
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan karakter kembali diterapkan oleh dunia pendidikan.Pendidikan 

karakter sebenarnya sudah ada dalam diri manusia masing – masing. 

Diterapkannya kembali pendidikan karakter pada dunia pendidikan bukan tanpa 

alasan. Persoalan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam. Korupsi, kekerasan, 

kejahatan seksual, perkelahian, tawuran sekarang menjadi topik pembahasan 

hangat di media massa. Menurut Menteri Pendidikan M. Nuh, guru menjadi kata 

kunci dalam pendidikan karakter. Guru mempunyai peranan yang penting dalam 

mendidik siswanya agar dapat melaksanakan pendidikan karakter dengan baik 

(http://lpmpjateng.go.id/) 

IKIP PGRI Semarang sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(LPTK) mempunyai peranan yang sangat besar dalam terwujudnya pendidikan 

karakter di sekolah. IKIP PGRI Semarang sebagai penghasil calon guru yang 

profesional dan berjatidiri tentu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

terbentuknya pendidikan karakter di sekolah. Hal ini dikarenakan kata kunci 

dalam terwujudnya pendidikan karakter adalah guru. Guru sebagai faktor utama 

dalam berlangsungnya pendidikan karakter di sekolah. Tanggung jawab IKIP 

PGRI Semarang semakin berat saat mendapatkan tugas dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) sebagai salah satu model pendidikan karakter di 

perguruan tinggi. Penunjukan dari Dikti tidak semata – mata asal tunjuk. 
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Penunjukan ini berdasarkan dengan kenyataan. Melihat visi dari IKIP PGRI 

Semarang “Menjadi LPTK yang Profesional dan Berjatidiri” menjadi salah satu 

faktor. Sejak tahun 2010 IKIP PGRI Semarang hal itu ditunjukkan oleh IKIP 

PGRI Semarang dengan menerapkan kedisiplinan kepada seluruh 

mahasiswa/mahasiswinya dalam berpakaian. Hitam Putih menjadi pakaian wajib 

seluruh mahasiswa dan mahasiswi setiap hari selasa dan rabu. Tujuan dari 

peraturan tersebut adalah melatih mahasiswa dan mahasiswi agar tertib dan 

melatih mahasiswa dan mahasiswi agar tidak canggung menggunakan pakaian 

hitam-putih saat melakukan Praktek Pengenalan Lapangan (PPL). IKIP PGRI 

Semarang juga menerapkan kampus “bebas asap rokok”. Seluruh mahasiswa dan 

mahasiswi, dosen dan karyawan dilarang merokok di area kampus. Selain itu 

media kampanye sosial juga banyak terpasang disudut ruangan baik itu melalui 

poster, spanduk, stiker maupun standing banner. 

Penunjukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi agar 

IKIP PGRI Semarang dapat menjadi model perguruan tinggi yang melakukan 

pendidikan karakter direspon dengan baik. Respon awal yang dilakukan oleh IKIP 

PGRI Semarang adalah dengan diadakannya pelatihan Emotional Spiritual 

Quotient (ESQ) kepada seluruh calon mahasiswa/mahasiswi baru. ESQ adalah 

lembaga training sumber daya manusia yang bertujuan membentuk karakter 

melalui penggabungan 3 potensi manusia yaitu kecerdasan intelektual, emosional, 

dan spiritual.Tujuannya adalah agar calon guru memiliki kecerdasan emosional 

dan spiritual disamping kecerdasan intelektual dan membangun ketiga kecerdasan 

tersebut pada para siswa (http://www.esqway165.com/id/about-us/). Setelah calon 
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mahasiswa dan mahasiswi telah menjadi mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI 

Semarang, penanaman pendidikan karakter tetap dilakukan. Pada awal masuk 

IKIP PGRI Semarang, mahasiswa baru mendapatkan materi pendidikan karakter 

pada acara Pengenalan Kampus. Materi disampaikan oleh instruktur yang berasal 

dari IKIP PGRI Semarang dalam bentuk seminar. Materi dalam proses belajar 

mengajar yang disampaikan oleh dosen juga tidak terlepas dari materi pendidikan 

karakter. Selain itu proses penjaringan mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI 

Semarang juga melalui tiga kali penyaringan yaitu tes akademik, psikologi dan 

wawancara dan tes kepribadian. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dan 

mahasiswi yang belajar di kampus IKIP PGRI Semarang mempunyai kepribadian 

yang bagus. Tentu ini akan mempunyai korelasi yang bagus apabila nanti para 

calon mahasiswa dan mahasiswi ini lulus dan menjadi guru. Peran dosen dan 

karyawan IKIP PGRI Semarang sangat penting dalam membentuk perilaku 

akademik mahasiswa. IKIP PGRI Semarang secara rutin memberikan pelatihan 

kepada karyawan dan dosen IKIP PGRI Semarang mengenai pendidikan karakter. 

Hal ini dikarenakan dosen dan karyawan sebagai role model dalam membentuk 

perilaku akademik mahasiswa IKIP PGRI Semarang. 

Sosialisasi mengenai pendidikan karakter di IKIP PGRI Semarang terus 

ditingkatkan. Kampanye dilakukan dengan media spanduk, leaflet dan media 

sosial. Akan tetapi mencontek dan plagiatisme masih sering terjadi. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan dengan dosen yang mengawasi ujian, masih ada 3 

sampai 5 mahasiswa maupun mahasiswi yang mencontek saat dilakukan ujian 

tengah semester maupun ujian akhir semester. Merokok, berkata kasar, membuka 
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situs porno, memakai celana jeans, membuang sampah tidak pada tempatnya, 

tidak mematikan lampu kelas setelah perkuliahan selesai, tidak mempersilahkan 

dosen terlebih dahulu saat naik lift  masih sering dilakukan oleh mahasiswa dan 

mahasiswi di lingkungan kampus. Data ini didapatkan melalui pengamatan dan 

juga wawancara terhadap beberapa mahasiswa maupun mahasiswi IKIP PGRI 

Semarang. Tingkat kedisiplinan yang rendah masih tampak jelas pada diri 

mahasiswa dan mahasiswi. Hal ini terbukti masih ada sekitar 3 orang yang 

terlambat masuk ke kalas pada saat jam perkuliahan sudah dimulai. Sedangkan 

berdasarkan data dari bagian kemahasiswaan diketahui bahwa terjadi penipuan 

stiker parkir yang dilakukan oleh 210 mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI 

Semarang dalam satu semester. Ternyata kampanye sosial melalui spanduk, 

leaflet, stiker, buku pedoman, buku saku, pelatihan pendidikan karakter, dan 

pelatihan ESQ belum begitu menyentuh nurani dari para mahasiswa dan 

mahasiswi IKIP PGRI Semarang. Inilah yang akan coba diangkat oleh peneliti 

mengenai pengaruh terpaan kampanye sosial dan role model pendidikan karakter 

terhadap perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi di IKIP PGRI Semarang. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas diketahui bahwa mahasiswa dan mahasiswi 

IKIP PGRI Semarang masih melakukan perilaku akademik yang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Meskipun IKIP PGRI Semarang telah melakukan 

berbagai macam kampanye sosial mulai dari spanduk, leaflet, buku pedoman, 

buku saku, pelatihan pendidikan karakter, dan pelatihan ESQ, masih banyak 

mahasiswa/mahasiswi yang belum menerapkan pendidikan karakter di IKIP PGRI 
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Semarang. Merokok, mencontek, plagiatisme, berkata kasar, membuka situs 

porno, memakai celana jeans, membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak 

mematikan lampu kelas setelah perkuliahan selesai, tidak mempersilahkan dosen 

terlebih dahulu saat naik lift  masih sering dilakukan oleh mahasiswa di 

lingkungan kampus. Sehingga dapat diambil perumusan masalahnya  yaitu : 

1. Apakah ada pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan kampanye sosial 

pendidikan karakter di IKIP PGRI Semarang terhadap perilaku akademik 

mahasiswa dan mahasiswinya? 

2. Apakah ada pengaruh yang ditimbulkan dari role model pendidikan karakter 

yang dilakukan oleh dosen dan karyawan yang ada di IKIP PGRI Semarang 

terhadap perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswinya? 

 
1.3  Tujuan dari penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada pada 

latar belakang penelitian. Sehingga permasalahan yang ada di IKIP PGRI 

Semarang mengenai pendidikan karakter dapat terjawab anatra lain : 

1. Mengetahui pengaruh terpaan kampanye sosial pendidikan karakter terhadap 

perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang angkatan 

2012. 

2. Mengetahui pengaruh role model pendidikan karakter terhadap perilaku 

akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang angkatan 2012. 

3. Mengetahui pengaruh terpaan kampanye sosial dan role model pendidikan 

karakter terhadap perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI 

Semarang angkatan 2012. 
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1.4 Manfaat dari penelitian 

1.4.1 Manfaat akademik 

Dapat memperkaya kajian Ilmu Komunikasi Strategis dalam memberikan 

pengaruh kepada mahasiswa dan mahasiswi  agar pendidikan karakternya 

meningkat. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Dapat menjadi referensi IKIP PGRI Semarang dalam meningkatkan pendidikan 

karakter yang mulai memudar pada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. 

1.4.3 Kegunaan Sosial 

Dapat menjadi referensi perguruan tinggi lain dalam meningkatkan pendidikan 

karakter kepada mahasiswa dan mahasiswinya. 

 
1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 State of The Art 

1) Efektifitas Metode Role Playing dan Role Model dalam program kampanye 

sosial analisis perbedaan efektivitas Metode Role Playing dan Role Model 

dalam Program Kamapnye Sosial “Produk Pangan Olahan Sagu” Kondur 

Petroleum SA dalam membentuk keputusan mengolah sagu pada ibu-ibu 

rumah tangga kecamatan merbau, kabupaten Bengkalis, provinsi Riau. 

Peneliti Galuh Gilang Pamekar. Tujuan dari penelitian ini adalah merubah 

perilaku masyarakat secara bertahap (kognisi, afeksi, dan perilaku). Teori 

yang digunakan adalah Social Learning Theory dimana perilaku manusia 

dipelajari dengan acara pengamatan melalui peragaan, dari mengamati 
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orang lain terbentuk suatu ide mengenai bagaimana perilaku yang baru 

ditampilkan dan menyebabkan informasi ini digunakan sebagai panduan 

untuk bertindak. Intinya teori ini menekankan bahwa orang belajar dengan 

mengamati orang lain, menerima perilaku orang lain sebagai norma, dan 

kemudian memperagakan perilaku personal setalah yang lainnya melakukan 

perilaku tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpul data. Jenis penelitianya adalah kuantitatif dan bersifat 

eksplanatif. Dari kedua metode yang digunakan dapat diketahui bahwa 

metode role model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

pengetahuan responden. Akan tetapi tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap minat khalayak untuk mengolah sagu dan keputusan 

mengolah sagu. Dengan demikian pada metode role model pada kampanye 

ini tidak tercapai untuk perubahan perilaku, dan hanya berpengaruh pada 

tingkat kognitif target sasaran kampanye. Sedangkan metode role playing 

tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan. 

Namun memilki pengaruh yang signifikan terhadap minat khalayak untuk 

mengolah sagu dan terbentuknya perilaku keputusan mengolah sagu. 

Dengan demikian pada metode role playing tujuan perubahan perilaku dapat 

tercapai, namun dari kegiatan tersebut tidak melalui tahap pencapaian tujuan 

kognitif (tingkat pengetahuan khalayak). Jadi metode role playing lebih 

efektif jika digunakan sebagai kampanye sosial jika tujuannya adalah 

perubahan perilaku. 
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Metode role model pada penelitian diatas memang tidak begitu efektif 

didalam mengubah perilaku. Akan tetapi jika dilakukan secara terus – 

menerus kemungkinan metode role model dapat mempengaruhi perilaku 

akademik dari mahasiswa IKIP PGRI Semarang. 

2) “Pengaruh Terpaan Kampanye Cara Berkendara Dengan Selamat (Safety 

Riding) dan Tingkat Kemampuan Kognitif terhadap Tingkat Perilaku 

Berkendara dengan Selamat di Kalangan Pelajar SMA Setyabudhi 

Semarang” Peneliti Eko Feriyanto tahun 2011. Tipe penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan positivistik dalam kerangka 

teori kognitif sosial dari Albert Bandura. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa kampanye cara berkendara dengan selamat mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku berkendara dengan selamat. Hal ini 

menunjukan bahwa terpaan kampanye sangat menentukan cara berkendara 

dengan selamat. Pada penelitian diatas terpaan kampanye sosial mempunyai 

pengaruh yang cukup signifikan didalam mengubah perilaku seseorang. 

Terpaan kampanye tersebut dapat berhasil jika sering dilakukan sosialisasi 

mengenai kampanye sosial tersebut. Selain itu, materi yang disampaikan 

harus menarik baik dari segi bahasa maupun visualnya, sehingga objek 

kampanye dapat terkena terpaan kampanye tersebut dengan maksimal. 

3) “Hubungan Terpaan Iklan, Promosi Penjualan dan Public Relations 

Terhadap Penciptaan Brand Equity Treasury Group Pada Nasabah PT.Bank 

MANDIRI (PERSERO) TBK Di Kanwil VII Semarang” peneliti Anindya 

Ratna Wulandari tahun 2010. Tipe penelitian yang digunakan dalam 

 
 

http://mikom.undip.ac.id/images/stories/Abstraksi/2010-12-27_Anindya_Ratna.pdf
http://mikom.undip.ac.id/images/stories/Abstraksi/2010-12-27_Anindya_Ratna.pdf
http://mikom.undip.ac.id/images/stories/Abstraksi/2010-12-27_Anindya_Ratna.pdf
http://mikom.undip.ac.id/images/stories/Abstraksi/2010-12-27_Anindya_Ratna.pdf
http://mikom.undip.ac.id/images/stories/Abstraksi/2010-12-27_Anindya_Ratna.pdf
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penelitian ini adalah eksplanatif. Riset ini menghubungkan atau mencari 

sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti. 

Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah teori pemrosesan-

informasi (information processing theory) McGuire yang menyebutkan 

bahwa konsep komunikai persuasi dan respon kognitif terhadap sebuah 

pesan persuasif yang menjadi bagian penting proses persuasi. Orang secara 

selektif membuka dirinya pada isi media massa dan mendukung gagasan 

bahwa setiap orang memilih isi media untuk memberikan gratifikasi yang 

tengah mereka cari, serta menyebutkan bahwa perubahan sikap yang 

ekstensif berfokus pada tahap menuruti atau sepakat terhadap pesan yang 

mengandung informasi. Hasil penelitian menyatakan hubungan terpaan 

iklan,, PR dan Promosi Penjualan mempunyai pengaruh positif dengan 

penciptaan Brand Equity Treasury Group ditengah-tengah nasabah Kanwil 

VII Semarang. Saran yang dapat penulis ajukan dari kesimpulan diatas 

adalah sebaiknya perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan jeli membaca 

peluang yang ada dalam mencari formula ideal dari brand equity sebuah 

produk agar dapat meningkatkan marketshare, volume dan profit.   

4) “Pengaruh Faktor Sosial dan Psikografis Terhadap Keputusan Mahasiswa 

Melakukan Registrasi Akademik” peneliti Primadhany Kartana Putri tahun 

2012. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui faktor apa 

saja yang mempengaruhi keputusan mahasiswa melakukan registrasi 

akademik. Tipe penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan metoda positivistik dalam kerangka teori 
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pembelajaran kognisi dan pengolahan informasi dari hawskin, best dan 

motherbaugh dan teori atribusi dari Firtz Heider. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara stimulan faktor sosial dan psikografis 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa melakukan registrasi dengan 

nilai F hitung 13,659 > F tabel 3,094 dan nilai R2 = 22,6%. 

 
1.5.2 Paradigma 

Paradigma yang digunakan adalah paradigma positivistik dengan menggunakan 

metodologi kuantitatif secara eksplanatif. Pendekatan positivistik atau empiris 

berasumsi bahwa kebenaran objektif dapat dicapai dan bahwa proses meneliti 

untuk menemukan kebenaran dapat dilakukan, paling tidak dengan bebas dari 

nilai (West, 2008:75). Pendekatan kuantitatif disebut dengan istilah old paradigm, 

yang berada di bawah bayang-bayang konsep ilmu pengetahuan positivistik 

(Idrus, 2009:20). 

Paradigma positivistik secara ontologis ada realitas yang real yang diatur 

oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal walaupun kebenaran 

pengetahuan tentang itu mungkin hanya bisa diperoleh secara probabilistic.Secara 

Epistemoslogis ada realitas objektif sebagai suatu realitas yang eksternal diluar 

dari peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan objek 

penelitian. Jangan ada penilaian yang subjektif atau bias pribadi. Secara Axiologis 

nilai, etika dan moral harus berada di luar prose penelitian. Peneliti berperan 

sebagai disinterested scientist. Dan tujuan penelitian eksplanasi, prediksi, dan 

control realitas social. Secara Metodologis pengujian hipotesis dalam structure 
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hypothetico deductive methode melalui laboratorium eksperimen atau survei 

eksplanatif dengan analisis kuantitatif. (Kriyantono, 2010: 51-52) 

Untuk riset eksplanatif periset tidak saja telah memiliki definisi konseptual untuk 

konsep-konsep (minimal dua konsep) yang akan dirisetnya, tetapi juga telah 

menyusun jawaban sementara terhadap permasalahan yang melibatkan konsep-

konsep itu. Dengan kata lain dalam tahap kerangka pemikiran ini periset telah 

berteori tentang gejala permasalahan yang akan dirisetnya. Karenanya disebut 

kerangka teori. Jawaban sementara inilah yang dikemukakan sebagai hipotesis 

teoritis. Setelah melalui operasionalisasi konsep, hipotesis tersebut berubah 

menjadi hipotesis riset (operasional). (Kriyantono, 2010:83) 

 
1.5.3 Teori Pembelajaran Sosial 

Pada penelitian ini penulis menggunakan tradisi sosiopsikologis. Tujuan dari 

tradisi sosiopskologis adalah individu sebagai makhluk sosial. Teori-teori tradisi 

ini berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, 

kepribadian dan sifat, persepsi serta kognisi. (Littlejohn, 2009:63). Teori yang ada 

pada tradisi ini lebih memperhatikan sifat pribadi serta proses kognitif dalam 

menghasilkan perilaku. Tradisi ini memperhatikan pada persuasi dan perubahan 

sikap-pemrosesan pesan, bagaimana individu merencanakan strategi pesan, 

bagaimana penerima pesan memproses informasi pesan dan efek pesan pada 

individu (Littlejohn, 2009:63). 
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Terdapat tiga cabang besar dari tradisi sosiopsikologi. 

1.5.3.1 Perilaku 

Dalam sudut pandang perilaku, teori berkonsentrasi pada bagaimana manusia 

berperilaku dalam situasi-situasi komunikasi.Teori-teori tersebut biasanya melihat 

hubungan antara perilaku komunikasi-apa yang anda katakana dan lakukan- dalam 

kaitannya dengan beberapa variabel, seperti sifat pribadi, perbedaan situasi dan 

pembelajaran. (Littlejohn, 2009:64). 

1.5.3.2 Kognitif 

Berpusat pada bentuk pemikiran, berkonsentrasi pada bagaimana individu 

memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dalam cara yang 

mengarahkan output perilaku (Littlejohn, 2009:65). 

1.5.3.3 Biologis 

Para ahli berpendapat banyak dari sifat, cara berpikir dan perilaku individu diikat 

secara biologis dan didapat bukan hanya dari pembelajaran atau faktor-faktor 

situasi, melainkan dari pengaruh-pengaruh neurobiologist sejak lahir (Littlejohn, 

2009:65). 

Sikap merupakan kecenderungan orang untuk berpikir, berperasaan, 

berpendapat maupun berperilaku tertentu terhadap suatu objek.Jadi, sikap 

dibentuk oleh beberapa komponen yaitu pengetahuan (kognitif), perasaan atau 

penilaian (afektif) dan perilaku (behavior) tertentu. Wujud sikap adalah setuju 

atau tidak setuju, menerima atau menolak faktor-faktor dalam bauran pemasaran 

(price, produk, place, promotion seperti periklanan, promosi penjualan dsb) 

(Kriyantono, 2010:355) 
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Tabel 1.1 
Dimensi Efek 

(Kriyantono, 2010:360) 
Dimensi Efek Tipe variabel tergantung 

Kognitif Attention (perhatian) 

Awareness (menyadari) 

Recognition (mengenal) 

Comprehension (mengerti/paham) 

Recall (mengingat kembali) 

Afektif Attitude Change (perubahan sikap) 

Like/dislike (suka tidak suka) 

Involvement (keterlibatan) 

Konatif/behavior Intention (minat) 

Purchase (perilaku) 

 

Teori pembelajaran sosial digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari 

variable terpaan kampanye sosial pendidikan karakter terhadap perilaku akademik 

mahasiswa IKIP PGRI Semarang dan variabel role model pendidikan karakter 

terhadap perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang 

angkatan 2012. Terpaan kampanye pendidikan karakter role model digunakan 

karena kampanye sosial ini bertujuan untuk mengubah perilaku akademik 

mahasiswa IKIP PGRI Semarang. Teori pembelajaran sosial yang merupakan 

bagian dari teori persuasive, menekankan pada pentingnya mengamati dan 

mengobservasi tingkah laku, sikap dan reaksi emosional orang lain. Sebagian 

besar perilaku manusia dipelajari dengan cara pengamatan melalui peragaan 

(modeling), dari mengamati orang lain terbentuk suatu ide mengenai bagaimana 

perilaku yang baru ditampilkan, dan menyebabkan informasi ini digunakan 

sebagai panduan untuk bertindak. (Galuh, 2010:105) 
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Teori pembelajaran sosial juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang 

bukan hanya dipengaruhi oleh perilaku orang lain saja. Perilaku seseorang juga 

dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di lingkungan tersebut.Perilaku 

mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang dapat dipengaruhi melalui 

berbagai macam terpaan kampanye sosial baik itu spanduk, leaflet ataupun stiker. 

Selain itu juga melalui perilaku yang ditunjukan oleh pegawai IKIP PGRI 

Semarang. Hal ini dikarenakan orang yang sering dijumpai oleh mahasiswa dan 

mahasiswi di kampus adalah pegawai IKIP PGRI Semarang. Psikolog sosial 

Albert Bandura, mengatakan bahwa kita bisa mempelajari perilaku baru hanya 

dengan mengamati perilaku orang lain. Ketika kita melihat sebuah perilaku yang 

menarik hati kita, kita akan memperhatikan apakah perilaku tersebut memberi 

keuntungan kepada pelakunya atau tidak. Keuntungan ini dapat berupa 

keuntungan eksternal seperti mendapatkan pujian, atau internal seperti “kelihatan 

keren”. Bandura berpendapat bahwa kita mengujicobakan perilaku tersebut 

dipikiran kita. Jika kita setuju bahwa perilaku tersebut berpotensi memberi 

keuntungan, maka pemikiran ini akan bersemayam dalam masa cukup lama  di 

dalam pikiran kita sampai kita membutuhkannya. Kemungkinan akan munculnya 

sebuah perilaku tertentu lebih ditentukan oleh konsekuensi yang diharapkan 

dengan melakoni perilaku tersebut. Semakin positif semakin banyak keuntungan 

yang bisa diperoleh, semakin mungkin perilaku tersebut muncul. (Lattimore, 

2010:58-59). 

Terpaan kampanye sosial melalui spanduk, leaflet dan stiker akan 

berdampak tidak terlalu besar apabila tidak diikuti dengan perilaku yang baik dari 
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pegawai IKIP PGRI Semarang baik dosen maupun karyawannya. Mahasiswa akan 

menganggap bahwa kampanye yang dilakukan oleh IKIP PGRI Semarang 

hanyalah formalitas saja ketika pegawainya yang notabennya sebagai role model 

tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikampanyekan. Menurut Bandura 

penguatan dapat digantikan artinya kita belajar dengan melihat orang lain yang 

mendapat penguatan. Bandura menyatakan, untuk belajar dengan cara seperti ini 

kita harus mengolah informasi tentang konsekuensi-konsekuensi dari tindakan 

orang lain dan membuat kesimpulan yang logis apakah sebaiknya kita meniru 

perilaku tersebut atau tidak. Rujukan terhadap proses mental atau kognitif ini 

mulai meninggalkan alhi psikologis perilaku tradisional. Itulah sebabnya Lundin 

(1996) menggambarkan pendekatan Bandura sebagai psikologi perilaku lunak. 

(Jarvis, 2000:31). 

Interaksi antara pegawai dengan mahasiswa jelas memiliki pengaruh 

dalam merubah perilaku mahasiswa. Menurut Bandura perilaku tidak otomatis 

dipicu oleh stimuli eksternal, tetapi juga merupakan self activated. Menurut 

Bandura perilaku dibentuk dan berubah melalui situasi sosial, melalui interaksi 

sosial dengan orang lain. Menurut Bandura psikologi tidak dapat mengharapkan 

hasil penelitian tanpa melibatkan manusia dalam interaksi sosial. Pembentukan 

atau pengubahan perilaku dilakukan melalui atau dengan observasi, dengan model 

atau contoh.(Walgito, 1980:175). 

Ada tiga aspek penting pada teori belajar sosial milik Bandura yaitu 

Pribadi, Lingkungan dan Tingkah Laku. Ketiga aspek tersebut saling 

mempengaruhi seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 1.1  

Hubungan antara Tingkah Laku (T), Pribadi (P), Lingkungan (L) 
Menurut Bandura 

 

 

 

 

 

 

Ada pengaruh yang saling berkaitan atau timbal balik antara pribadi, 

lingkungan dan tingkah laku. Dimana pribadi akan berpengaruh terhadap 

lingkungan begitu juga sebaliknya. Lingkungan akan berpengaruh terhadap 

tingkah laku begitu juga sebaliknya dan pribadi akan berpengaruh terhadap 

tingkah laku begitu juga sebaliknya.  

1.5.4 Faktor Lingkungan : Terpaan Kampanye Sosial Pendidikan Karakter 

dan Role Model Pendidikan Karakter 

Faktor lingkungan mempunyai peranan penting dalam mengubah perilaku dari 

seseorang. Pada penelitian ini terpaan kampanye sosial pendidikan karakter juga 

mempunyai peranan yang penting dalam mengubah perilaku akademik mahasiswa 

dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang khususnya angkatan 2012. Faktor 

lingkungan pada penelitian ini adalah dengan memberikan informasi mengenai 

pendidikan karakter di lingkungan kampus secara terus menerus. Selain itu juga 

menciptakan lingkungan kampus sesuai dengan visi dari Institusi dalam 

menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki perilaku akademik yang 

bagus.  

P 

T L 
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Berkaitan dengan penyampaian pesan yang efektif, Kotler membagi Social 

Marketing Media Types menjadi tujuh : 

(1) Advertising : (broadcast : television, radio, internet, banner), (Print ; 

Newspaper, magazine), (Direct mail : separate mailings, paycheck and other 

stuffers, Internet/website) (outdoor : Billboards, banner etc), (2) Public Relations 

(pubblic affairs, lobbiying, etc) (3) Printed materials (brochures, calender, 

posters, catalogs, etc) (4) Special promotion items (T-shirt, stikers, ballon, etc), 

(5) Signage and displays (6) Personal selling, (7) Populer Media (Kotler, 

2002:292). 

Menurut Bandura bahwa didalam situasi-situasi sosial, manusia seringkali 

belajar jauh lebih cepat hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain.(Crain, 

2007:302). Inti dari belajar melalui observasi adalah modeling. Peniruan atau 

meniru sesungguhnya tidak tepat untuk mengganti kata modeling karena 

modeling bukan sekedar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan orang 

model (orang lain), tetapi modeling melibatkan penambahan dan atau 

pengurangan tingkah laku yang teramati, menggenelarisir berbagai pengamatan 

sekaligus melibatkan proses kognitif. (Alwisol, 2009:292). Melalui pemodelan 

orang dapat mempunyai perilaku baru dan meninggalkan perilaku lamanya. Hal 

ini tergantung pada kemampuan kognitif pada diri seseorang tersebut. Jika tingkah 

laku baru dicapai hanya melalui pengamatan, maka pembelajaran seperti ini bisa 

dikatakan bersifat kognitif (Crain, 2007:303). 

Ada beberapa faktor agar seseorang dapat mengimitasi model sampai 

berhasil. (1) memberi perhatian pada model, (2) mengingat-ingat apa yang sudah 
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kita lihat dalam bentuk simbolik, (3) memiliki kemampuan motorik yang 

dibutuhkan untuk mereproduksi tingkah laku tersebut. (4) jenis penguatan yang 

menyertainya, umumnya berbentuk vicarious reinforcment (Crain, 2007:307). 

1.5.5 Faktor Tingkah Laku : Perilaku Akademik Mahasiswa dan 

Mahasiswi IKIP PGRI Semarang Angkatan 2012. 

Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul 

dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang 

mengenai individu atau organisme itu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan 

jawaban atau respons terhadap stimulus yang mengenainya (Walgito, 2004:11). 

Menurut Bandura akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. 

Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir 

tercapai strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Orang 

memotivasi dan membimbing tingkah lakunya sendiri melalui strategi proaktif, 

menciptakan ketidakseimbangan, agar dapat memobilasi kemampuan dan 

usahanya berdasarkan antisipasi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Ada tiga proses yang dapat dipakai untuk melakukan pengaturan diri: 

memanipulasi faktor eksternal, memonitor dan mengevaluasi tingkah laku 

internal. Tingkah laku manusia adalah hasil pengaruh resiprokal faktor eksternal 

dan faktor internal itu (Alwisol, 2009:285).  

1.5.6 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Pada penelitian “Pengaruh Terpaan Kampanye Sosial dan Role Model 

Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Akademik Mahasiswa dan Mahasiswi 
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IKIP PGRI Semarang Angkatan 2012” terdapat dua variabel bebas (X) dan satu 

variable terikat (Y). 

 
Terpaan Kampanye Sosial Pendidikan Karakter (X1) 

Role Model Pendidikan Karakter (X2) 

Perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang angkatan 

2012 (Y) 

Gambar 1.2  
Visualisasi Kerangka Penelitian 

 

 

  

 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya pengaruh positif terpaan kampanye sosial pendidikan karakter 

terhadap perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang 

angkatan 2012. 

2. Adanya pengaruh positif role model pendidikan karakter terhadap perilaku 

akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang angkatan 2012. 

3. Adanya pengaruh positif terpaan kampanye sosial dan role model pendidikan 

karakter terhadap perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI 

Semarang angkatan 2012. 

 

Terpaan Kampanye Sosial 
Pendidikan Karakter (X1) 

 

Role Model Pendidikan 
Karakter(X2) 

 

Perilaku Akademik 
Mahasiswa/mahasiswi IKIP PGRI 

Semarang angkatan 2012 
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1.7 Definisi Konseptual 

1.7.1 Terpaan kampanye sosial pendidikan karakter 

Secara konseptual terpaan kampanye sosial pendidikan karakter adalah 

kemampuan kampanye sosial baik secara kuantitaif maupun kualitatif dalam 

menyampaikan pengetahuan ataupun informasi kepada mahasiswa IKIP PGRI 

Semarang angkatan 2012 mengenai pendidikan karakter dengan menggunakan 

media kampanye. 

1.7.2 Role Model Pendidikan Karakter 

Secara konseptual role model pendidikan karakter adalah suatu contoh perilaku 

pendidikan karakter yang dilakukan oleh pegawai IKIP PGRI Semarang baik 

pendidik maupun tenaga kependidikan yang diperagakan dalam kehidupan di 

kampus. Perilaku ini harapannya dapat mempengaruhi mahasiswa untuk memiliki 

perilaku yang sama. 

1.7.3 Perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang 

angkatan 2012 

Secara konseptual perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI 

Semarang angkatan 2012 adalah perilaku yang wajib dimiliki oleh mahasiswa dan 

mahasiswi IKIP PGRI Semarang angkatan 2012 dalam mewujudkan pendidikan 

karakter di kampus IKIP PGRI Semarang 

 
1.8 Definisi Operasional 

1.8.1 Terpaan kampanye sosial pendidikan karakter 

Definisi operasional terpaan kampanye sosial pendidikan karakter secara 

kuantitatif adalah skor yang diperoleh berdasarkan setiap jawaban dari pertanyaan 
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mengenai kampanye sosial pendidikan karakter di lingkungan IKIP PGRI 

Semarang. Adapun kampanye sosial pendidikan karakter di IKIP PGRI Semarang 

berupa media kampanye pendidikan karakter baik secara visual maupun yang 

terintegrasi dengan sistem perkuliahan. Penilaian berupa kuantitas dari media 

kampanye pendidikan karakter di IKIP PGRI Semarang yaitu banyaknya media 

kampanye sosial dan keterbacaan dari media kampanye sosial pendidikan yang 

ada di IKIP PGRI Semarang. Sedangkan secara kualitatif adalah tingkat 

pemahaman mahasiswa dan mahasiswi didalam membaca isi dari media 

kampanye sosial.  

1.8.2 Role Model Pendidikan Karakter 

Secara operasional Role Model pendidikan karakter adalah skor yang diperoleh 

dari persepsi mahsiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang dalam menilai 

perilaku model yang ada di IKIP PGRI Semarang yaitu dosen dan karyawan di 

Lingkungan IKIP PGRI Semarang. Penilaian tersebut dari aspek kepribadian, 

sosial dan keprofesionalan. 

1.8.3 Perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang 

angkatan 2012 

Secara operasional perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI 

Semarang adalah skor yang diperoleh berdasarkan perilaku akademik mahasiswa 

dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang angkatan 2012 yang tertuang dalam Gati 

IKIP PGRI KU (Iman dan Taqwa, Kejujuran, Integritas dan Komitmen, Peduli, 

Profesional, Gigih, Responsif, Inovatif dan Kreatif, Kerjasama, Unggul). 
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1.9 Metoda Penelitian 

1.9.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe eksplanatif. Periset menghubungkan 

atau mencari sebab akibat dua atau lebih konsep (variable) yang akan diteliti. 

Periset membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual dan kerangka teori. 

Periset perlu melakukan kegiatan berteori untuk menghasilkan dugaan awal 

(hipotesis) antara variable satu dengan yang lainnya (Kriyantono, 2010:69) 

 
1.9.2 Populasi dan sampel 

1.9.2.1 Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa/mahasiswi IKIP PGRI Semarang 

angkatan 2012. Jumlah populasinya adalah 2221 mahasiswa/mahasiswi. 

Mahasiswa/mahasiswi berasal dari 10 program studi. 

 

1.9.2.2 Sampel 

Karena populasinya terlalu banyak, maka peneliti menggunakan sampel dalam 

melakukan penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional 

sampling. Proporsional sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

berdasarkan pertimbangan jumlah masing-masing kelompok subjek. 

 

 

n adalah jumlah sampel 

N adalah jumlah populasi 
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e adalah tingkat error 

 

 

Dari jumlah 2221 mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang angkatan 2012 

diperoleh sempel sebanyak 339 mahasiswa dan mahasiswi dengan tingkat eror 

5%. Perhitungan sampel berasal dari rumus slovin. Adapun rincian setiap program 

studi dapat dilihat pada tabel 1.2. 

Tabel. 1.2 
Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel Tiap Program Studi 

No Progdi Jumlah 
Populasi 

Jumlah 
Sampel 

1 Pendidikan Psikologi dan Bimbingan 234 36 

2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 494 75 

3 Pendidikan Guru-PAUD 76 12 

4 PPKn 68 10 

5 Pendidikan MATEMATIKA 352 54 

6 Pendidikan BIOLOGI 169 26 

7 Pendidikan FISIKA 87 13 

8 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 285 44 

9 Pendidikan Bahasa Sastra Daerah 146 22 

10 Pendidikan Bahasa Inggris 326 47 

 Jumlah 2221 339 
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1.9.3 Sumber Data 

Sumber data yang diambil pada penelitian ini berasal dari data primer yaitu 

mahasiswa/mahasiswi IKIP PGRI Semarang angkatan 2012. 

1.9.4 Skala Pengukuruan 

Data yang diperoleh dari penelitian pengaruh terpaan kampanye sosial dan role 

model pendidikan karakter terhadap perilaku akademik mahasiswa dan mahasiswi 

IKIP PGRI Semarang adalah data ordinal dengan menggunakan skala likert. 

Selanjutnya data tersebut akan dikonversi menjadi data interval. Hal ini 

dikarenakan dalam menganalisis data menggunakan regresi jenis data minimal 

yang bisa diolah  adalah data interval. 

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah 

disiapkan oleh peneliti. 

1.9.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa questioner tertutup. 

Dimana responden cukup memberi tanda silang, mencentang ataupun melingkari 

sesuai jawaban yang dianggap sesuai. 

1.9.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda (Multiple 

Linier Regression) yaitu untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel independen 

terhadap satu variabel dependen. Pada analisis regresi linier ganda menggunakan  

Uji F. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap 

variabel terikat menggunakan analisis regresi sederhana. 
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1.9.7.1 Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap varibel bebas 

terhadap variabel terikat. Regresi sederhana bertujuan untuk mempelajari 

hubungan antara dua variabel. Model regresi sederhana adalah ŷ = a + bx, dimana 

ŷ adalah variabel tak bebas (terikat), x adalah variabel bebas, a adalah penduga 

bagi intersap (α), b adalah penduga bagi koefisien regresi (β) dan α,β adalah 

perameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistik 

sampel. (Muhidin, 2007:188). 

Rumus untuk mencari a dan b adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan :  

 = Rata-rata skor variabel X 

 = Rata-rata skor variabel Y 

1.9.7.2 Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel 

bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada tidaknya 

hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas 

X1,X2, .....,Xi terhadap suatu variabel terikat Y (Muhidin, 2007:198). Untuk 

mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan alat analisis regresi linier 

ganda. Alat analisis ini digunakan untuk menguji Pengaruh Terpaan Kampanye 
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Sosial dan Role Model Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Akademik 

Mahasiswa dan Mahasiswi IKIP PGRI Semarang Angkatan 2012. 

Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut: 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 

Sedangkan nilai-nilai pada persamaan regresi ganda untuk dua variabel bebas 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

1.9.8 Kualitas Penelitian 

1.9.8.1 Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur sesuatu 

dengan tepat apa yang hedak diukur (Muhidin, 2007:30). Metode yang digunakan 

untuk mencari validitas instrumen adalah korelasi produk momen antara skor 

setiap butir pertanyaan dengan skor total. Semua item disusun mengikuti prinsip 

skala Likert (Likert Summated Ratings), maka sebuah item dianggap valid jika 

koefisien hubungan item tersebut dengan total keseluruhan item yang kemudian 

kita notasikan sebagai R haruslah lebih besar atau sama dengan R dalam Tabel r 

(R ≥ r). Adapun persamaannya adalah sebagai berikut: 
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dimana 

X = Skor pertama, dalam hal ini X adalah skor-skor pada item ke i yang akan 

diuji validitasnya. 

Y = Skor kedua, dalam hal ini Y merupakan jumlah skor yang diperoleh tiap 

responden. 

∑X = Jumlah skor pertama, dalam hal ini ∑X merupaka jumlah seluruh skor 

pada item ke i. 

∑Y = Jumlah skor kedua, dalam hal ini ∑Y merupakan jumlah seluruh skor pada 

jumlah skor yang diperoleh tiap responden. 

∑XY= Jumlah hasil perkalian skor pertama dengan skor kedua. 

∑X2  = Jumlah hasil kuadrat skor pertama 

∑Y2  = Jumlah hasil kuadrat skor kedua 

1.9.8.2 Reliabilitas 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya 

konsisten dan cermat akaurat. Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga 

hasil pengukuran dapat dipercaya (Muhidin, 2007:30). Model yang digunakan 

untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah model koefisien 

alfa (α) dari Cronbach. Apabila nilai hitung alpha lebih besar (>) dari nilai r tabel 

maka angket dinyatakan reliabel. Begitu juga sebaliknya apabila alpha lebih kecil 

(<) dari r tabel maka angket dinyatakan tidak reliabel. Adapun persamaan dari 

koefisien alfa (α) dari Cronbach sebagai berikut : 
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Dimana rumus varians =  =  

  = Reliabilitas instrumen/koefisien alfa 

k = Banyaknya bulir soal 

∑  = Jumlah varians bulir 

 = Varians total 

N = Jumlah responden 

 
 


