
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Mulyasa (2013:20) menyatakan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa 

Indonesia), memiliki nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif dan 

bertanggung jawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar 

hukum, kooperatif dan kompetitif, demokratis), dan berbadan sehat sehingga 

menjadi manusia yang mandiri. Pendidikan berperan penting dalam proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan pendidikan saat ini 

adalah rendahnya mutu pendidikan. Hal ini berpengaruh pada perkembangan 

siswa. Mutu pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kualitas siswa yang 

rendah pula. Fenomena ini disebabkan oleh salah satunya adalah kurangnya 

penanaman karakter yang kuat dalam diri siswa. Pendidikan karakter 

merupakan sarana yang berperan penting dalam menciptakan manusia yang 

berkualitas dan berpotensi. 

Menurut Scerenko dalam Samani dan Hariyanto (2012:45) pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai upaya kepribadian positif dikembangkan, 

didorong, dan diberdayakan melaui keteladanan, kajian (sejarah dan biografi 

para bijak dan pemikir besar), serta praktik emulasi (usaha yang maksimal 

untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang diamati dan dipelajari). 
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Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

menghubungkan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, perasaan, perkataan, dam perbuatan berdasarkan 

norma-norma hukum agama, tata krama, adat istiadat, dan estetika. 

Permasalahan yang timbul saat ini yang berhubungan dengan pendidikan 

karakter siswa adalah fenomena mencontek, kurangnya kedisiplinan serta 

kejadian-kejadian yang tidak mencerminkan karakter seorang siswa. 

Penyebab rendahnya karakter adalah sistem pendidikan yang kurang 

menekankan pembentukan karakter, tetapi lebih menekankan pengembangan 

intelektual serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung pengembangan 

karakter yang baik. 

Pendidikan karakter dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran adalah untuk 

meningkatkan  mutu dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter siswa. Dalam hal ini guru tidak hanya 

bertugas untuk menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga bertugas 

menanamkan nilai-nilai karakter siswa. Pendidikan karakter dapat 

diintegrasikan dalam mata pelajaran di sekolah, termasuk pada mata pelajaran 

matematika. 

Hasil belajar matematika yang baik sangat diharapkan oleh semua  pihak. 

Namun dalam pembelajaran matematika masih banyak sekali terjadi 

permasalahan mengenai karakter. Misalnya mencontek, rendahnya sikap 

mandiri, kurang bertanggung jawab pada tugas-tugas yang diberikan guru, 
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kurangnya sikap disiplin dengan terdapat siswa yang terlambat mengikuti 

pelajaran. Dan masih banyak lagi permasalahan tentang pendidikan karakter 

yang timbul dalam diri siswa. 

Perubahan dan pengembangan kurikulum diperlukan karena adanya 

kelemahan sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini. Pada pengembangan 

kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter 

siswa. Menurut Mulyasa (2013:65) kurikulum 2013 memungkinkan para guru 

menilai hasil belajar siswa dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang 

memungkinkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. 

Jadi siswa perlu mengetahui penguasaaan karakter yang akan dijadikan 

sebagai sumber penilaian hasil belajar, sehingga para siswa dapat 

mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah karakter 

tertentu. 

Berdasarkan permasalahan pendidikan karakter siswa tersebut, 

mendorong peneliti untuk menganalisis pengelolaan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran pada siswa SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Oleh 

karena itu penulis mengangkat judul : “Pengelolaan Pendidikan Karakter 

dalam Pembelajaran Matematika pada Kurikulum 2013 di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo” 

 

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana pengelolaan pendidikan karakter dalam perencanaan 

pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah 

1 Sukoharjo? 

2. Bagaimana pengelolaan pendidikan karakter dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah 

1 Sukoharjo? 

3. Bagaimana pengelolaan pendidikan karakter dalam evaluasi 

pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah 

1 Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika pada kurikulum 

2013 di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengelolaan pendidikan karakter dalam 

perencanaan pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan pengelolaan pendidikan karakter dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 
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c. Mendeskripsikan pengelolaan pendidikan karakter dalam evaluasi 

pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan 

sumbangan pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

khususnya tentang pengelolaan pendidikan karakter bagi siswa dalam 

pembelajaran di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terhadap 

penilaian pendidikan karakter siswa dalam pembelajaran. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan siswa mampu menguasai 

dan memperbaiki pendidikan karakter sehingga tercapai hasil belajar 

seperti yang diharapkan. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membanttu 

merealisasikan penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. 

 

 


