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Abstract 

The general objective of this study to describe the lifestyle character of 

anti-corruption in learning mathematics student at Junior High School 3 

Colomadu. Specific objectives of this study to describe the characteristics of a 

simple character in the learning of mathematics students in Junior High School 3 

Colomadu, describing the characteristics of the character of the hard work in 

learning mathematics student at Junior High School 3 Colomadu, describing the 

characteristics of an independent character in the learning of mathematics 

students in Junior High School 3 Colomadu. This type of qualitative research with 

phenomenology approach. Informants were students of VII, VIII, and IX, a 

teacher, vice principal and head of the SMP Negeri 3 Colomadu. Techniques of 

data analysis performed interactively. The validity of data used triangulation 

techniques. The results (1) Characteristics of a simple character SMP Negeri 3 

Colomadu students in learning mathematics is reflected from the implementation 

of efficient culture, thanks to all who received, diligent saving, and humble in 

learning mathematics. (2) Characteristics of the character of the hard work of 

students of SMP Negeri 3 Colomadu pembelajaan mamatika reflected in the 

attitude of unyielding in the face of problems, diligence in carrying out all 

activities, and really good at doing when learning about and learning. (3) 

Characteristics of an independent character SMP Negeri 3 Colomadu students in 

learning mathematics is reflected from the students who are able to complete the 

task and responsibility, students are able to overcome the problem of a task 

assigned by the teacher, students to have confidence in problem solving, and self-

governing .   

 

Keywords: Simple character, the character of hard work, self-contained 

character 

Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting. 

Salah satu buktinya dengan termuatnya kurikulum dan materi matematika pada 

pendidikan formal dari jenjang TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Hal 

ini di dukung oleh Cockroft dalam Mulyana (2003: 253) yang mengemukakan 

bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa karena (1) selalu digunakan 
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dalam segala segi kehidupan (2) semua mata pelajaran memerlukan keterampilan 

matematika yang sesuai (3) merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan 

jelas (4) dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara (5) 

meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan (6) 

memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. 

Matematika menjadi salah satu lahan dalam penanaman karakter pada 

siswa. Karakter menjadi aspek penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

matematika, salah satunya adalah karakter anti korupsi. Sekarang ini penanaman 

dan pengembangan pendidikan karakter anti korupsi merupakan hal yang wajib 

dalam pembelajaran matematika. Pemberian pendidikan anti korupsi bukanlah hal 

yang mudah, maka dari itu penanaman dan pengembangan pendidikan karakter 

anti korupsi harus dilakukan secara konsisten dimulai dari hal – hal yang kecil. 

Penanaman nilai pendidikan karakter anti korupsi dapat menyelamatkan generasi 

muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korupsi generasi sebelumnya. 

Jadi penanaman dan pengembangan karakter anti korupsi dalam pembelajaran 

matematika sangat penting, hal ini bertujuan agar dapat membangun nilai-nilai 

dan membangun kapasitas dalam pembelajaran matematika. 
 

Karakter anti korupsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: nilai inti, etos atau 

gaya hidup, dan sikap (Sutama, hand out seminar pengembangan kecerdasan dan 

kreativitas mahasiswa). Ketiga bagian ini memiliki peranan penting dalam 

penentuan kepribadian peserta didik. Salah satu bagian yang menjadi  perhatian 

adalah gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan 

dalam aktivitas, minat, dan opininya (Kotler, 2002: 192). Gaya hidup mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pembelajaran matematika, karena dapat 

menjadi salah satu landasan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

ditentukan. Gaya hidup dapat mencerminkan semua kepribadian dari seorang 

peserta didik. Karena melalui gaya hidup seseorang bisa tanpa sadar 

memperlihatkan kepada khalayak siapa diri mereka sebenarnya. Adanya gaya 

hidup dalam diri peserta didik akan menumbuhkan kepribadian yang baik, 

sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif dalam pembelajaran 

matematika. 
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Gaya hidup karakter anti korupsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

sederhana, kerja keras, mandiri (Sutama, hand out seminar pengembangan 

kecerdasan dan kreativitas mahasiswa). Ketiga karakter tersebut mempunyai peran 

yang penting dalam pembelajaran matematika. Sederhana adalah tidak berlebihan 

dalam suatu hal, misalnya berpakaian (Sri Nawanti, 2011: 29). Sedangkan kerja 

keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya (Sri Nawanti, 2011: 29). Sedangkan karakter mandiri dalam 

belajar menurut Haris Mujiman (2005: 1) adalah kegiatan belajar aktif, yang 

didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi 

suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang 

dimiliki.  

Penanaman dan pengembangan gaya hidup karakter anti korupsi sudah 

diterapkan di dalam lembaga pendidikan sekolah. Sebagai buktinya, penanaman 

dan pengembangan gaya hidup karakter anti korupsi juga terjadi di SMP Negeri 3 

Colomadu. Peserta didik di SMP Negeri 3 Colomadu memiliki kecenderungan-

kecenderungan, seperti: sederhana dalam pemakaian atribut seragam sekolah. Hal 

ini demikian, karena ada maupun tidak ada pengecekan kelengkapan atribut 

seragam sekolah peserta didik selalu berpakaian rapi dan tidak memakai aksesoris 

yang berlebihan. Peserta didik juga secara mandiri mencari materi pelajaran, 

seperti yang terlihat diperpustakaan SMP Negeri 3 Colomadu tidak pernah sepi  

dikunjungi oleh peserta didik. 

Tujuan umum penelitian ini untuk memaparkan gaya hidup karakter anti 

korupsi dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Colomadu. Sedangkan 

tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan karakteristik yang ada 

dalam gaya hidup karakter anti korupsi karakter sederhana dalam pembelajaran 

matematika di SMP Negeri 3  Colomadu, karakter kerja keras dalam pembelajaran 

matematika di SMP Negeri 3  Colomadu, arakter mandiri dalam pembelajaran 

matematika di SMP Negeri 3  Colomadu. 

Tinjauan Pustaka 

Shahmohammadi (2011) dalam jurnal yang The Study of Indicators of 



5 

 

Effective Lecturers from the Viewpoint of Students mengemukakan bahwa: 

 in individual personality aspect, 30% of students have selected the 

characteristic of simple explanation as first priority, this percent for the 

characteristic of self-reliance in class is 26%, interesting to teaching 19%, 

respectful speech 10%, punctuality 5%, accepting the criticism 4%, 

arranged appearance 5% witty nature 5% (dalam aspek kepribadian 

individu, 30% siswa telah memilih karakteristik sederhana penjelasan 

sebagai prioritas pertama, ini persen untuk karakteristik kemandirian dalam 

kelas adalah 26%, menarik untuk mengajar 19%, ucapan hormat 10%, 5% 

ketepatan waktu, menerima kritik 4%, diatur penampilan sifat jenaka 5%).  
 

Adanya karakter kemandirian dalam peserta didik, akan memperlancar proses 

pembelajaran di dalam kelas. 

Adeyemi(2012)dalam jurnal internasional Teaching Traditional Values in 

the Social Studies Classroom through Storytelling mengemukakan bahwa:  

hard work in groups or individually to find a solution to this problem is very 

effective in learning (kerja keras dalam kelompok maupun individu dalam 

pemecahan masalah  untuk mencari solusi untuk masalah ini merupakan  

cara yang sangat efektif dalam pembelajaran).  
 

Jadi karakter kerja keras memainkan peranan penting dalam pencapaian prestasi 

pembelajaran. 

James Broad (2006) dalam jurnal internasional berjudul Interpretations of   

independent  learning in further education  mengemukakan  bahwa:  

the guidance and support provided by the educators (both tutors and 

teachers) have a significantly role in developing students' independence 

(nilai bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh pendidik (baik tutor 

maupun guru) secara signifikan memiliki peran dalam mengembangkan 

kemandirian belajar siswa).  
 

Jadi dari pernyataan di atas dapat diasumsikan bahwa pedidik memainkan peran 

penting dalam penanaman dan pengembangan karakter mandiri dalam diri peserta 

didik saat pembelajaran berlangsung. 

Benninga dkk  (2003)  dalam jurnal internasional yang berjudul The  

Relationship Of Character Education Implementation  and  Academic  

Achievement   In Elementary   Schools   mengemukakan   bahwa:  

it appears from this diverse sample of schools, that those schools addressing 

the character education of their students in a serious, well-planned manner 

tended also to have higher academic achievement scores (sekolah dengan 
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implementasi pendidikan karakter yang tinggi, cenderung memiliki nilai 

akademik yang lebih tinggi dari pada tindakan akademis untuk tahun 

sebelum adanya implementasi karakter).  

 

Metode Penelitian 

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan desain studi fenomenologi. Teori menjadi salah satu teori yang 

dikaji dalam penelitian ini, dimana akan dilakukan tahap first order understanding 

dan kemudian dilanjutkan dengan second order understanding (Subadi, 2009).  

Subyek maupun informan dalam penelitian ini yaitu guru matematika, guru 

BP, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan siswa SMP Negeri 3 Colamadu, 

sedangkan obyek penelitiannya yaitu siswa SMP Negeri 3 Colomadu. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif yang sesuai dengan 

teori Miles dan Huberman dalam Subadi (2010). Teknik analisis data berupa 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Karakteristik Karakter Sederhana Siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam 

Pembelajaran Matematika 

Karakter sederhana siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam 

pembelajaran matematika merupakan suatu karakter yang telah tertananam 

didalam diri siswa SMP Negeri 3 Colomadu berupa sikap tidak berlebihan 

dalam segala hal, seperti : dalam berpakaian dan berpenampilan saat 

pembelajaran mateamatika berlangsung. Karakter sederhana dapat dirinci 

menjadi beberapa indikator, yaitu :  hemat, bersyukur, rajin menabung dan 

rendah hati pada pembelajaran matematika 

Karakter sederhana dalam diri siswa dapat tercermin ketika proses 

pembelajaran matematika di kelas. Salah satu pencerminan karakter 

sederhana siswa SMP Negeri 3 Colomadu dengan pelaksanaan budaya 

hemat. Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang selalu berpakaian rapi 

sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Fenomena ini 
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ditunjukkan dengan masukknya semua baju siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung hingga pembelajaran selesai (pulang sekolah). Selain 

memasukkan baju, sebagian besar siswa juga tidak memakai perhiasan 

yang mewah (misal : dari emas), hal ini demikian agar tidak memicu 

timbulnya kecemburuan terhadap sesama siswa sehingga secara tidak 

langsung berpengaruh positif pada pencapaian tujuan pembelajaran. 
 

Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang harus dicapai di 

setiap pembelajaran. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran 

adalah dilakukannya evaluasi pembelajaran. Hasil ulangan siswa 

merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

hasil pembelajaran, sehingga dapat memancing siswa untuk selalu 

berusaha belajar lebih keras. Hal ini juga ditunjukka siswa SMP Negeri 3 

Colomadu yaitu dengan memanfaatkan waktu pada saat jam kosong untuk 

belajar. Semua itu semata-mata dilakukan agar nantinya pada saat ulangan 

mendapatkan nilai yan memuaskan. Padahal, pada kenyataannya tidak 

setiap siswa mendapat nilai yang bagus. Namun, semua siswa selalu 

menerima hasil ulangan  dengan lapang dada terutama bagi siswa yang 

mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Karena siswa sudah berusaha 

belajar dengan maksimal. Hal ini menujukkan adanya pencerminan 

karakter sederhana dalam pembelajaran matematika. 

Pencerminan lain adanya karakter sederhana yaitu dengan adanya 

budaya menabung dalam diri siswa SMP Negeri 3 Colomadu. Salah satu 

buktinya yaitu dengan rajin membayar uang kas secara rutin setiap 

minggu. Selain membayar uang kas siswa juga rutin menabung di Bank 

Syariah  yang bekerjasama dengan pihak sekolah. Selain menabung dalam 

bentuk uang, siswa juga menabung dalam bentuk ilmu pengetahuan. Hal 

ini dicerminkan dengan adanya persiapan belajar yang matang dijauh-jauh 

hari sebelum pelaksanaan ulangan, agar nantinya siswa mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

Kerjasama pihak sekolah dengan bank dalam hal menabung juga 

ditiru siswa, misalnya, dengan bekerjasama antar siswa dalam diskusi 
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pemecahan masalah. Adanya kerjasama antar siswa dapat mempererat tali 

persaudaraan antar siswa. Hal ini ditunnjukan dengan sikap tidak 

membeda-bedakan sesama teman, baik miskin atau kaya. Selain itu, siswa 

juga tidak pernah mengejek teman yang mendapat nilai yang rendah. 

Semua itu merupakan pencerminan dari sikap rendah hati pada siswa, 

sehingga tertanam karakter sederhana dalam diri siswa SMP Negeri 3 

Colomadu. 

Karakter sederhana merupakan salah satu karakter yang penting 

dalam pembelajaran tidak terkecuali pembelajaran matematika. Hal ini 

didukung oleh Shahmohammadi (2011) yang mengemukakan bahwa 

dalam aspek kepribadian individu, 30% siswa telah memilih karakteristik 

sederhana penjelasan sebagai prioritas pertama. Ini persen untuk 

karakteristik kemandirian dalam kelas adalah 26%, menarik untuk 

mengajar 19%, ucapan hormat 10%, 5% ketepatan waktu, menerima kritik 

4%, diatur penampilan sifat jenaka 5%. Beberapa persentase di atas, 

karakter sederhana menjadi salah satu karakter yang mendapatkan prioritas 

utama bagi siswa, tidak terkecuali pada siswa SMP Negeri 3 Colomadu. 

2. Karakteristik Karakter Kerja Keras Siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam 

Pembelajaran Matematika 

Karakter kerja keras siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam 

pembelajaran matematika merupakan salah satu karakter yang ada dalam 

diri siswa SMP Negeri 3 Colomadu berupa sikap sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dalm belajar matematika. Karakter 

kerja keras dapat dijabarkan menjadi tiga aspek yaitu : pantang menyerah, 

tekun dan sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran matematika. 

Salah satu pencerminan karakter kerja keras dengan adanya sikap 

pantang menyerah dalam diri siswa SMP Negeri 3 Colomadu. Bukti nyata 

adanya sikap pantang menyerah ditunjukkan dengan penyelesaian tugas 

tanpa putus asa. Setiap siswa diberi tugas oleh guru, siswa berusaha untuk 

menyelesaikan tugas tersebut, apabila menemui kesulitan siswa selalu 

bertanya kepada orang yang bisa, entah teman maupun keluarga sampai 
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menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi sehingga mendapat 

hasil yang memuaskan. 

Hasil baik yang dicapai siswa SMP Negeri 3 Colomadu tidak 

lantas membuat mereka merasa puas terhadap sesuatu yang dicapainya. 

Siswa SMP Negeri 3 Colomadu selalu berusaha keras dan menanamkan 

jiwa optimis dalam dirinya agar mendapat hasil yang lebih baik lagi. Hal 

ini menunjukkan adanya sikap pantang menyerah sehingga tertanam 

karakter kerja keras dalam diri siswa. 

Faktor lain yang mempengaruhi dalam pencapaian hasil yang lebih 

baik yaitu ketekunan. Ketekunan siswa dalam belajar menjadi salah satu 

pencerminan adanya karakter kerja keras pada siswa SMP Negeri 3 

Colomadu. Beberapa bukti ada ketekunan dalam pembelajaran 

matematika, diantaranya : giat dan rajin belajar; teliti dan cermat dalam 

mengerjakan soal menjadi kebiasaan yang dilakukan siswa SMP Negeri 3 

Colomadu saat pembelajaran matematika berlangsung.  

Ketekunan yang ada dalam diri siswa harus diimbangi dengan 

kesungguhan dalam pembelajaran. Kesungguhan ini juga ditunjukkan 

siswa SMP Negeri 3 Colomadu pada pembelajaran matematika, 

diantaranya : kesungguhan saat mengerjakan soal maupun aktif diskusi 

dalam pemecahan masalah.  

Pemecahan masalah dengan diskusi baik kelompok maupun 

individu merupakan cara yang efektif dalam pembelajaran. Hal ini 

didukung oleh Adeyemi (2012)  yang mengemukakan bahwa kerja keras 

dalam kelompok maupun individu dalam pemecahan masalah  untuk 

mencari solusi merupakan hal yang sangat efektif dalam belajar. Jadi 

karakter kerja keras memainkan peranan penting dalam pencapaian 

prestasi pembelajaran. 

3. Karakteristik Karakter Mandiri Siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam 

Pembelajaran Matematika 

Karakter mandiri siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam 

pembelajaran matematika merupakan salah satu karakter yang ada dalam 
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diri siswa SMP Negeri 3 Colomadu berupa belajar aktif yang didorong 

oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi dibangun dengan 

kompetensi yang dimiliki dalam matematika. Karakter mandiri dapat 

dijabarkan menjadi tiga aspek yaitu : mampu dalam menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawab, mampu mengatasi masalah, pecaya pada kemampuan 

sendiri, dan mampu mengatur dirinya sendiri. 

Karakter mandiri pada siswa SMP Negeri 3 Colomadu dapat 

dicerminkan dengan adanya siswa yang mampu menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab.  Hal ini dibuktikan dengan adanya pengerjaan soal yang 

diberikan oleh guru baik yang dilakukan di tempat duduk maupun di 

depan kelas. Namun ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan soal atau 

tugas sehingga siswa tersebut mendapat sanksi dari guru. Siswa SMP 

Negeri 3 Colomadu yang mendapat sanksi selalu bersedia menjalankan 

sanksi tersebut dengan penuh tanggung jawab. 

Tertanamnya sikap tanggung jawab dalam diri siswa SMP Negeri 3 

Colomadu berimbas pada kemampuan siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya. Hal ini terlihat dari siswa yang mampu 

meneyelesaikan tugas individunya dalam pembelajaran matematika. Setiap 

penyelesaian soal siswa SMP Negeri 3 Colomadu selalu menggunakan 

penalaran logis agar mendapatkan nilai yang maksimal terutama saat 

mengerjakan soal ulangan. 
 

Kepercayaan diri menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada 

siswa ketika ulangan maupun proses pembelajaran matematika. Hal ini 

juga dicerminkan oleh siswa SMP Negeri 3 Colomadu, seperti sebagaian 

besar siswa tidak menyontek saat ulangan berlangsung. Terkadang ada 

beberapa siswa yang masih bertanya kepada siswa lain saat ulangan 

berlangsung. 

Beberapa siswa yang masih bertanya ketika ulangan merupakan 

salah satu cerminan siswa yang belum mampu mengatur dirinya sendiri. 

Namun apabila melihat secara keseluruhan siswa SMP Negeri 3 Colomadu 

sudah mampu mengatur dirinya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan hampir 
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semua siswa tidak terlambat masuk sekolah. Bukti lain yang menunjukkan 

kesanggupan siswa dalam mengatur dirinya, seperti : merapikan  sendiri 

penampilan (seragam sekolah) apabila terlihat kurang rapi. Kesanggupan 

mengontrol diri siswa SMP Negeri 3 Colomadu juga terlihat saat siswa 

menemukan uang yang bukan miliknya dan melaporkan kepada guru. 

Penerapan karakter mandiri dalam diri siswa tidak lepas dari peran 

guru. Hal ini didukung oleh James Broad (2006) yang mengemukakan 

bahwa nilai bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh pendidik (baik 

tutor maupun guru) secara signifikan memiliki peran dalam 

mengembangkan kemandirian belajar siswa. 

Simpulan dan Saran 

Karakteristik karakter sederhana siswa SMP Negeri 3 Colomadu dapat 

dicerminkan dari budaya hemat yang tertanam dalam diri siswa SMP Negeri 3 

Colomadu. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang selalu berpakaian rapi sesuai 

peraturan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dan tidak memakai perhiasan 

yang berlebihan. Tidak diperkenankannya pemakaian perhiasan pada siswa 

perempuan agar tidak memicu kecemburuan antar siswa dalam pembelajaran 

matematika sehingga dapat memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran. 
 

Usaha keras sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembelajaran, 

begitu pula yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 3 Colomadu, Sikap bersyukur 

menjadi salah satu cara yang dilakukan agar dapat dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satu bukti adanya sikap bersyukur pada siswa SMP Negeri 3 

Colomadu dengan memanfaatkan waktu kosong untuk belajar agar mendapatkan 

hasil yang memuaskan terutama saat ulangan. 

Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat meraih hasil yang memuaskan 

dengan menerapakan budaya menabung. Bukti adanya siswa SMP Negeri 3 

Colomadu yang rajin menabung dapat dilihat dari persiapan belajar siswa sebelum 

ulangan. Hal ini menunjukkan adanya budaya rajin menabung berupa menabung 

ilmu. Selain menabung ilmu, siswa SMP Negeri 3 Colomadu juga menabung uang 

secara rutin baik dengan membayar kas di kelas maupun di Bank Syariah. 

Budaya menabung yang diterapkan siswa SMP Negeri 3 Colomadu 
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berdampak pada kayanya ilmu dan uang yang mereka miliki. Banyaknya ilmu 

harus diimbangi dengan sikap rendah hati. Hal ini juga dicerminkan siswa SMP 

Negeri 3 Colomadu dengan tidak membeda-bedakan teman dalam pembelajaran 

matematika, terutama saat diskusi kelompok. Tidak jarang siswa yang pandai dan 

kurang berada pada satu kelompok. Selain itu siswa yang pandai juga tidak 

menjelek-jelekan siswa yang kurang pandai. Hal ini mencerminkan adanya 

karakter sederhana dalam diri siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam pembelajaran 

matematika. 

Karakter sederhana dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu 

karakter penting, hal ini demikian karena karakter sederhana menjadi perhatian 

utama bagi siswa, sehingga siswa selalu berusaha menumbuhkan karakter 

sederhana dalam dirinya. 

Karakteristik karakter kerja keras siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam 

pembelajaran matematika dapat dicerminkan dari adanya sikap pantang menyerah. 

Bukti yang menunjukkan adanya sikap pantang menyerah dari penyelesaian tugas 

tanpa putus asa sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Hasil yang telah 

diperoleh siswa SMP Negeri 3 Colomadu tidak lantas merasa puas dengan apa 

yang diperoleh. Usaha yang keras dan jiwa optimis menjadi salah satu kiat yang 

dilaksanakan agar mendapat hasil yang lebih baik. 

Sikap pantang menyerah yang selalu ditanamkan dan dikembangkan 

secara rutin dan berkesinambungan menimbulkan ketekunan dalam diri siswa 

SMP Negeri 3 Colomadu. Hal ini dibuktikan dengan adanya siswa yang rajin, giat 

belajar, teliti dan cermat dalam mengerjakan soal agar memperoleh hasil yang 

maksimal. 

Ketekunan yang ditumbuhkan siswa SMP Negeri 3 Colomadu juga harus 

diikuti dengan kesungguhan dalam melakukan segala kegiatan, khususnya saat 

pembelajaran matematika berlangsung. Bukti yang menunjukkan adanya 

kesungguhan siswa , diantaranya : kesungguhan dalam pengerjaan soal maupun 

belajar saat pembelajaran. Selain itu, kesungguhan siswa juga ditunjukkan saat 

siswa aktif berdiskusi dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah baik secara 
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individu maupun kelompok merupakan salah satu solusi yang penting dalam 

pembelajaran. 

Karakteristik karakter mandiri siswa SMP Negeri 3 Colomadu dalam 

pembelajaran matematika dapat dicerminkan dari siswa yang mampu 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Hal ini dapat dibuktikan dari siswa 

mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dan kesediaan siswa dalam 

menjalankan hukuman bagi siswa yang melanggar. 

Siswa yang mampu menyelesaikan tugas merupakan cerminan dari siswa 

yang mampu mengatasi masalah berupa tugas yang diberikan oleh guru, begitu 

pula yang ditunjukkan SMP Negeri 3 Colomadu yang mampu mengatasi masalah. 

Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian tugas maupun latihan yang dikerjakan 

secara individu dan menggunakan penalaran logis disetiap penyelesaian masalah. 
 

Kepercayaan diri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi siswa 

dalam menyelesaikan masalah, apakah siswa merasa yakin atau tidak terhadap 

dirinya dalam memecahkan masalah. Hal ini juga ditunjukkan pada siswa SMP 

Negeri 3 Colomadu, seperti : kepercayaan diri saat ulangan sehingga hampir 

semua siswa tidak mencontek saat ulangan berlangsung. 

Kepercayaan diri yang terlalu tinggi juga berimbas negatif pada diri siswa. 

Oleh karena itu, siswa harus mampu mengatur dan mengontrol dirinya sendiri, 

tidak terkecuali dengan siswa SMP Negeri 3 Colomadu. Hal ini dibuktikan dari 

siswa yang mampu merapikan penampilan jika terlihat kurang rapi dan siswa yang 

melapor kepada guru jika menemukan uang yang bukan miliknya. Dalam hal ini, 

guru juga berperan penting dalam penanaman karakter mandiri pada 

pembelajaran. 

Penetapan beberapa simpulan di atas mendorong peneliti dalam 

memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu : kepala sekolah, guru, siswa, dan 

peneliti selanjutnya. Saran untuk kepada kepala sekolah hendaknya menggalakan 

program penertiban pakaian dengan memeriksa kerapian maupun kelayakan 

berpakaian saat siswa memasuki gerbang sekolah. 

Kepada guru, hendaknya memberikan jam pengayaan agar dapat 

meningkatkan ketekunan dan kesungguhan siswa dalam penyelesaian masalah. 
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Kepada siswa hendaknya membentuk kelompok belajar dan melakukan 

pembelajaran bersama kelompok masing-masing setelah jam sekolah selesai 

untuk meningkatkan ketekunan siswa. 

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian serupa 

tetapi dengan gaya hidup yang tidak hanya dalam pembelajaran di kelas tetapi di 

lingkungan sekolah. 
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