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Abstract 
 

This study has two objectives. 1) Describing the development of 
character-based mathematic learning at SMP Negeri 2 Miri Sragen, 2) Describe 
the character-based mathematic learning in improving students' attitudes at 
SMP Negeri 2 Miri Sragen. This type of research is a qualitative with 
phenomenological research design. Implementation research in SMP Negeri 2 
Miri Sragen. The informants are teachers and students at SMP Negeri 2 Miri 
Sragen. The data validity using source, method, and data triangulation. The study 
concluded: 1) The development of character-based math learning in junior high 
school are the provision of learning tools support developed over the years in the 
form of the props; the formation of character is more active through the 
preparation of learning undertaken by teachers are lesson plans, syllabus and 
materials; empowerment schools human resources factor that is able to control 
the field according to the lesson plan, ability of teachers to prepare themselves 
to implement the learning accordance with the demands, teacher's ability to 
solve the problem through MGMPs, the ability of teachers to determine KKM 
through calculation complexity, students inteks and facilities; make adjustments 
determination KKM which always increasing, increased ability of mathematics 
learning model, evaluation activities to measure the success of the learning that 
has been implemented. 2) Character-based of mathematics learning in improving 
student attitudes in junior high school are creating an atmosphere of learning of 
mathematics so as not to be a frightening specter for students; invite students 
joked that learning of mathematics can be interesting; teach children to express 
difficulties honestly,  responsible for doing homework; conduct an evaluation to 
determine the progress of learning of mathematics and the development of 
attitudes of students in mathematics learning; enhance the ability of teachers to 
control students crowded constraints, chat with friends in the class, noise of 
passing vehicles and the pungent smell around the school. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu dan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini 

sangat mempengaruhi perilaku atau tingkah laku bangsa yang semakin lama 

semakin hilang nilai-nilai karakter bangsanya. Hilangnya nilai-nilai karakter anak 

bangsa ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi saja 

tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar generasi muda bangsa Indonesia. 

Hilangnya nilai-nilai karakter bangsa juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan 

yang ada. Dengan sistem kelulusan dimana siswa hanya mengejar nilai dan lulus, 

maka untuk mencapai hal tersebut beberapa siswa tidak lagi percaya pada 

kemampuan dirinya sehingga mereka berusaha berlaku tidak jujur dengan 

membeli kunci jawaban atau mencotek. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh 

siswa saja, akan tetapi beberapa pendidik memberikan jawaban kepada siswanya 

supaya sekolahnya mendapatkan peringkat terbaik dan siswanya lulus 100%. 

Pendidikan karakter pada pelajaran matematika diharapkan dapat 

membentuk karakter siswa agar berperilaku disiplin, jujur dan bertanggung 

jawab. Jika semua guru matematika dapat memahami bagaimana cara 

mengajarkan matematika dengan benar, maka pembentukan karakter pada 

siswa akan terbentuk dengan sendirinya. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan 

mengembangkan pembelajaran matematika melalui pendidikan karakter dengan 

judul “Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Karakter Di SMP 

Negeri 2 Miri Sragen” 

Karakter merupakan aspek terpenting dalam kepribadian seseorang, 

karena paling menentukan nilainya sebagai manusia dan paling mewujudkan 

kadar kemanusiannya. Karakter ialah keseluruhan hasrat manusia yang terarah 

pada tujuan-tujuan yang mengandung nilai moralitas atau nilai etis (Winkel & 

Hastuti, 2006: 218). Wuryanto (2011: 2-4) membagi nilai karakter pembelajaran 

matematika menjadi 2 nilai karakter utama dan pokok. Karakter utama untuk 

pelajaran matematika meliputi berpikir logis, kritis, kerja keras, keingintahuan, 

kemandirian, percaya diri. Tabel berikut mendeskripsikan nilai karakter dan 
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indikatornya. Karakter pokok pada pelajaran matematika meliputi religius, 

kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian,  dan demokratis. 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai. 1. Mendeskripsikan 

pengembangan pembelajaran matematika berbasis karakter di SMP Negeri 2 

Miri Sragen, 2. Mendeskripsikan pembelajaran matematika berbasis karakter 

dalam meningkatkan sikap siswa di SMP Negeri 2 Miri Sragen. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian di mana data 

penelitian yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. 

Menurut Moleong (2007: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologis. Penyelidikan fenomenologis bermula dari diam. Keadaan ”diam” 

merupakan upaya untuk menangkap apa yang dipelajari dengan menekankan 

pada aspek-aspek subyektif dari pelaku manusia (Subadi, 2009: 67). 

Sesuai dengan fokus penelitiannya, tempat atau lokasi penelitian adalah 

di SMP Negeri 2 Miri Sragen. Penelitian dilaksanakan pada waktu sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat yaitu selama tiga bulan yang dimulai pada bulan 

Junil 2013 sampai dengan Juli 2013. Adapun subjek data dalam penelitian ini 

adalah guru, dan siswa di SMP Negeri 2 Miri Sragen. 

Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

trianggulasi data atau sumber, dan trianggulasi metode. Alur analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu model analisis 

data untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang didasarkan pada pandangan 

paradigma yang positif. Dalam proses analisis data penelitian kualitatif terdapat 

tiga komponen utama yang saling berkaitan, saling berinteraksi dan tidak dapat 

dipisahkan yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, verifikasi 

(Milles & Huberman, 2008: 217). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Karakter di SMP 

Negeri 2 Miri Sragen 

Kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika berbasis 

karakter menurut Inong Muninggar dilaksanakan sesuai dengan 

perbedaan karakter yang dimiliki siswa. Inong Muninggar menyatakan 

bahwa untuk pembelajaran matematika sudah berjalan dengan baik 

dengan kondisi SDM yang ada di sekolah. Berikut kutipan wawancara 

selengkapnya dengan Muninggar (26 tahun) salah satu guru matematika 

SMP Negeri 2 Miri Sragen. 

“Pembelajaran tentang matematika alhamdulillah berjalan dengan 
baik, walaupun semua siswa masing-masing mempunyai karakter 
yang berbeda-beda. Untuk pembelajaran matematika mungkin disini 
tidak seperti di kota, karena di sini berada di pedesaan maka kita 
kembali ke SDM yang ada di sini. SDM disini dari masing-masing 
siswa karakternya berbeda-beda, tapi pembelajaran matematika 
masih bisa berjalan dengan baik.”  

     
Pernyataan Muninggar bahwa kegiatan pembelajaran matematika 

di SMP Negeri 2 Miri sudah berjalan dengan lancar diperkuat dengan 

keterangan yang disampaikan oleh Relik Indarti. Relik Indarti (31 tahun) 

adalah salah satu guru SMP Negeri 2 Miri yang juga mengajar Matematika 

sekaligus Waka Kurikulum. Pada wawancara berkaitan dengan 

pengembangan dan kegiatan pembelajaran, Relik Indarti menjelaskan, 

“Kegiatannya berjalan dengan baik artinya dari tahun ke tahun 
berkembang baik itu alat peraga juga ada penambahan tapi 
jumahnya yang sedikit jadi mungkin kadang tidak bisa digunakan.” 

 
Proses pengembangan pembelajaran mata pelajaran matematika 

berbasis karakter di SMP Negeri 2 Miri Sragen berkembang sesuai dengan 

kurikulum yang ada. Relik Indarti menyampaikan saat ini SMP Negeri 2 

Miri Sragen menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas VII, sedangkan 

yang kelas VIII dan IX menggunakan kurikulum KTSP. 
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Berkaitan dengan pembelajaran matematika berbasis karakter, 

ada perbedaan pembelajaran matematika berbasis karakter antara 

kebijakan kurikulum KTSP dengan Kurikulum 2013. Menurut Relik Indarti 

pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 pengembangan karakter 

anak semakin ditekankan walaupun masih sulit untuk menghubungkan 

antara matematika dengan karakter yang diharapkan. Perbedaan 

kurikulum 2013 dengan KTSP 2006 secara lebih rinci dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 1. 
Perbedaan Kurikulum 2013 dengan KTSP 2006 

No Kurikulum 2013 KTSP 

1 SKL (Standar Kompetensi Lulusan) ditentukan terlebih 
dahulu, melalui Permendikbud No 54 Tahun 2013. 
Setelah itu baru ditentukan Standar Isi, yang berbentuk 
Kerangka Dasar Kurikulum, yang dituangkan dalam 
Permendikbud No 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013. 
Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan 

Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari 
Standar Isi. 
Standar Isi ditentukan terlebih dahulu 
melaui Permendiknas No 22 Tahun 2006. 
Setelah itu ditentukan SKL (Standar 
Kompetensi Lulusan) melalui Permendiknas 
No 23 Tahun 2006. 

2 Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi 
Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata 
pelajaran. 

Standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan 
mata pelajaran (Standar Kompetensi Lulusan 
Mata Pelajaran) yang dirinci menjadi Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata 
Pelajaran 

3 Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft 
skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi 
sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

Lebih menekankan pada aspek pengetahuan 

4 Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap 
pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Pemisahan antara mata pelajaran 
pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, 
dan pembentuk pengetahuan 

5 Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang 
ingin dicapai 

Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran 

6 Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti 
(tiap kelas) 

Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, 
seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah 

4 Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan 
jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP 

Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan 
jumlah mata pelajaran lebih banyak 
dibanding Kurikulum 2013 

5 Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan 
semua mata pelajaran di jenjang SMP/SMA/SMK 
dilakukan dengan pendekatan ilmiah (saintific 
approach), yaitu standar proses dalam pembelajaran 
terdiri dari Mengamati, Menanya, Mengolah, 
Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta. 

Standar proses dalam pembelajaran terdiri 
dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi 

6 TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bukan 
sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media 
pembelajaran 

TIK sebagai mata pelajaran 

7 Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu 
mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. 

Penilaiannya lebih dominan pada aspek 
pengetahuan 

8 Pramuka menjadi ekstrakuler wajib Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib 

10 BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa 
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Persiapan pembelajaran memainkan peran penting dalam 

memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam 

melayani kebutuhan belajar siswanya. Persiapan tersebut juga berlaku 

dalam pengembangan pembelajaran matematika berbasis karakter. 

Menurut Inong Muninggar menyatakan bahwa dalam pembelajaran 

matematika berbasis karakter perlu adanya persiapan perangkat 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu RPP, silabus dan materi. 

Pelaksanaan proses pengembangan pembelajaran matematika 

berbasis karakter terkadang mengalami kendala baik dari segi sarana 

prasarana maupun SDM yang dimiliki oleh sekolah. SMP Negeri 2 Miri 

juga mengalami kendala yang sama dalam proses pengembangan 

pembelajaran matematika. Kendala dalam proses pengembangan 

pembelajaran matematika berbasis karakter adalah adanya SDM yang 

masih rendah. kendala lain adalah minimnya sarana prasarana yang 

dimiliki oleh sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kendala dalam proses 

pembelajaran matematika berbasis karakter adalah kurangnya sarana 

dan media seperti alat peraga. Minimnya alat peraga menyebabkan 

pembelajaran matematika kurang optimal dan tidak sesuai dengan 

harapan yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam RPP.  

Adanya kendala dalam proses pembelajaran matematika berbasis 

karakter di SMP Negeri 2 Miri perlu solusi untuk mengatasinya. Menurut 

Inong Muninggar, untuk mengatasi kendala yang berasal dari anak/ siswa 

adalah dengan mengulang materi yang diberikan sebelumnya. Kegiatan 

diskusi antar guru untuk mengkaji kendala yang dialami guru dalam 

kegiatan pembelajaran dan penanganan kendalanya. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk tanggung jawab guru agar dapat menjalankan tugasnya 

sesuai dengan tuntutan. 

Pada proses pengembangan pembelajaran untuk mata pelajaran 

matematikan berbasis karakter, KKM setiap tahun meningkat. Pada tahun 
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2008 dari 6,5 naik menjadi 6,8 naik terus sampai tahun 2013/2014 

menjadi 7,5. Peningkatan KKM tersebut pada awalnya menjadi beban 

berat Relik Indarti selaku guru matematika. Penentuan KKM yang terus 

meningkat, menjadi motivasi bagi guru untuk berusaha semaksimal 

mungkin. Beban yang dianggap berat kemudian dijadikan sebagai upaya 

menempatkan sekolah agar dapat setara dengan sekolah lain. 

Relik menyatakan bahwa dengan pengembangan pembelajaran 

matematika berbasis karakter dapat digunakan untuk meningkatkan pola 

pembelajaran sikap yang lebih baik. Guru dapat menggali metode 

pembelajaran sehingga anak bersikap jujur, tidak menyontek, serta lebih 

bertanggung jawab. Sebagai refleksi pengembangan Relik Indarti 

melakukan evaluasi dengan memberikan pekerjaan rumah. Refleksi 

terakhir yang dilakukan SMP Negeri 2 Miri adalah dengan melaksanakan 

evaluasi agar mengetahui keberhasilan pengembangan mata pelajaran 

matematika berbasis karakter. 

b. Pembelajaran Matematika Berbasis Karakter dalam Meningkatkan 

Sikap Siswa di SMP Negeri 2 Miri Sragen 

Pembelajaran matematika berbasis karakter dapat meningkatkan 

sikap siswa. Di SMP Negeri 2 Miri Sragen, pembelajaran matematika 

berbasis karakter dapat meningkatkan sikap siswa dengan cara mengikuti 

materi dan juga mengembangkan materi. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Inong Muninggar tersebut, dijelaskan bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang menakutkan bagi siswa. Maka tugas 

pendidik adalah menciptakan suasana pembelajaran matematika agar 

tidak menjadi momok yang menakutkan lagi bagi siswa. Dengan adanya 

tugas dari pendidik tersebut, diharapkan sikap siswa berubah menjadi 

lebih berani untuk menerima pembelajaran matematika agar lebih 

menarik dan tidak menakutkan. 
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Hasil wawancara Purnadi menjelaskan bahwa pembelajaran 

matematika berbasis karakter dapat membentuk sikap berani dan jujur 

dengan cara berani berkata jujur jika tidak bisa mengerjakan. Relik Indarti 

juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa pembelajaran matematika 

berbasis karakter dapat meningkatkan sikap siswa. Relik Indarti 

menjelaskan pembelajaran matematika berbasis karakter menanamkan 

karakter sikap tanggung jawab dan disiplin.  

Keberhasilan pembelajaran matematika berbasis karakter dapat 

diukur melalui evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan sikap siswa. 

Menurut Inong Muninggar keberhasilan pelaksanaan pembelajaran 

matematika berbasis karakter diukur dengan mengadakan tes dan remidi. 

Dari hasil tes tersebut dapat diketahui berapa siswa yang mendapat nilai 

di atas dan di bawah KKM. Bila ada siswa yang mendapatkan nilai di 

bawah KKM maka diadakan remidi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Relik Indarti selaku guru 

matematika sekaligus Waka kurikulum menjelaskan untuk mengukur 

keberhasilan pembelajaran matematika berbasis karakter dalam 

meningkatkan sikap siswa tidak dinilai secara angka tetapi dengan 

mengamati sikap siswa.  

“Ya untuk mengukur sikap mungkin tidak dinilai secara angka karena 
sulit, hanya saja kita mengajar anak dan apa yang bisa diamati dari 
anak tersebut. Tetapi dalam mengukur nilainya itu yang mungkin 
susah.”  

 
Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis karakter di SMP 

Negeri 2 Miri memiliki kendala dalam meningkatkan sikap siswa. Hal ini 

dibenarkan oleh Inong Muninggar bahwa kendala dalam pembelajaran 

matematika berbasis karakter untuk meningkatkan sikap siswa adalah 

kendala siswa yang ramai, tidak memperhatikan pelajaran yang sedang 

disampaikan, ngobrol dengan teman di kelas, gangguan suara kendaraan 

yang lewat dan bau yang menyengat di sekitar sekolah. 
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Agar pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis karakter 

dapat meningkatkan sikap siswa, maka diperlukan penyelesaian untuk 

mengatasi kendala tersebut. Relik Indarti memberikan solusi agar 

pendidik tidak putus asa untuk berusaha mencoba menggunakan cara 

lain jika cara yang digunakan saat itu gagal agar siswa yang dididiknya 

mempunyai karakter seperti yang diharapkan dalam tujuan 

pembelajaran. 

Sementara Inong Muninggar memberikan solusi bagi siswa yang 

tidak memperhatikan pelajaran dengan cara mengingatkan dan menegur 

siswa. Untuk kendala bau yang menyengat di sekitar sekolah adalah 

dengan memberikan tembok agar baunya tidak terlalu mengganggu.  

 
2. Pembahasan 

a. Pengembangan pembelajaran mata pelajaran matematika berbasis 

karakter di SMP Negeri 2 Miri Sragen 

Pada pengembangan pembelajaran mata pelajaran matematika 

berbasis karakter, SMP Negeri 2 Miri Sragen menyiapkan dukungan 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan dari tahun ke tahun berupa 

alat peraga. Penyiapan dukungan perangkat pembelajaran berupa alat 

peraga dilakukan guru dengan pengajuan evaluasi alat peraga sesuai 

dengan RPP kepada waka sarpras. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Rawana, et.al. (2011) yang menyatakan bahwa 

pengembangan kurikulum pendidikan karakter adalah dengan 

menyediakan kerangka kerja yang mendukung kekuatan dan 

pengembangan karakter. Kerangka kerja disini mengacu pada perangkat 

pembelajaran yang perlu disiapkan oleh guru sebelum pelaksanaan 

pembelajaran dimulai. Bentuk dukungan penyediaan perangkat 

pembelajaran salah satunya adalah berupa alat peraga yang digunakan 

untuk memperlancar proses belajar mengajar. 
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Pada pengembangan pembelajaran guru memerlukan buku 

pegangan. Buku pegangan dimaksudkan untuk memperlancar dan 

memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai 

pegangan bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Sutikno 

(2009: 35-40) buku pegangan merupakan salah satu komponen yang 

terdapat pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Stanica dan Crisan (2011) bahwa melalui kombinasi komponen 

pembelajaran dapat memungkinkan guru mengontrol konfigurasi 

pembelajaran dan mengadaptasinya ke level ruang kelas dalam 

perkembangan lingkungan terintegrasi dengan pembelajaran matematika. 

Kurikulum 2013 sebagai acuan dalam merancang pembelajaran 

yang akan menjadi landasan penetapan prosentase penyajian 

pembelajaran. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rebecca L, 

Pierce, at, al (2011) menjelaskan bahwa kurikulum di desain sebagai 

landasan untuk mendukung pembelajaran pada level kemampuan yang 

berbeda-beda dan untuk mendukung prestasi bidang matematika. Dapat 

disimpulkan semua rencana hasil belajar (learning outcomes) yang 

merupakan tanggung jawab sekolah adalah kurikulum. 

Pada pengembangan pembelajaran perlu dipertimbangkan upaya 

agar anak menjadi lebih aktif. Aktivitas siswa dalam pembelajaran penting 

karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan 

dengan obyek yang sedang dipelajari seluas mungkin, karena dengan 

demikian proses konstruksi pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. 

Seperti yang disampaikan oleh Snyder (2010) dalam penelitiannya bahwa 

Program pengembangan karakter membantu siswa untuk tidak hanya 

mendapatkan pengetahuan, sikap, norma dan keterampilan yang mereka 

dapat peroleh dari program lain, tetapi juga peningkatan nilai, konsep 

diri, ikatan keluarga, pemilihan teman sebaya, komunikasi, dan apresiasi 

sekolah, dengan hasil yang diharapkan dari peningkatan kinerja akademik 

dan berbagai perilaku. Dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa 
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pengembangan pembelajaran berbasis karakter dapat meningkatkan 

aktivitas siswa sehingga mendapatkan pengetahuan, sikap, norma dan 

keterampilan dari pengembangan pembelajaran tersebut. 

Persiapan perangkat pembelajaran RPP, silabus dan materi 

merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh guru sebelum mereka 

melakukan proses pembelajaran. Persiapan ini dilakukan agar segala 

sesuatu yang telah direncanakan dapat tercapai dan terlaksana dengan 

baik. Penelitian yang dilakukan oleh Rebecca L, Pierce, at, al (2011) 

menyimpulkan guru yang memiliki pengalaman yang mencukupi dengan 

konten untuk menyampaikan materi yang terencana dengan tepat. Dari 

penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa persiapan perangkat 

pembelajaran seperti RPP, silabus dan materi pembelajaran bermanfaat 

sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan.  

Keberhasilan pengembangan pembelajaran matematika berbasis 

karakter tidak lepas dari SDM sekolah yang mampu menguasai lapangan. 

Sebagai tenaga SDM sekolah dituntut menghubungkan siswa dengan 

lingkungannya. Hal ini penting karena dalam pengalamana berinteraksi 

pada lingkungannya itulah sesungguhnya para siswa mengalami proses 

belajar.  

Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran merupakan 

salah satu dukungan guru dalam kegiatan pengembangan pembelajaran 

matematika berbasis karakter. Pelaksanaan pembelajaran diarahkan 

untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai 

kompetensi yang diharapkan. Sehubungan dengan pelaksanaan 

pembelajaran tersebut, menurut Suryosubroto (2009: 32-43) kesiapan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah membuka pelajaran, 

menyampaikan materi pelajaran, menggunakan metode mengajar, 

menggunakan alat peraga dalam pengajaran, pengelolaan kelas, interaksi 

belajar mengajar dan menutup pelajaran.  
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Dukungan lain dalam pengembangan pembelajaran matematika 

berbasis karakter adalah adanya kemampuan guru menyelesaikan 

masalah. Seorang guru  matematika  haruslah mengetahui, memahami, 

dan  dapat  menerapkan  proses  dari  pemecahan  masalah matematika. 

Karena guru berperan sebagai pembimbing, maka guru juga bertugas 

membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Dalam 

menyelesaikan masalah, seorang guru harus mampu menawarkan solusi-

solusi serta mengambil keputusan secara bijaksana dalam menyelesaikan 

sesuatu permasalahan. 

Dukungan guru dalam penentuan KKM merupakan salah satu 

pengembangan pembelajaran matematika berbasis karakter selanjutnya. 

Penentuan KKM merupakan salah satu komponen administrasi yang 

harus dibuat oleh seorang guru. Guru atau kelompok guru menetapkan 

KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu 

kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Dukungan guru 

selanjutnya dalam pengembangan pembelajaran matematika berbasis 

karakter adalah kemampuan mengembangkan model pembelajaran 

matematika. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh guru.  

Pemberian tugas pekerjaan rumah yang dilakukan oleh guru dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan pengembangan pembelajaran 

berbasis sikap. Siswa yang bertanggung jawab akan mengerjakan 

pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berbasis sikap berhasil diterapkan dan dapat diukur melalui 

kegiatan evaluasi tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rawana, et, al. (2011) yang menyimpulkan pengembangan 

kurikulum pendidikan karakter yang berdasarkan kekuatan siswa, 

pendidikan berbasis karakter tujuannya adalah membawa karakter 
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ketingkat yang konkrit, untuk menyediakan kerangka kerja yang 

mendukung kekuatan dan pengembangan karakter baik di sekolah dan 

masyarakat umum, dan untuk menyediakan sebuah metode evaluasi 

empiris dari pelaksanaan dan keberhasilan program. 

b. Pembelajaran Matematika Berbasis Karakter dalam Meningkatkan 

Sikap Siswa di SMP Negeri 2 Miri Sragen 

Peningkatan sikap siswa pada pembelajaran mata pelajaran 

matematika berbasis karakter adalah dengan menciptakan suasana 

pembelajaran matematika agar tidak menjadi momok yang menakutkan 

bagi siswa. Peran seorang guru matematika SMP sangat besar dalam 

menumbuhkan motivasi pada siswa. Penumbuhan semangat dan rasa 

ingin tahu yang diberikan guru kepada siswa merupakan nilai-nilai yang 

dapat diterapkan oleh guru. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aisyah (2011) yang menunjukkan bahwa hasil dari 

eksplorasi, nilai yang dominan yang diterapkan oleh guru dalam kategori 

matematika adalah objektivitas, sedangkan nilai-nilai dominan yang 

diterapkan oleh guru dalam kategori pendidikan matematika ini adalah 

formalistik dan relevan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang 

diterapkan oleh guru dalam pembelajaran matematika berbasis karakter 

ini adalah nilai pemberian semangat dan motivasi kepada siswa. 

Peningkatan sikap siswa pada pembelajaran mata pelajaran 

matematika berbasis karakter adalah sewaktu-waktu pelajaran 2 jam atau 

1 setengah jam dalam 15 menit mengajak siswa bercanda agar 

pembelajaran matematika itu bisa menarik. Salah satu sistem 

pembelajaran yang baik yaitu menambahkan unsur humor (canda) dalam 

belajar. Humor adalah alat pengajaran berharga untuk membangun iklim 

kelas yang kondusif dalam belajar. Humor yang sesuai dan tepat waktu di 

dalam kelas dapat mendorong keterbukaan dan saling menghormati serta 

berkontribusi terhadap efektivitas mengajar secara keseluruhan. 
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Peningkatan sikap siswa pada pembelajaran mata pelajaran 

matematika berbasis karakter selanjutnya adalah mengajarkan anak 

untuk menyampaikan kesulitan secara jujur. Guru dapat mengajak siswa 

berdialog secara jujur dan terbuka tentang kesulitan belajar sehingga 

guru dan siswa mendapatkan kesepakatan tentang apa yang seharusnya 

dilakukan. Dari masalah tersebut,  guru dapat mengajarkan siswa untuk 

bersikap jujur. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lumpkin (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan guru memiliki 

karakter dengan bijaksana untuk mengetahui hal yang baik dari 

kesalahan, jujur, terpercaya, adil, peduli, dan bertanggungjawab, 

menerima dan mempelajari sebuah kesalahan, dan menjalankan hidup 

dengan prinsip-prinsip tersebut. Guru dengan kebiasaan itu merupakan 

budaya kerja guru yang positif. 

Peningkatan sikap siswa pada pembelajaran mata pelajaran 

matematika berbasis karakter dapat juga dilakukan dengan mengajarkan 

anak bertanggung jawab mengerjakan PR. Pekerjaan rumah (PR) adalah 

salah satu bagian proses belajar siswa sehingga guru atau orang tua harus 

menekankan hal tersebut untuk melatih rasa tanggung jawab pada tugas 

yang diberikan. PR juga melatih siswa belajar disiplin. Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh oleh Haling, at, al (2012) mengemukakan 

enam indikator pendidikan karakter yang dibutuhkan untuk siswa, cinta 

kepada Tuhan dan kebenaran; tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian; 

menghargai dan berbudi, kasih sayang; perawatan dan kerjasama; 

kepercayaan diri, kreatifitas dan ketekunan; kebaikan dan kerendahan 

hati. Jadi mengerjakan PR merupakan salah satu bentuk pengembangan 

pembelajaran matematika yang menanamkan karakter disiplin dan 

bertanggung jawab. 

Senantiasa melakukan evaluasi untuk mengetahui kemajuan 

pembelajaran matematika merupakan salah satu kegiatan selanjutnya 
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dalam Peningkatan sikap siswa pada pembelajaran mata pelajaran 

matematika berbasis karakter. Evaluasi dalam pembelajaran matematika 

adalah suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu 

objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan 

dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan.  

Peningkatan sikap siswa pada pembelajaran mata pelajaran 

matematika berbasis karakter selanjutnya adalah senantiasa melakukan 

evaluasi untuk mengetahui perkembangan sikap siswa dalam 

pembelajaran matematika. Seperti yang disampaikan oleh Rawana, et, al. 

(2011) dalam penelitiannya menyimpulkan pengembangan kurikulum 

pendidikan karakter berdasarkan kekuatan siswa menyediakan sebuah 

metode evaluasi empiris dari pelaksanaan dan keberhasilan program. 

Evaluasi pembelajaran diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara 

tampilan siswa dengan tujuan pembelajaran. Karakteristik-karakteristik 

siswa dalam ruang lingkup kegiatan belajar-mengajar adalah tampilan 

siswa dalam bidang kognitif (pengetahuan dan intelektual), afektif (sikap, 

minat, dan motivasi), dan psikomotor (ketrampilan, gerak, dan tindakan).  

Peningkatan sikap siswa pada pembelajaran mata pelajaran 

matematika berbasis karakter dalam temuan penelitian menunjukkan 

perlunya kemampuan guru mengendalikan kendala siswa yang ramai dan 

ngobrol di kelas dalam pembelajaran matematika. Kemampuan seorang 

guru dalam mengorganisasi kelas dan mengendalikan perilaku siswa 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka terwujudnya 

pembelajaran yang berkualitas. Ketidakmampuan guru dalam 

mengendalikan perilaku siswa dan lingkungan belajarnya di kelas dapat 

berakibat rendahnya pencapaian hasil belajar, sehingga capaian prestasi 

siswa menjadi tidak baik. Agar siswa dapat belajar dengan baik dan 

mencapai hasil yang maksimal, guru harus memiliki kemampuan 

mengelola kelas secara efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Beets, et.al. (2009) yang menyimpulkan pengenalan 
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program pembangunan karakter dan sosial sekolah yang komprehensif 

dapat menyebabkan pengurangan substansial dalam prevalensi perilaku 

negatif selama awal masa remaja. Hal ini memberikan bukti bahwa 

program pengembangan pembelajaran berbasis karakter yang 

komprehensif dapat memiliki efek menguntungkan yang kuat pada 

peningkatan perilaku/ sikap siswa. 

Temuan penelitian menunjukkan perlunya kemampuan guru 

mengendalikan kendala dari luar kelas yaitu kemampuan untuk 

mengendalikan kendala gangguan suara kendaraan yang lewat dan 

mengendalikan kendala bau yang menyengat di sekitar sekolah. Hal ini 

menuntut guru untuk bisa mengelola dan mengendalikan masalah dari 

luar kelas. Guru bisa bekerja sama dengan SDM sekolah untuk membantu 

menyelesaikan masalah agar kendala yang terjadi di luar kelas tersebut 

dapat segera teratasi.  

 
KESIMPULAN 

1. Pengembangan pembelajaran mata pelajaran matematika berbasis karakter 

di SMP. 

a. Penyediaan dukungan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dari 

tahun ke tahun berupa alat peraga; perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan dari tahun ke tahun berupa buku pegangan guru; 

perangkat pembelajaran berupa panduan kurikulum 2013 

b. Pembentukan karakter anak yang lebih aktif melalui persiapan perangkat 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu RPP, silabus dan materi. 

c. Pemberdayaan faktor SDM sekolah yang mampu menguasai lapangan 

sesuai RPP, kemampuan guru dalam mempersiapkan diri agar 

melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan, kemampuan 

guru menyelesaikan masalah melalui kegiatan MGMP, kemampuan guru 

menentukan KKM melalui perhitungan kompleksitas, inteks siswa dan 

fasilitas. 
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d. Melakukan penyesuaian penentuan KKM yang selalu meningkat, 

peningkatan kemampuan model pembelajaran matematika, kegiatan 

evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Pembelajaran mata pelajaran matematika berbasis karakter dalam 

meningkatkan sikap siswa di SMP  

a. Menciptakan suasana pembelajaran matematika agar tidak menjadi 

momok yang menakutkan bagi siswa 

b. Mengajak siswa bercanda agar pembelajaran matematika itu bisa 

menarik 

c. Mengajarkan anak untuk menyampaikan kesulitan secara jujur,  

bertanggung jawab mengerjakan PR 

d. Melakukan evaluasi untuk mengetahui kemajuan pembelajaran 

matematika dan perkembangan sikap siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

e. Meningkatkan kemampuan guru mengendalikan kendala siswa yang 

ramai dalam pembelajaran matematika; mengendalikan kendala siswa 

ngobrol dengan teman di kelas; mengendalikan kendala gangguan suara 

kendaraan yang lewat; mengendalikan kendala bau yang menyengat di 

sekitar sekolah. 
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