 
berani menanggung resiko atas pilihan, dan memiliki kesungguhan dalam 
menjalankan kewajiban terhadap orang lain. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis faktor dan one way anava dengan 
bantuan program spss.19. Setelah dilakukan analisis faktor diperoleh hasil bahwa 
dimensi pementuk karakter tanggung jawab pada mahasiswa ada lima meliputi 
kehati-hatian, orientasi pada tugas, keunggulan, kegigihan dan komitmen. 
Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa metode biblioterapi dan metode 
diskusi dilemma moral berpengaruh terhadap peningkatan karakter tanggung 
jawab pada mahasiswa.  
 
 
 
 
Key word : karakter, tanggung jawab, biblioterapi, dilema moral, eksperimen 
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Pendahuluan 

Peran pendidikan di Indonesia tidak hanya mengembangkan kemampuan 

dan mencerdaskan peserta didik secara kognitif tetapi juga membentuk output 

peserta didiknya menjadi manusia yang beradab, berakhlak mulia dan 

bertanggung jawab. Secara jelas ditekankan bahwa tanggung jawab merupakan 

salah satu karakter penting yang harus dimiliki peserta didik setelah memperoleh 

pendidikan. Menurut UU RI No.12 Tahun 2012 pendidikan tinggi memiliki 

peranan penting dalam menyiapkan peserta didik yang akan terjun ke dunia 

kerja dan masyarakat. Peranan tersebut tidak hanya membekali mahasiswanya 

dengan ilmu yang up to date sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja tetapi 

juga membekali mahasiswanya dengan kemampuan menjadi makhluk sosial yang 

mampu menerapkan nilai humaniora serta mampu mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh bagi kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab.  

Clarken (2010) menyatakan terdapat empat aspek yang dapat 

menunjukkan orang tersebut memiliki kecerdasan moral yang bagus yaitu aspek 

integritas, tanggung jawab, pemaaf, dan memiliki kepedulian pada sesama. 

Aspek tanggung jawab merupakan salah satu dari empat aspek yang dapat 

menjadi indikator bahwa orang tersebut memiliki kecerdasan moral yang bagus. 

Selain itu di AAK Nasional sendiri karakter tanggung jawab merupakan salah satu 

karakter yang utama untuk dibentuk karena kasus yang sering muncul ialah 

seringnya mahasiswa yang sudah menjatuhkan pilihan pada salah satu 

perusahaan yang menawarkan pekerjaan tiba-tiba mengundurkan diri tanpa 
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pemberitahuan atau pindah ke perusahaan lain tanpa pengunduran diri ke 

perusahaan awal. 

Karakter tanggung jawab penting diajarkan untuk mahasiswa karena 

mahasiswa berada dalam tahap transisi dari pelajar ke pekerja yang akan terjun 

langsung ke masyarakat dimana pada masa ini mahasiswa juga seharusnya sudah 

mampu bertanggung jawab atas keputusan atau pilihan yang diambil. Selain itu 

dilihat dari tugas perkembangan yang harus diselesaikan, menurut Hurlock 

(2000) mahasiswa berada dalam tahap perkembangan peralihan dari remaja 

akhir ke dewasa dini yaitu pada usia 18-21 tahun. Pada masa ini remaja dituntut 

untuk mencapai tugas perkembangan moral yaitu mempelajari apa yang 

diharapkan oleh kelompok darinya kemudian membentuk perilakunya agar 

sesuai dengan harapan sosial yang universal tanpa pengawasan, dorongan, dan 

ancaman hukuman seperti pada masa kanak-kanak. 

Sudrajat (2012) mengemukakan bahwa ada empat strategi yang dapat 

dilakukan untuk mengoptimalkan pendidikan karakter dalam menumbuhkan 

nilai-nilai moral di lingkungan akdemik yaitu meliputi pengajaran (teaching), 

keteladanan (modeling), penguatan (reinforcing), dan pembiasaan (habituating). 

Pengajaran yaitu dengan memberikan pengetahuan merupakan tahap pertama 

yang harus dilakukan dalam upaya membentuk karakter seseorang setelah 

memperoleh pengajaran baru kemudian dapat diefektifkan dengan keteladanan, 

penguatan, dan pembiasaan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. 
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Pendidikan karakter memiliki sejumlah pendekatan dan metode dalam 

membentuk karakter diantaranya dari dimensi kognitif terdapat tiga pendekatan 

yang dapat diambil yaitu pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan 

analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Ketiga pendekatan kognitif tersebut 

dapat diaplikasikan dalam pengajaran dengan menggunakan metode diskusi 

yang bervariasi dan komunikatif antara dosen dan mahasiswa salah satunya 

dapat dilakukan dengan diskusi menggunakan kasus dilema moral. Dimensi 

afektif dilakukan dengan pendekatan penanaman nilai menggunakan metode 

pembelajaran reflektif, story telling dan biblioterapi. Dimensi yang ketiga yaitu 

dimensi psikomotorik menggunakan pendekatan pembelajaran berbuat dengan 

metode sosiodrama dan role play (Elmubarok, 2006). Begitu bervariasinya 

metode dalam mengajarkan pendidikan karakter sehingga peneliti bermaksud 

mengambil dua metode dengan pendekatan dan teknik yang berbeda untuk 

kemudian membandingkan pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam 

meningkatkan karakter tanggung jawab, metode yang dipilih yaitu metode 

biblioterapi dan metode diskusi dilema moral. 

Metode biblioterapi dipilih karena dapat mendekatkan individu pada 

buku dan menjadikannya terbiasa membaca. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk menggunakan metode biblioterapi untuk mengajarkan karakter pada 

remaja akhir atau yang disebut mahasiswa. Para ahli biblioterapi 

mengidentifikasi fungsi biblioterapi sebagai suatu pembentukan kehidupan 

individu melalui penumbuhan kesadaran. Oleh sebab itu biblioterapi bisa 
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diterapkan sebagai salah satu teknik bimbingan pengembangan perilaku moral 

karena penggunaan biblioterapi membawa kegunaan sampingan nurturent effect 

yakni diperolehnya pengetahuan tentang materi bacaan, timbul sikap kritis, dan 

menambah wawasan pembaca melalui penumbuhan kesadaran khususnya 

moral. Hal ini penting agar individu dapat menyesuaikan diri dengan standar 

sosial serta ideal yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat dan 

diinternalisasi dalam kehidupan (Susanti dan Andriata, 2011). 

Metode kedua yang dipilih peneliti sebagai pembanding adalah metode 

diskusi dilema moral. Berbeda dengan metode biblioterapi yang lebih 

mengutamakan segi afektif, metode diskusi dilema moral menggunakan 

pendekatan perkembangan moral kognitif. Metode ini memiliki kelebihan bahwa 

anak didorong untuk menuju tahap perkembangan moral yang lebih tinggi, 

mudah diaplikan di kelas, dan menghidupkan suasana kelas. Namun demikian 

metode ini juga memiliki kekurangan bahwa metode ini terlalu mementingkan 

aspek kognitif dan lebih mengutamakan alasan dibalik pemilihan nilai dibanding 

benar salahnya nilai yang dipilih (Elmubarok, 2006). 

Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala 

karakter tanggung jawab yang disusun oleh peneliti dengan menggunakan aspek-

aspek karakter tanggung jawab yang meliputi memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan diri, berani menanggung resiko atas pilihan, dan memiliki 

kesungguhan dalam menjalankan kewajiban terhadap orang lain. Skala karakter 
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tanggung jawab menggunakan model skala likert yang dibuat dalam dua arah 

yaitu favorable dan unfavorable untuk menghasilkan variasi jawaban. Arah 

favorabel terdiri dari pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan arah variabel 

sedangkan arah unfavorabel terdiri dari pernyataan-pernyataan yang 

berlawanan dengan variabel. Respon jawaban pada skala ini terdiri dua ujung 

kontinum dimana SS (Sangat Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju). Diantara 

kedua ujung kontinum tersebut diletakkan angka 1 sampai 5 dimana semakin 

besar angka menunjukkan semakin besar persetujuan yang diberikan pada 

pernyataan tersebut. 

Penelitian ini diawali dengan menyampaikan skala karakter tanggung 

jawab pada expert judgment untuk memperoleh validasi isi (content validity) 

kemudian 30 aitem skala karakter tanggung jawab tersebut di try out kan pada 

50 subjek dengan kriteria yang mirip dengan sampel untuk kemudian dianalisis 

menggunakan SPSS.19  sehingga diperoleh validitas kriteria dan reliabilitas yang 

diinginkan. Selain validitas isi dan validitas kriteria juga akan dilakukan pengujian 

validitas konstrak dengan teknik analisis faktor dengan melibatkan kurang lebih 

120 subjek. 

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen pre test post test 

follow up design. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

eksperimen. Metode eksperimen yang digunakan merupakan metode quasi 

eksperimen karena tidak dilakukan pengontrolan tingkat tinggi dan partisipan 

tidak ditugaskan secara acak (tidak ada random).  
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Peneliti memilih tiga kelas yang telah ditentukan untuk diberikan 

treatmen 1 (metode biblioterapi) dan treatment 2 (diskusi dilema moral) dan non 

treatment sebagai kelompok kontrol kemudian memberikan skala karakter 

tanggung jawab sebelum treatment sebagai pre test. Kurang lebih dalam jangka 

waktu tiga kali pertemuan skala karakter tanggung jawab diberikan kembali 

setelah treatment sebagai post test, terakhir sebagai follow up skala karakter 

tanggung jawab akan diberikan kembali sehari setelah post test untuk melihat 

metode mana yang memiliki efek bertahan lebih lama dan membandingkan gain 

skor diantara kedua kelompok tersebut. 

Penelitian ini menggunakan treatmen biblioterapi dan diskusi dilemma 

moral. Treatmen Biblioterapi diberikan selama 3 sesi, pada setiap sesinya akan 

diberikan cerita yang mengandung nilai karakter tanggung jawab sesuai dengan 

aspek-aspek karakter tanggung jawab itu sendiri. Cerita yang diberikan adalah 

cerita utuh yang kemudian akan dibahas bersama antara peneliti dengan subjek 

penelitian. Pada setiap akhir sesi, subjek penelitian dengan arahan dari peneliti 

akan diminta untuk mengambil pesan moral dari cerita yang diberikan.  

Pada kelompok eksperimen yang lain akan diberikan treatment diskusi 

dilema moral. Treatment diskusi dilemma moral ini juga diberikan selama 3 sesi. 

Pada setiap sesi, subjek penelitian diberikan sebuah kasus berdilema moral yang 

mengandung aspek-aspek karakter tanggung untuk dilakukan diskusi kelompok 

kemudian masing-masing subjek dengan arahan peneliti diminta berpendapat 

mengenai keputusan yang akan diambil dalam menyelesaikan kasus tersebut 
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dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya untuk dapat memilih 

keputusan yang terbaik. Pada kelompok kontrol subjek penelitian tidak diberikan 

perlakuan apapun. 

Validitas skala karakter tanggung jawab pada penelitian ini meliputi 

validitas isi dilakukan dengan expert judgement dalam hal ini adalah pembimbing 

dan penguji dalam seminar proposal, selain itu untuk memperoleh  validitas 

konstrak digunakan teknik analisis faktor. Pemilihan aitem yang valid dilakukan 

dengan teknik corrected item total correlation  Untuk reliabilitas alat ukur skala 

mengenai karakter bertanggung jawab dilakukan dengan menggunakan teknik uji 

reliabilitas alpha cronbach. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis one way anova dengan membandingkan hasil gain skor pre test 

post test follow up skala karakter bertanggung jawab kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2 dan kelompok kontrol dengan bantuan program 

komputer spss.19.  

Hasil Penelitian 

Hasil uji validitas dan reliabilitas dengan teknik corrected item total 

correlation diperoleh 20 aitem skala karakter tanggung jawab dengan angka 

validitas bergerak dari 0,258 – 0,633 dan alpha cronbach 0,823. Sedangkan hasil 

uji analisis faktor menunjukkan nilai KMO 0,847 dan signifikansi 0,000 sehingga 

analisis faktor layak dilakukan. Berdasarkan nilai eigenvalue diperoleh lima faktor 

penyusun karakter tanggung jawab yaitu kehati-hatian, orientasi tugas, 

keunggulan, kegigihan, dan komitmen dengan sumbangan sebesar 66,432 %. 



12 

 

Setelah diberikan perlakuan dan sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi yaitu uji  homogenitas dan uji normalitas. Setelah 

dinyatakan normal dan homogen kemudian dilakukan uji hipotesis dengan teknik 

analisis one way anava dengan bantuan program spss.19. Uji hipotesis dilakukan 

sebanyak dua kali. Uji pertama dengan menggunakan gain skor pre tes dan post 

tes, sedangkan uji kedua dilakukan dengan menggunakan gain skor post tes dan 

follow up. Hasil uji hipotesis yang pertama adalah sebagai berikut : 

ANOVA 

karakter tanggungjawab     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 453.428 2 226.714 3.158 .049 

Within Groups 4450.511 62 71.782   

Total 4903.938 64    

 

Kemudian berdasarkan tabel Anova dapat dilihat bahwa nilai F hitung 

3,158 sedangkan nilai F tabel dengan tingkat signifikansi 5% df1=2 dan df2=62 

adalah sebesar 3,145. Karena F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang artinya ada pengaruh metode biblioterapi dan diskusi dilemma moral 

terhadap karakter tanggung jawab. Pada tabel Berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis mayor dan hipotesis minor 1 dan minor 2 

diterima. Satu minggu kemudian dilakukan pengukuran kembali terhadap 

kelompok eksperimen sebagai follow up, hasilnya adalah sebagai berikut : 
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karakter_tanggungjawab     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23.273 1 23.273 1.306 .260 

Within Groups 748.273 42 17.816   

Total 771.545 43    

 

Berdasarkan pada tabel ANOVA di atas nilai F hitung < F tabel (1,306 < 

4,073) dan nilai signifikansi 0,260 > 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa seminggu 

setelah perlakuan tidak ada pengaruh yang signifikan antara skor post test dan 

follow up pada kelompok biblioterapi dan diskusi dilema moral atau dengan kata 

lain dapat dikatakan efek perlakuan masih ada hingga seminggu setelah 

perlakuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dampak perlakuan yang diberikan 

masih mampu bertahan hingga satu minggu setelah perlakuan. 

Pembahasan 

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa metode biblioterapi yang 

merupakan metode pengajaran karakter dengan latar belakang dimensi afektif 

dan metode diskusi dilema moral yang merupakan metode pengajaran karakter 

dengan latar belakang dimensi kognitif sama-sama memiliki pengaruh untuk 

meningkatkan karakter tanggung jawab pada mahasiswa. Hal ini seperti yang 

dikemukakan Adisusilo (2012) bahwa ranah afektif seseorang mengalami 

perkembangan seperti halnya dalam ranah kognitif, namun perkembangan 

kedua ranah tersebut tidak sejajar, bahkan pada jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Perkembangan ranah 

kognitif maupun ranah afektif dalam diri seseorang tidak secara otomatis sejalan 
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dengan pertambahan usia seseorang, tetapi amat tergantung banyak faktor 

eksternal maupun internal yang mempengaruhinya. Pendidikan dapat 

merupakan salah satu wahana yang dapat membantu perkembangan ranah 

afektif dan kognitif peserta didik dengan pengandaian pendidik secara tepat 

mendampingi peserta didik. Demikian halnya untuk meningkatkan karakter 

termasuk karakter tanggung jawab dibutuhkan pendampingan pendidik terhadap 

peserta didik sehingga pendidikan karakter dapat berjalan lebih optimal. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Matarazzo, 

Abbamonte dan Nigro (2008) bahwa pertimbangan moral dan perilaku moral 

bergantung pada empat hal yaitu situasi yang mendukung atau tidak 

mendukung, komponen kognitif dan afektif seseorang, gender dan usia serta 

hubungan timbal balik yang kongruen.  

Hipotesis minor1 yang menyatakan bahwa metode biblioterapi 

berpengaruh terhadap peningkatan karakter tanggung jawab pada mahasiswa 

dapat diterima. Hal ini tampak dari hasil kategorisasi skor sebelum dan setelah 

perlakuan dimana sebelum perlakuan 1 subjek memiliki kategori karakter 

tanggung jawab rendah dan 21 subjek memiliki kategori karakter tanggung jawab 

sedang. Setelah perlakuan terjadi peningkatan menjadi 11 subjek memiliki 

kategori sedang, 10 subjek memiliki kategori tinggi dan 1 subjek memiliki 

kategori sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan karena mayoritas subjek penelitian 

berjenis kelamin perempuan sehingga lebih mudah dipengaruhi secara 

emosional dari ranah afektifnya. Hal ini seperti yang dikemukakan Gilingan dalam 
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Adisusilo (2012) bahwa pembentukan karakter dipengaruhi oleh jenis kelamin. 

Pada anak perempuan lebih efektif menggunakan pendekatan afektif karena 

perempuan lebih sensitif dari segi emosionalitas sedangkan pada anak laki-laki 

lebih efektif menggunakan pendekatan kognitif karena laki-laki lebih 

menutamakan rasionalnya. 

Selain itu Ready (2002) mengemukakan bahwa cerita dalam biblioterapi 

dapat memberikan dampak yang efektif karena biblioterapi dapat disesain 

memiliki konten cerita yang spesifik, tingkat atau kadar yang sesuai karakteristik 

subjek, diberikan oleh guru/ role model yang dihormati siswa, cerita yang 

diberikan memiliki kesan drama (berkesan), serta memiliki kandungan nilai 

belajar yang tinggi sehingga mampu menjadi salah satu bentuk intervensi 

psikologis yang memiliki kekuatan mengaubah. 

Menurut Maich dan Kean (2004) suatu intervensi psikologis dengan 

metode biblioterapi menjadi bernilai karena pesan moral yang terkandung dalam 

cerita dapat berpengaruh secara positif di dalam pikiran tidak sadar individu 

bahkan meskipun pikiran tidak sadar tersebut sedang tidak aktif dalam 

memproses informasi (pesan moral). Sehingga kesan yang dihasilkan akan 

terekam dalam waktu yang relatif lama.  

Kedua pendapat sebelumnya mengenai biblioterapi ini juga diperkuat 

oleh Sweeney (2008) yang mengemukakan bahwa hasil penelitian terhadap 

penggunaan cerita untuk mengajarkan karakter menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dalam pemahaman siswa terhadap konsep karakter baru apabila 



16 

 

memenuhi syarat sebagai berikut : setelah diberikan suatu cerita bermuatan nilai 

karakter tertentu kemudian guru mengajak diskusi dan sharing secara efektif 

sehingga siswa mampu memahami dan mengambil hikmah dari cerita yang 

diberikan, sebelum cerita diberikan terlebih dahulu dibuat modul yang berfungsi 

sebagai alat untuk memperkuat ide-ide dari cerita yang diberikan, kemampuan 

guru memilih cerita yang bernilai sebagai pendektan dalam pengajaran, dan 

kemampuan guru memilih cerita yang dapat masuk ke semua kalangan jika 

siswanya berasal dari latar belakang yang heterogen.  

Syarat-syarat pelaksanaan biblioterapi di atas telah terpenuhi dalam 

eksperimen mengenai karakter tanggung jawab pada mahasiswa pada penelitian 

ini sehingga setelah diberikan perlakuan biblioterapi diperoleh  hasil berupa 

peningkatan karakter tanggung jawab pada mahasiswa. 

Hipotesis minor2 pada penelitian ini yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh metode diskusi dilema moral terhadap karakter tanggung jawab pada 

mahasiswa juga diterima. Hal ini dikarenakan metode diskusi dilemma moral 

dalam pelaksanaannya memiliki empat unsur penting yaitu fokus kasus, mampu 

melakukan pilihan tindakan, kaitan dengan nilai atau isu moral dan keputusan 

mengenai apa yang akan dilakukan dalam suatu kondisi dilematis. Setelah 

melakukan diskusi dilemma moral maka mahasiswa akan mengalami 

peningkatan pemahaman dan perkembangan dalam mengambil keputusan, 

peningkatan diskusi masalah etika dalam kelas, peningkatan ketrampilan 

komunikasi serta yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan ketrampilan 
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dan pengetahuan dalam membuat pilihan hidup yang lebih baik untuk kemudian 

menyadari dimensi etika dan implikasi dari pilihan yang dibuat 

(Berkowitz,Higgins, Power, 2005). Sehingga dengan berkembangnya sejumlah 

kemampuan baru tersebut mahasiswa akan menjadi lebih bertanggung jawab 

dalam bertindak dan mengambil keputusan. 

Selain itu Settlemaier (2004) mengemukakan bahwa dalam 

menggunakan metode dilemma moral untuk mengajarkan nilai dan membentuk 

karakter, pengajar harus mempertimbangkan 7 kemampuan pedagogis berikut 

ini yaitu kesesuaian cerita atau kasus berdilema moral, keaslian refleksi individu, 

wacana moral, frekuensi dilemma, kemampuan guru mengajak siswa 

berpendapat, perencanaan waktu, dan kemampuan mengatasi siswa bermasalah 

di kelas. Ketujuh kemampuan pedagogis tersebut cukup terpenuhi selama proses 

pemberian perlakuan diskusi dilema moral dalam penelitian ini sehingga metode 

diskusi dilema moral dapat meningkatkan karakter tanggung jawab pada 

mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil kategorisasi subjek penelitian sebelum 

dan setelah diberikan perlakuan. Sebelum perlakuan terdapat 1 subjek 

penelitaian dalam kategori rendah dan 21 subjek penelitian dalam kategori 

sedang. Setelah diberikan perlakuan diskusi dilema moral terjadi peningkatan 

menjadi 10 subjek dalam kategori tinggi dan 12 subjek dalam kategori sedang. 

Selain membuktikan hipotesis baik mayor maupun minor,  penelitian ini 

juga menghasilkan penemuan berupa faktor-faktor besar atau aspek yang 

membentuk karakter tanggung jawab pada mahasiswa. Faktor-faktor pembentuk 
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karakter tanggung jawab antara lain kehati-hatian, orientasi tugas, keunggulan, 

kegigihan, dan komitmen. Kelima faktor tersebut memberikan sumbangan 

terhadap konstruksi variabel karakter tanggung sebanyak 66,432 % .  Masing-

masing faktor/aspek tersebut terdiri dari beberapa indikator. Aspek pertama 

yaitu Kehati-hatian yaitu memiliki pertimbangan dalam melakukan suatu 

tindakan. Aspek ini dilihat dari aitem-aitemnya memiliki dua indikator yaitu 

mempertimbangkan resiko tindakan dan memiliki kemampuan berpikir sebelum 

bertindak. Aspek kedua yaitu orientasi tugas yaitu mengutamakan 

menyelesaikan tugas dibanding kepentingan pribadi.  Aspek ini terdiri dari dua 

indikator yaitu penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam 

menyelesaikan tugas dan menjalankan kewajiban dengan sepenuh hati. Aspek 

ketiga yaitu keunggulan yaitu kemampuan untuk unggul dalam setiap keadaan. 

Aspek ketiga ini terdiri dari dua indikator yaitu totalitas dan memberikan yang 

terbaik. Aspek keempat yaitu kegigihan yaitu semangat dan keberanian dalam 

mengemban tugas. Aspek kegigihan terdiri dari dua indikator yaitu pantang 

menyerah dan berani menerima dampak pilhannya. Aspek yang terakhir yaitu 

komitmen yaitu kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sampai 

tuntas. Aspek ini terdiri dari dua indikator yaitu kemampuan mempertahankan 

motivasi dan fokus dalam bertugas. Berdasarkan faktor-faktor pembentuk 

karakter tanggung jawab di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang 

berkarakter tanggung jawab adalah orang yang memiliki kehati-hatian dalam 
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bertindak, senantiasa berorientasi pada tugas, memiliki keunggulan, kegigihan 

dan komitmen dalam bertugas. 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa metode biblioterapi dan metode diskusi dilemma moral berpengaruh 

terhadap peningkatan karakter tanggung jawab pada mahasiswa. Selain itu 

beradasarkan hasil penelitian juga dapat ditarik kesimpulan bahwa dimensi 

pembentuk karakter tanggung jawab pada penelitian ini berdasarkan hasil 

analisis faktor ada 5 yaitu: kehati-hatian, orientasi pada tugas, keunggulan, 

kegigihan dan komitmen. 

Saran yang peneliti sampaikan setelah melakukan penelitian ini antara 

lain agar mahasiswa terus konsisten mengingat pesan moral yang dapat dipetik 

dari setiap cerita atau kasus sebagai pedoman untuk menginternalisasi karakter 

tanggung jawab. Saran bagi dosen pendidikan karakter agar terus 

mengembangkan dan mencari metode pengajaran karakter yang sesuai dengan 

karakteristik mahasiswanya dan tidak serta merta mengadopsi metode yang 

digunakan peneliti dari luar. Saran bagi peneliti selanjutnya agar melakukan 

penelitian eksperimen mengenai peningkatan karakter dengan membandingkan 

metode-metode dalam pendidikan karakter yang belum tercakup dalam 

penelitian ini. Selain itu peneliti juga menyarankan bagi peneliti selanjutnya 

untuk lebih memperhatikan proporsi jenis kelamin dan lama waktu pemberian 

perlakuan  dalam merancang penelitian eksperimen selanjutnya. 
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