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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi karena semakin menurunnya karakter siswa 

disekolah, salah satunya adalah karakter pilar tanggung jawab. Padahal karakter 

pilar tanggung jawab memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan 

manusia. Karakter pilar tanggung jawab merupakan bagian dari pendidikan nilai 

dan karakter yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Namun pada 

kenyataannya siswa cenderung melepas dan tidak menjalankan tanggung jawab 

yang telah diberikan kepadanya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa model 

pembelajaran kooperatif Tipe STAD (Student Team Achievment Divisions) dapat 

meningkatkan karakter pilar tanggung jawab belajar siswa mata pelajaran 

ekonomi di kelas X IPS SMA Negeri 11 Kota Jambi T.A 2017/2018 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu atau kuasi 

eksperimen. Desain yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pre-Experimental 

Design atau nondesign dengan bentuk One-Shot Case Study populasi seluruh 

siswa kelas X IPS SMA Negeri 11 Kota Jambi T.A 2017/2018 dan sampel 

penelitian adalah siswa kelas X IPS 4 yang dipilih dengan teknik Purposive 

sampling. Data penelitian diperoleh dari hasil pre-observasi (sebelum perlakuan) 

dan post-observasi (setelah perlakuan) 

Hasil penelitian menunjukkaan bahwa rata-rata pre-observasi karakter 

pilar tanggung jawab kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperati 

tipe STAD adalah sebesar 24,5 sedangkan rata-rata post-observasi adalah sebesar 

31,12. Hasil ini diperkuat dengan perhitungan Uji t sebesar 2 dengan taraf 

signifikan 0,05 diperoleh nilai ttabel 1,997. Dengan demikian thitung > ttabel atau 2 > 

1,997 dapat disimpulkan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif Tipe STAD (Student Team Achievment Divisions) dapat 

meningkatkan karakter pilar tanggung jawab belajar siswa mata pelajaran 

ekonomi di kelas X IPS SMA Negeri 11 Kota Jambi T.A 2017/2018 

 Saran dalam penelitian ini guru ekonomi sebaikna dalam melakukan 

pengajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD agar aspek 

afektif siswa bisa meningkat, tidak hanya kognitifnya saja yang baik. Selain itu, 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan harapan kedepan adalah 

penelitian ini berguna sebagai bahan informasi. Dan penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi berguna untuk peneliti selanjutnya. 

Kata Kunci : Model Kooperatif Tipe STAD, Karakter Pilar Tanggung Jawab

mailto:yuyunsafitri4@gmail.com
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Pendahuluan 

Era globalisasi dan dunia 

yang sangat modern ini semakin sulit 

untuk melakukan perubahan didunia 

pendidikan. Karena seiiring dengan 

berkembang-nya zaman, perilaku dan 

karakter siswa bukannya semakin 

baik tetapi semakin menurun. 

Indonesia yang dahulunya terkenal 

sebagai Negara timur memiliki budi 

pekerti dan perilaku yang baik serta 

santun sekarang mulai berubah 

mengikuti budaya barat yang 

memiliki budaya dan kebiasaan 

berbeda dengan kebudayaan timur, 

dimana hal tersebut juga bisa 

mempengaruhi kualitas sumber daya 

manusia yang ada pada suatu Negara. 

Nyatanya Indonesia sangat 

membutuhkan sumber daya manusia 

yang bermutu dan memadai sebagai 

salah satu pendukung pembangunan 

bangsa. Dimana pendidikan ikut 

handil dalam pembentukan sumber 

daya manusia ini.  

Ini sesuai dengan UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidkan Nasional pada pasal 3, 

yang menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam 

mencerdasakan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional 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. 

(Adisusilo, 2014:76) 

Untuk mencapai tujuan dari 

pendidikan nasional itu diperlukan 

karakter yang baik dari siswa. 

Menurut Yaumi (2014:120) istilah 

karakter merujuk pada ciri khas, 

perilaku seseorang atau kelompok, 

kekuatan moral atau reputasi. 

Karakter juga dipahami sebagi 

seperangkat ciri perilaku yang 

melekat pada diri seseorang yang 

menggambarkan tentang keberadaan 

dirinya kepada orang lain.  Berbicara 

tentang karakter merupakan hal yang 

sangat penting dan mendasar baik 

didalam dunia pendidikan maupun 

dilingkungan keluarga dan sosial. 

Zubaedi (2011:1) menyatakan bahwa 

karakter adalah mustika hidup yang 

membedakan manusia dengan 

binatang.  

Begitu urgennya karakter 

dalam pendidikan, maka instansi-

instansi pendidikan memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk 

membentuk dan menanamkannya 

melalui proses pembelajaran. 

Penguatan karakter seperti tanggung 

jawab, disiplin, saling menghargai 

antar sesama siswa perlu dilakukan 

terhadap siswa diera modernisasi ini 

untuk mengatasi krisis moral yang 

sedang terjadi di Indonesia ini.  

Menurut Amri (2011:52) 

“Pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter 

dan akhlak mulia peserta didik”. 

Namun pada kenyataannya, saat ini 

ada kecenderungan bahwa target-

target akademik masih menjadi 

tujuan utama dari hasil pendidikan, 

seperti halnya Ujian Nasional (UN).  

Proses pendidikan karakter 

akan melibatkan ragam aspek 

perkembangan siswa, seperti 

kognitif, afektif, serta psikomotorik 

sebagai suatu keutuhan. Penggunaan 

model pembelajaran merupakan 

salah satu cara seorang guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang 

aktif, kreatif dan inovatif yang akan 

berdampak pada kualitas 
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pembelajaran, dimana pembelajaran 

yang berkualitas adalah 

pembelajaran yang bisa 

meningkatkan karakter siswa dan 

mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.  

Nilai-nilai pendidikan 

karakter yang dikembangkan dan 

dimasukkan ke dalam rutinitas 

sehari-hari sekolah teridentifikasi 18 

pilar nilai karakter, yaitu religius, 

toleransi, jujur, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokrasi, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat atau komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan 

tanggung jawab.  

Salah satu karakter dari 18 

pilar nilai karakter yang dimasukkan 

dalam rutinitas sehari-hari sekolah 

yaitu karakter pilar tanggung jawab. 

Karakter pilar tanggung jawab 

memegang peranan penting dalam 

setiap aspek kehidupan manusia. 

Karakter pilar tanggung jawab harus 

ditanam sejak dini. Di sekolah guru 

mempunyai peranan penting dalam 

membentuk karakter siswa, maka 

dalam setiap proses pembelajaran 

guru tidak hanya menyampaikan 

materi tetapi karakter siswa harus 

dibentuk juga oleh guru. 

Di negara-negara maju 

seperti Amerika Serikat sudah 

berkembang survey nasional yang 

dilakukan oleh The Ethics of 

American Youth, dari Josephson 

Institute of Ethics dalam (Zubaedi, 

2011:4) diketahui bahwa perilaku 

siswa dalam jangka waktu 12 bulan 

yaitu: (a) 82% mengakui bahwa 

mereka berbohong kepada orang tua; 

(b) 62% mengakui bahwa mereka 

berbohong kepada seorang guru 

tentang sesuatu yang signifikan; (c) 

33% menjiplak tugas dari internet;  

(d) 60% menipu selama pelaksanaan 

pembelajaran disekolah; (e) 23% 

mencuri sesuatu dari orang tua atau 

kerabat lainnya; (e) 19% mencuri 

sesuatu dari seorang teman, dan (f) 

28% mencuri sesuatu dari toko. 

Salah satu indikator pilar tanggung 

jawab menurut Kemendiknas 

(2010:31) adalah menghindari 

kecurangan saat pelaksanaan tugas 

atau dalam pembelajaran, tetapi dari 

data diatas kecurangan dalam 

pelaksanaan pembelajaran disekolah 

sebesar 60% yang termasuk 

golongan besar.  

Berdasarkan observasi awal 

yang dilaksanakan di SMAN 11 Kota 

Jambi peneliti menemukan beberapa 

masalah yang berkaitan dengan 

karakter siswa di kelas. Masalah 

yang tampak berkaitan dengan 

karakter siswa pada saat observasi 

dilakukan didalam kelas yaitu 

tanggung jawab siswa dalam belajar 

khususnya ketika diberikan tugas 

baik itu tugas individu maupun 

kelompok tanggung jawab siswa 

masih kurang, saat guru memberikan 

tugas siswa tidak mengerjakannya 

kebanyakan siswa hanya berbincang-

bincang dengan teman yang berada 

disekitarnya,  kebanyakan siswa 

mengerjakan tugas yang diberikan 

dengan cara mencontek pekerjaan 

temannya, serta ketika guru 

menanyakan sudah selesai atau 

belum tugas yang diberikannya tadi 

dengan santainya semua siswa 

menjawab belum selesai.  

Setelah observasi, dilakukan 

pula wawancara terhadap beberapa 

siswa dimana siswa itu berpendapat 

bahwa pada saat melakukan tugas 

kelompok, sebagian besar siswa 

memberikan sepenuhnya tugas pada 

teman kelompoknya yang lebih aktif. 

Siswa cenderung melepaskan 

tanggung jawabnya pada proses 
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diskusi karena dia merasa masih ada 

teman satu kelompok yang bisa 

menyelesaikan semua tugas yang 

diberikan.  

Masalah-masalah yang 

ditemukan peneliti pada saat 

melakukan observasi ini lebih 

mengacu pada kurangnya karakter 

tanggung jawab pada diri siswa 

untuk belajar. Menurut Darmiatun, 

Daryanto dan Bintoro (2013 :71) 

“tanggung jawab adalah sikap dan 

perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan,terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial 

dan budaya), negara dan tuhan yang 

maha esa”. Tanggung jawab 

merupakan bagian dari pendidikan 

nilai dan karakter yang harus 

dikembangkan dalam proses 

pembelajaran.  

Setelah dikaji berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan 

didalam kelas penyebab kurangnya 

karakater tanggung jawab siswa 

karena sampai saat ini pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru masih 

banyak didominasi pada pendekatan 

konsep dan berpusat pada guru. 

Pemilihan strategi dan pendekatan 

dalam  mengajar merupakan bagian 

yang penting untuk dapat 

menciptakan pem-belajaran yang 

optimal yang dapat mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan peserta didik. 

Penggunaan model pembelajaran 

yang dapat melibatkan keaktifan dan 

mengembangkan sikap siswa belum 

banyak diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Demikian juga, 

penggunaan model pembelajaran 

yang sesuai untuk meningkatkan 

karakter belum diterapkan oleh guru. 

Banyak model pembelajaran yang 

bisa digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan karakter siswa. Salah 

satunya adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (student teams 

achievement divisions). 

Pembelajaran Kooperatif tipe 

STAD (student teams achievement 

divisions) bisa dijadikan salah satu 

alternatif yang digunakan oleh guru 

untuk melakukan pembelajaran 

dikelas. Slavin dalam (Riyanto, 

2009:12-13) mengemukakan terdapat 

tiga konsep penting dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yaitu: 1. Penghargaan kelompok, 

yang akan diberikan jika kelompok 

mencapai kriteria yang ditentukan; 2. 

Tanggung jawab individual, 

bermakna bahwa kesuksesan tim 

bergantung pada pembelajaran 

individual dari semua anggota tim; 3. 

Kesempatan sukses yang sama, 

bermakna bahwa semua siswa 

memberi kontribusi kepada timnya 

dengan  cara meningkatkan kinerja 

mereka dari yang sebelumnya. 

Sedangkan model 

pembelajaran TGT Menurut 

Sutirman (2013:34) adalah salah satu 

tipe atau model pembelajaran 

kooperatif yang mudah diterapkan, 

melibatkan aktivitas seluruh siswa 

tanpa harus ada perbedaan status, 

melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur 

permainan serta reinforcement. 

Dalam metode  ini siswa setelah 

belajar dalam kelompoknya masing-

masing anggota kelompok yang 

setingkat kemampuannya akan 

diperteukan dalam suatu 

pertandingan/ turnamen yang dikenal 

dengan “tournaments table” yang 

diadakan tiap akhir unit pokok 

bahasan atau akhir pekan. Skor yang 

didapat akan memberkan kontribusi 

rata-rata skor kelompok. 
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Kajian Pustaka 

Karakter Pilar Tanggung Jawab 

Menurut Dani Setiawan 

dalam (Wibowo dan Sigit, 2014:33) 

menyatakan akar kata “karakter” ini 

berasal dari kata bahasa latin yaitu, 

“Kharakter”, “kharassein”, dan 

“kharax”, yang bermakna “tools for 

making”, “engrave”, dan “pointed 

stake”. Kata ini mulai banyak 

digunakan dalam bahasa Prancis 

sebagai “character” pada abad ke-

14. Ketika masuk ke dalam bahasa 

Inggris, kata “caractere” ini berubah 

menjadi “character”. Selanjutnya 

dalam bahasa Indonesia kata 

“character” ini menjadi “karakter”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dalam (Samani dan 

Hariyanto, 2013:42) karakter 

merupakan sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan 

orang lain.  

Menurut Yaumi (2014:114) 

berpendapat bahwa yang dimaksud 

tanggung jawab adalah suatu 

kewajiban untuk melakukan atau 

menye-lesaikan tugas (ditugaskan 

oleh seseorang, atau diciptakan oleh 

janji sendiri atau keadaan) yang 

seseorang harus penuhi, dan yang 

memiliki konsekuensi hukuman 

terhadap kegagalan.  

 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD 

Slavin dalam (Riyanto, 

2009:12) mengemukakan terdapat 

tiga konsep penting dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yaitu :  

1. Penghargaan kelompok, yang 

akan diberikan jika kelompok 

mencapai kriteria yang ditentukan;  

2. Tanggung jawab individual, 

bermakna bahwa kesuksesan tim 

bergantung pada pembelajaran 

individual dari semua anggota 

tim;  

3. Kesempatan sukses yang sama, 

bermakna bahwa semua siswa 

memberi kontribusi kepada 

timnya dengan cara meningkatkan 

kinerja mereka dari yang 

sebelumnya. 

Menurut Isjoni (2009:72) 

Model pembelajaran tipe STAD ini 

memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bekerja 

kelompok dalam memecahkan suatu 

masalah secara bersama-sama, 

sehingga setiap anak memiliki rasa 

tanggung jawab dan merasa adanya 

saling ketergantungan secara positif 

 

Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pre-

Experimental Design atau nondesign 

dengan bentuk One-Shot Case Study. 

Menurut Sugiyono (2016:110) One-

Shot Case Study yaitu jenis 

rancangan yang terdapat suatu 

kelompok diberi treatment/perla-

kuan, dan seterusnya diobservasi 

hasilny (Treatment adalah sebagai 

variabel independen dan hasil adalah 

sebagai variabel dependen). Teknik 

Pengambilan sampel dengan 

menggunakan Purposive Sampling. 

Instrumen yang digunakan adalah 

observasi yang disusun berdasarkan 

indikator-indikator yang telah 

ditentunakn. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah Uji 

prasyarat analisis dan uji Hipotesis.  

 

Pembahasan 

Pada pertemuan pertama, 

siswa diberikan materi tentang 

koperasi tanpa menerapkan model 

pembelajaran yang ditentukan. Hal 
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itu dilakukan dengan maksud untuk 

mendapatkan data pre-observasi atau 

pengamatan awal sebelum diberi 

perlakuan. Setelah didapatkan data 

untuk pre-observasi barulah pada 

pertemuan berikutnya melaksanakan 

proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran 

yang telah ditentukan selama 5 kali 

pertemuan. Pada pertemuan terakhir 

dilakukan kembali pengamatan 

setelah perlakuan atau disebut juga 

post-observasi.  

Setelah diketahui bahwa data 

populasi terdistribusi normal, 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

Uji hipotesis dilakukan 

menggunakan uji t satu sampel ( One 

Sample T-Test). Berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan maka 

didapatkan bahwa thitung = 2 dengan 

taraf signifikan α = 0,05, db = n1 + 

n2 – 2 = 34 + 34 – 2 = 66, maka 

diperoleh nilai ttabel = 1,997. Karena 

thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran 

kooperatif Tipe STAD (Student 

Team Achievment Divisions) dapat 

meningkatkan karakter pilar 

tanggung jawab belajar siswa mata 

pelajaran ekonomi di kelas X IPS 

SMA Negeri 11 Kota Jambi T.A 

2017/2018. 

Pendidikan tidak hanya 

mengembangkan aspek kognitif 

siswa, melainkan juga aspek afektif. 

Salah satu sikap karakter yang dapat 

dikembangkan dalam proses 

pembelajaran di kelas adalah 

tanggung jawab. Menurut 

Darmiatun, Daryanto dan Bintoro 

(2013 :71) “tanggung jawab adalah 

sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan,terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial 

dan budaya), negara dan tuhan yang 

maha esa”. Tanggung jawab 

merupakan bagian dari pendidikan 

nilai dan karakter yang harus 

dikembangkan dalam proses 

pembelajaran.  

Salah satu model pembela-

jaran yang dapat digunakan oleh 

guru dalam mengembangkan 

karakter tanggung jawab siswa 

adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Students 

Teams Achievment Divisions). 

Slavin dalam (Riyanto, 2009:12-13) 

mengemukakan terdapat tiga konsep 

penting dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yaitu: 1. 

Penghargaan kelompok, yang akan 

diberikan jika kelompok mencapai 

kriteria yang ditentukan; 2. 

Tanggung jawab individual, 

bermakna bahwa kesuksesan tim 

bergantung pada pembelajaran 

individual dari semua anggota tim; 3. 

Kesempatan sukses yang sama, 

bermakna bahwa semua siswa 

memberi kontribusi kepada timnya 

dengan cara meningkatkan kinerja 

mereka dari yang sebelumnya. 

 
Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh simpulan bahwa Model 

pembelajaran kooperatif Tipe STAD 

(Student Team Achievment 

Divisions) dapat meningkatkan 

karakter pilar tanggung jawab belajar 

siswa mata pelajaran ekonomi di 

kelas X IPS SMA Negeri 11 Kota 

Jambi T.A 2017/2018. Hal ini secara 

rinci dapat ditulis sebagai berikut: 

1. Diperoleh rata-rata hasil pre-

observasi karakter pilar tanggung 

jawab kelas dengan 

menggunakan model 

pembelajaran kooperati tipe 

STAD adalah sebesar 24,5 dan 

rata-rata hasil post-observasi 
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karakter pilar tanggung jawab 

kelas dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperati 

tipe STAD adalah sebesar 31,12 

dengan kata lain terdapat 

perbedaan hasil rata-rata pre-

observasi dengan perbedaan hasil 

rata-rata dari observasi. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif Tipe 

STAD dapat meningkatkan 

karakter pilar tanggung jawab 

belajar siswa karena terlihat dari 

nilai rata-rata observasi yang 

meningkat.  

2. Hasil uji hipotesis diperoleh thitung 

= 2 sedangkan nilai ttabel = 1,997. 

Hal ini menunjukkan bahwa thitung 

> ttabel atau (2 lebih besar 

daripada 1,997) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima, 

dan Ho ditolak. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Model 

pembelajaran kooperatif Tipe 

STAD (Student Team 

Achievment Divisions) dapat 

meningkatkan karakter pilar 

tanggung jawab belajar siswa 

mata pelajaran ekonomi di kelas 

X IPS SMA Negeri 11 Kota 

Jambi T.A 2017/2018 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini, saran yang dapat peneliti berikan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat 

menambah semangat siswa 

dalam belajar dan mengurangi 

rasa bosan didalam kelas saat 

mengikuti proses belajar 

mengajar, karena guru tidak 

menggunakan model 

pembelajaran yang biasa seperti 

model konvensional dan ceramah 

saja.   

2. Kepada guru, terutama guru 

pelajaran ekonomi ada baiknya 

dalam melaksanakan 

pembelajaran guru menggunakan 

model pembelajaran bervariasi 

agar dapat meningkatkan 

karakter pilar tanggung jawab 

siswa sehingga siswa tidak hanya 

baik dari segi kognitif tetapi juga 

baik dari segi afektifnya. Salah 

satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan guru adalah 

model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD (Student Team 

Achievment Divisions). 

3. Bagi sekolah, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi telaah 

untuk pemilihan model 

pembelajaran dalam pelaksaan 

kegiatan pembelajaran disekolah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti 

dapat melakukan penelitian pada 

materi yang lain agar dapat 

dijadikan sebagai studi 

perbandingan dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan.  
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