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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan di Indonesia seperti yang telah dirumuskan dalam 

UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 yaitu pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

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

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional). Berdasarkan undang-undang tersebut dapat 

dipahami bahwa 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. 

Selain dari UU Sisdiknas, urgensi untuk membentuk karakter peserta 

didik juga tertuang dalam UU Pendidikan Tinggi. Pada pasal 3 disebutkan 

bahwa asas dalam menjalankan pendidikan tinggi ada 9 diantaranya 
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kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, 

tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan. Pada kesembilan asas 

pendidikan tinggi tersebut terdapat nilai-nilai karakter penting seperti jujur, 

adil, dan tanggung jawab. Selain pada pasal 3, pada pasal 4 juga dijelaskan 

bahwa pendidikan tinggi seharusnya memiliki tiga fungsi yaitu : 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 

mengembangkan civitas akademika yang kreatif, inovatif, responsif, terampil, 

berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora. Telah dijelaskan pada pasal sebelumnya 

bahwa humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik 

kemanusiaan (UU RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

Berdasarkan kajian terhadap UU tentang pendidikan tinggi dapat dipahami 

bahwa pendidikan khususnya 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. 
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Akademi Analis Kesehatan Nasional (AAK Nasional) merupakan salah 

satu perguruan tinggi di Surakarta yang menyelenggarakan program studi D3 

Analis Kesehatan, yang mencetak tenaga ahli madya analis kesehatan yang 

merupakan tenaga kesehatan di bidang laboratorium kesehatan. Untuk 

mewujudkan mahasiswa yang berkarakter baik, adaptif, tangguh dan 

mempunyai motivasi tinggi dalam belajar dan berkarya serta mampu 

berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain, maka dalam rangka 

meningkatkan daya saing institusi dan kualitas lulusan mulai dikembangkan 

mata kuliah yang mengasah soft skill yakni Motivasi & Etos Kerja dan 

Kepribadian & Pendidikan Karakter, selain dengan penyelenggaraan kegiatan 

ekstrakurikuler maupun kegiatan di luar kampus lainnya. Mahasiswa lulusan 

AAK Nasional Surakarta diwajibkan memiliki 3 kompetensi utama yaitu 

professional sebagai tenaga analis kesehatan di laboratorium, memiliki 

ketrampilan mengoperasikan komputer dan bahasa inggris serta yang tidak 

kalah pentingnya adalah memiliki five pillars character dalam dunia kerja 

dimana salah satu pilarnya adalah karakter bertanggung jawab (Company 

Profile, 2011).  

Meskipun terdapat 5 karakter yang diajarkan dalam mata kuliah 

pendidikan karakter dan kepribadian, namun pada penelitian kali ini peneliti 

hanya akan membahas mengenai karakter bertanggung jawab. Hal ini 

dikarenakan menurut Clarken (2010) terdapat empat aspek yang dapat 

menunjukkan orang tersebut memiliki kecerdasan moral yang bagus yaitu 
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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 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. 
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Namun demikian agar mahasiswa dapat mencapai ke tahap 

perkembangan moral seperti yang diharapkan dalam tugas perkembangan 

harus dibantu dengan pemberian stimulus atau dorongan karena tanpa 

adanya stimulus tersebut tahap perkembangan moral individu tidak akan naik 

ke tahap perkembangan moral yang berikutnya. Hal ini seperti yang 

dikemukakan Kohlberg (dalam Hurlock, 2000) bahwa terdapat 3 tingkatan 

perkembangan  moral pada manusia yang harus dilalui secara bertahap 

dimana seseorang tidak akan bisa naik ke tahap moral selanjutnya sebelum 

bisa melewati tahap perkembangan moral yang lebih bawah dan untuk 

mencapai tingkatan moral yang lebih tinggi dari yang telah dimiliki, orang 

tersebut harus dibantu salah satu caranya dengan diberikan pengetahuan, 

misalnya dengan pendidikan karakter. Tingkatan perkembangan moral yang 

pertama yaitu moralitas pra konvensional mulai usia 4-10 tahun pada masa ini 

anak belajar membedakan yang baik dan yang buruk berdasarkan hal-hal 

eksternal yang dikondisikan orang dewasa di sekitarnya yaitu ketika anak 

melakukan hal yang benar maka akan mendapat hadiah dan ketika salah akan 

mendapat hukuman sehingga anak menjadi bermoral karena menghindari 

hukuman. Tingkatan yang kedua yaitu moralitas konvensional pada usia 10-13 

tahun pada masa ini moralitas anak terbentuk karena anak memiliki suatu 

tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh persetujuan mengenai suatu hal dari 

orang dewasa di sekitarnya bukan untuk menghindari hukuman pada masa ini 

mulai tumbuh kesadaran akan perlunya aturan. Tingkatan yang ketiga yaitu 
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moralitas pasca konvensional pada usia 13 tahun ke atas. Pada masa ini 

remaja memandang moral lebih dari kesepakatan dengan orang dewasa 

melainkan mereka seharusnya sudah memiliki internalisasi nilai-nilai moralitas 

sehingga keputusan moral diambil atas dasar moralitas secara universal. Jika 

pada usia ini perkembangan moral remaja belum mencapai moralitas pasca 

konvensional maka remaja tersebut harus dibantu dengan diberikan 

pengetahuan agar bisa mencapai tingkat perkembangan moral yang ketiga.  

Menurut Sudrajat (2012) 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. 

Mondello dan Rudd (2006) melakukan penelitian mengenai karakter 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif  yaitu dengan melakukan deep 

interview pada sejumlah pelatih olah raga di kampus untuk memperoleh 

definisi mengenai makna karakter atau bagaimana pembentukan karakter 

dalam dunia olahraga serta membedakan antara karakter sosial dan karakter 

moral. Rutten, dkk (2010) melakukan penelitian eksperimen pada sejumlah 
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remaja yang aktif dalam organisasi sepakbola pemuda dengan memberikan 

pre tes-treatmen game-post tes, kemudian mendiskusikannya bersama untuk 

melihat pengaruh game tersebut terhadap perilaku prososial dan antisosial. 

Hal ini menunjukkan bahwa untuk meneliti mengenai karakter dapat 

dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

Pendidikan karakter di Akademi Analis Kesehatan Nasional Surakarta 

sendiri tergolong baru karena baru satu tahun berjalan. Sejarah awal 

diberikannya pendidikan karakter di AAK Nasional dikarenakan hasil 

pertemuan user meeting antara pengelola pendidikan dengan para rekanan 

yang merekrut lulusan AAK Nasional untuk bekerja di laboratorium klinik 

mereka. Para rekanan memberikan masukan kepada pengelola bahwa pada 

dasarnya secara ketrampilan dalam bekerja para lulusan bisa dapat dikatakan 

sudah sangat terampil dan memuaskan namun demikian masih ada yang 

kurang yaitu sebanyak 65 % terkait dengan karakter seperti kurang 

bertanggung jawab dalam bekerja termasuk kurang peduli pada kesulitan 

rekan kerja sedangkan sebanyak 20 % terkait dengan kemampuan 

berkomunikasi yang masih kurang dan sisanya 15 % dianggap kurang cakap 

dalam mengoperasionalkan komputer dan membaca prosedur dengan 

menggunakan bahasa inggris (Dokumen User Meeting, 2011). Sehingga 

berdasarkan hasil user meeting disepakati untuk membentuk soft skill 

mahasiswa dengan memberikan mata kuliah yang terkait dengan 

pembentukan kepribadian seperti motivasi dan etos kerja serta pendidikan 
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karakter dan kepribadian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan 

berdaya saing. Untuk benar-benar menghasilkan lulusan dengan karakter yang 

baik sesuai permintaan rekanan maka metode pengajaran pendidikan 

karakter terus dikembangkan sehingga akan diperoleh suatu metode yang 

paling sesuai untuk mahasiswa di AAK Nasional Surakarta.  

Untuk memperoleh data awal mengenai karakter tanggung jawab 

dilakukan penelitian awal dengan menyebarkan open ended quisioner 

mengenai karakter bertanggung jawab pada 30 mahasiswa AAK Nasional 

Surakarta sebelum memperoleh kuliah pendidikan karakter sehingga 

diperoleh hasil sebagai berikut:   

Tabel 1. Data Awal Karakter Tidak Bertanggung Jawab 

No Karakter Tidak Bertanggung Jawab Prosentase 

1. Menitip nama dalam tugas kelompok, tidak 
mengumpulkan tugas, dalam membuat laporan sumber 
hanya mengarang 

60 % 

2. Tidak mengembalikan barang saat bertugas piket, pura-
pura lupa saat PA (Persiapan Alat). 

27 % 

3. Membuang sampah sembarangan, mencoret-coret sarana 
prasarana kampus, makan di dalam kelas. 

13 % 

  
Menurut Lawson (dalam Jahja, 2007) ditemukan hubungan yang kuat 

antara keyakinan etika mahasiswa dalam bidang akademik dengan 

perilakunya dalam dunia kerja. Karakter yang dimiliki mahasiswa sewaktu 

kuliah akan terbawa menjadi kebiasaan sampai mahasiswa tersebut berada di 

dunia kerja nantinya. 

Untuk memperoleh rumusan mengenai karakter-karakter yang akan 

dibentuk pada mahasiswa AAK Nasional Surakarta kemudian dibentuk tim 
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pengajar mata kuliah pendidikan karakter dan kepribadian atau yang biasa 

disebut dengan team teaching. Berdasarkan pengkajian terhadap sejumlah 

referensi buku pendidikan karakter dan pengkajian terhadap visi dan misi AAK 

Nasional Surakarta maka tim dengan persetujuan direktur memutuskan untuk 

mengambil six pillars character yaitu kejujuran, tanggung jawab, 

respek/hormat, adil, peduli, dan berkewarganegaraan sebagai dasar 

pengajaran karakter di AAK Nasional Surakarta dengan asumsi bahwa karakter 

keenam yaitu berkewarganegaraan tidak diajarkan dalam mata kuliah 

pendidikan karakter dan kepribadian karena sudah diajarkan dalam mata 

kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada tahun pertama pendidikan karakter 

diajarkan dengan metode ceramah dan peer teaching serta metode game 

namun dengan metode ceramah dan peer teaching hanya mahasiswa tertentu 

yang aktif dan perkuliahan menjadi kurang interaktif sedangkan metode  

game mengalami kendala ruang dan waktu pelaksanaan serta peralatan 

pendukung yang harus disiapkan. Agar perkuliahan dapat berjalan lebih 

efektif dan dinamis maka perlu dilakukan variasi dalam metode 

pengajarannya. 

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 
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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 

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 
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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 biblioterapi mengutamakan komponen afeksi untuk 

memanusiakan manusia melalui kisah cerita. Hal ini berbeda dengan metode 

diskusi dilema moral. Metode diskusi dilema moral mengutamakan komponen 

kognitif untuk mengajarkan pendidikan karakter. Penggunaan metode diskusi 

dilema moral untuk mengajarkan pendidikan karakter pada remaja dirasa 

tepat karena pada usia remaja perkembangan kognitifnya sudah mampu 

mencerna hal-hal yang abstrak seperti nilai-nilai dalam karakter.  

Penggunaan metode biblioterapi bagi pengajaran pendidikan karakter 

memiliki kelebihan antara lain melalui membaca, subjek penelitian dapat 

mengidentifikasikan karakter tokoh dalam bacaan dengan dirinya sehingga 

dapat seolah mengalami dan merasakan apa yang dialami tokoh dalam buku. 

Selain itu antara subjek dan peneliti dapat mendiskusikan nilai-nilai moral 

yang dapat diambil dari kisah dalam bacaan tersebut. Namun demikian 

metode ini juga memilki beberapa kekurangan bahwa tidak semua anak 

senang membaca buku sehingga desain biblioterapi yang diberikan dapat 

lebih divariasiakan agar lebih menarik. 

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 
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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 diskusi dilema moral memberikan kebebasan pada peserta 

didik untuk mengungkapkan nilai yang dimilikinya dalam pengajarannya yang 

lebih diutamakan bukan pada nilai seperti apa yang dipilih tetapi lebih 

diutamakan alasan dalam memilih nilai yang dianut (Adisusilo, 2012). Selain 

itu menurut Hurlock (2000) remaja juga dianggap sudah mengetahui mana 

yang baik dan mana yang salah sehingga diberikan kebebasan untuk 

mengambil keputusan-keputusan terkait moralitas dan nilai yang dianut. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul : “Pengaruh metode biblioterapi dan 

diskusi dilema moral terhadap karakter tanggung jawab pada mahasiswa 

AAK Nasional Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh metode biblioterapi dan diskusi dilema moral 

terhadap peningkatan karakter tanggung jawab pada mahasiswa AAK Nasional 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh metode biblioterapi dan diskusi dilema 

moral terhadap peningkatan karakter tanggung jawab pada mahasiswa AAK 

Nasional Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan teori psikologi pendidikan umumnya dan 

pendidikan karakter khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa ialah agar mahasiswa mampu memiliki karakter 

bertanggung jawab sebagai poin penting ketika terjun di dunia kerja 

b. Bagi dosen pendidikan karakter agar para pengajar karakter dapat 

terus berinovasi mengembangkan metode mengajar pendidikan 

karakter yang sesuai dengan budaya di Indonesia 

c. Bagi peneliti selanjutnya agar peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian mengenai pembentukan karakter dengan melakukan 
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eksperimen untuk membentuk karakter tertentu dengan 

membandingkan metode-metode yang belum dibandingkan dalam 

penelitian ini. 

 

E. Orisinalitas Penelitian 

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu mengenai 

variable-variabel yang akan  digunakan dalam penelitian ini : 

1. Hidayat (2008) menggunakan biblioterapi konseling untuk  menangani 

masalah siswa di sekolah salah satunya untuk masalah kebingungan 

terhadap nilai-nilai moral sebagai penyebab kenakalan remaja. 

2. Roselina dan Shukry (2006) menggunakan biblioterapi untuk membentuk 

konsep diri positif, memahami tingkah laku dan motivasi remaja, 

melegakan tekanan emosi, dan mendiskusikan masalah penyimpangan 

moral secara terbuka untuk melihat berbagai pilihan dalam penyelesaian 

masalah. 

3. Yuliawati (2011) menggunakan biblioterapi untuk memberikan pengaruh 

yang membuat siswa memahami diri sendiri dan lingkungan, 

mengarahkan diri, membuat alternatif pilihan dan mengambil keputusan 

dalam pemecahan masalah secara lebih tepat untuk menuntaskan tugas 

perkembangan dan mewujudkan diri secara optimal. 

4. Adler & Foster (1997) melakukan penelitian pada sejumlah remaja 

dengan proyek membaca dengan bahan bacaan yang berisi kisah nyata 
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tentang kepedulian terhadap sesama. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan eksperimen dengan satu kelompok eksperimen dan satu 

kelompok kontrol. Hasilnya terdapat perbedaan berupa perubahan 

perilaku menjadi lebih peduli meskipun hasilnya tidak signifikan. 

5. Chrisiana (2005) meneliti mengenai six pillars character yang terdiri dari 

karakter jujur, tanggung jawab, adil, peduli, respek dan 

berkewarganegaraan. Keenam karakter tersebut diukur dengan 

menggunakan skala psikologi untuk memperoleh gambaran awal 

mengenai perkembangan karakter mahasiswanya. 

6. Asriati (2010) menggunakan pendekatan dari dimensi afektif untuk 

melakukan penelitian terhadap karakter dan hasilnya ditemukan 

beberapa kesulitan dalam penggunaan pendekatan afektif antara lain : 

kurikulum cenderung untuk membentuk intelektual, sulit dilakuakan 

control karena banyak faktor yang berpengaruh, evaluasi butuh proses 

internalisasi, dan teknologi sangat berpengaruh dalam pemilihan 

tontotan. 

7. Komalasari (2012) meneliti 14 karakter pada 98 mahasiswa teknik sipil 

Universitas Indonesia menggunakan metode riset dan pengembangan 

dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini 

diperoleh hasil bahwa treatment nilai hidup berdasar pembelajaran 

kontekstual memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
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pembentukan keempat belas karakter tersebut dimana salah satunya 

adalah karakter tanggung jawab. 

8. Veugelers (2000) meneliti mengenai karakter dengan menggunakan 

metode guru sebagai partisipan dan non partisipan diperoleh hasil bahwa 

salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengajarkan nilai dalam 

pendidikan karakter adalah dengan pendekatan perkembangan moral 

kognitif dimana dalam diskusi mengenai kasus-kasus moral pendidik 

dapat berperan sebagai partisipan yang mengamati diskusi kelas atau 

dapat juga sebagai pengajar nilai itu sendiri.  

9. Lumpkin (2008) meneliti sejumlah karakter menggunakan metode diskusi 

dilema moral untuk melihat mengenai dampaknya terhadap 

perkembangan moral kognitif, mengemukakan bahwa diskusi dilema 

moral tidak menjanjikan perubahan perilaku tetapi menjanjikan 

pencarian dan refleksi jiwa masing-masing individu terhadap 

kepercayaan, nilai, dan prinsip hidupnya. Tanpa proses ini perkembangan 

moral kognitif tidak akan berkembang, perubahan perilaku tidak akan 

pernah terjadi, sehingga perilaku moral potensial yang konsisten juga 

akan sulit terjadi. Oleh karena itu pembentukan karakter termasuk salah 

satunya karakter tanggung jawab dapat dilakukan dengan mengajak 

diskusi kasus berdilema moral untuk melihat perkembangan moral 

kognitifnya dan memberikan contoh atau modelling, dalam hal ini guru 

sebagai figur yang dapat dijadikan modeling di sekolah.  
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Berdasarkan hasil kajian terhadap sejumlah jurnal di atas dapat diperoleh 

kesimpulan umum bahwa pernah dilakukan penelitian mengenai karakter 

tanggung jawab namun penelitian tersebut dilakukan dengan metode VCT dan 

modelling dengan pendekatan model survei kuisioner untuk memperoleh 

gambaran awal. Metode biblioterapi sendiri lebih sering digunakan sebagai 

teknik konseling untuk penanaman nilai-nilai moral dan pernah juga dilakukan 

untuk menumbuhkan karakter peduli dengan pendekatan eksperimen. Penelitian 

menggunakan metode diskusi dilema moral juga pernah dilakukan untuk 

menanamkan six pillars character di luar negeri yang meliputi karakter jujur, adil, 

hormat, tanggung jawab, peduli, dan berkewarganegaraan dengan pendekatan 

eksperimen menjadikan guru sebagai peneliti partisipan dan non partisipan 

sekaligus modelling. Pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian 

mengenai karakter tanggung jawab yang akan diteliti dengan menggunakan 

metode biblioterapi dan diskusi dilema moral dengan pendekatan kuasi 

eksperimen. 


