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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses 

pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan 

tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, 

sehat dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. 

Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi sangat 

dituntut untuk dibentuk atau dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya 

sekedar memancarkan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan 

bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep pendidikan 

dengan cara pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan SDM Indonesia 

secara berkelanjutan dan merata. Ini sejalan dengan Undang-undang No.20 

tahun 2003 tentang Sindiknas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

adalah “… agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

(Rengganis, 2011: 4). 

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 
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karakter anak bangsa ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

dan teknologi saja tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar generasi 

muda bangsa Indonesia. Masalah yang muncul saat ini sudah mencerminkan 

hilangnya nilai-nilai karakter bangsa, sebagai contoh korupsi di berbagai 

instansi ataupun lembaga, mafia kasus hingga masalah kedisiplinan yang 

terjadi di berbagai lembaga atau instansi pemerintah. 

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%.  

Budaya hidup konsumtif, perayaan kelulusan dengan aksi coret-coret 

baju dan pawai di jalan juga sering terjadi pada siswa akhir-akhir ini. Bahkan 

ada beberapa siswa yang mulai terlibat dalam narkoba dan pergaulan bebas. 

Beberapa kejadian tersebut sudah menunjukkan adanya nilai kejujuran, 

percaya diri, nilai sportivitas, menghormati hak orang lain, kerja keras 

sebagai nilai karakter bangsa yang dimiliki oleh siswa dan pendidik mulai 

memprihatinkan. 
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Salah satu cara untuk membangun karakter adalah dengan 

mengajarkannya dalam bentuk satu mata pelajaran disertai kurikulumnya, 

sehingga alat evaluasinya pun perlu disediakan dan dirancang tersendiri. 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang diujikan dalam 

Ujian Nasional baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA dan merupakan 

mata pelajaran yang menjadi salah satu pelajaran yang menakutkan. 

Ketakutan siswa terhadap mata pelajaran Matematika pada saat Ujian 

Nasional terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya siswa memiliki 

daya tangkap yang kurang, takut karena guru, guru yang tidak menguasai 

materi, metode pembelajaran yang kurang menarik. Sebagai guru 

Matematika dituntut tidak hanya mengajari bagaimana berhitung dengan 

benar, melainkan guru harus mampu memberikan contoh atau tauladan 

kepada siswa, dapat mengemas pembelajaran matematika yang 

menyenangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar pendidikan 

karakter pada kegiatan pembelajaran.  

Pendidikan karakter pada pelajaran matematika diharapkan dapat 

membentuk 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” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 2 

masalah yang perlu dibahas. 

1. Bagaimanakah pengembangan pembelajaran mata pelajaran matematika 

berbasis karakter di SMP Negeri 2 Miri Sragen? 

2. Apakah pembelajaran matematika berbasis karakter dapat meningkatkan 

sikap siswa SMP Negeri 2 Miri Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 2 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. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang pengembangan pembelajaran mata pelajaran 

Matematika Berbasis Karakter. 



5 
 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan informasi dalam menetapkan kebijakan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

b. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi guru matematika 

dalam menerapkan pembelajaran matematika berbasis karakter 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mengetahui pelakasanaan pembelajaran 

matematika berbasis karakter di SMP Negeri 2 Miri kabupaten Sragen. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 


