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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter pada 

pembelajaran matematika dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah guru matematika dan siswa SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, 

observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Validitas data dengan 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data dilakukan 

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

Hasil dari penelitian adalah (1) Penerapan pendidikan karakter pada perencaaan 

pembelajaran matematika dapat  dilihat dalam penyusunan silabus dan RPP yang berkarakter. 

Presentase nilai karakter yang sudah diterapkan sebanyak 22.23%, (2) penerapan pendidikan 

karakter pada pelaksanaan pembelajaran matematika ditanamkan melalui kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Nilai- nilai karakter yang dapat diterapkan meliputi 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai 

prestasi, bersahabat/ komunikatif, demokratis, gemar membaca dan tanggung jawab, (3) 

penerapan pendidikan karakter pada evaluasi pembelajaran matematika dengan cara 

mengadakan post tes/ ulangan harian. Nilai- nilai karakter yang dapat diterapkan meliputi 

disiplin, jujur, mandiri, kerja keras, toleransi, menghargai prestasi, demokratis dan kreatif.  
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PENDAHULUAN 

Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, kita akan dihadapkan sebuah kenyataan 

yang kurang menyenangkan. Cermin  dari pendidikan di Indonesia masih terlihat buram. 

Kurang berkualitasnya output pendidikan di Indonesia dapat kita lihat dari kondisi 

masyarakat Indonesia. Saat ini banyak bermunculan para  kaum terpelajar dengan tingkat 

intelektualnya yang tinggi, akan tetapi rendah dalam hal karakter positif.  Banyak 

kriminalitas di kalangan pelajar, kasus narkoba ,tawuran, dan seks bebas merupakan 

indikator tidak kesuksesan pendidikan kita. Oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan 

karakter sejak awal yaitu sejak kecil. Selain keluarga, lingkungan sekolah dapat menjadi 

tempat pendidikan yang baik bagi pertumbuhan karakter anak. Segala peristiwa yang terjadi 

di dalam sekolah semuanya dapat diintegrasikan melalui pendidikan karakter. Pendidikan 

karakter di sekolah bertujuan untuk membentuk anak tidak hanya unggul dalam intelektual, 

akan tetapi juga memiliki karakter yang positif. 

Dengan demikian pendidikan karakter merupakan pembelajaran yang mengarah pada 

penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai 

tertentu yang dirujuk oleh sekolah. (Dharma Kesuma, 2011: 5) 

Dalam upaya pelaksanaan pendidikan karakter, terdapat 18 nilai pendidikan karakter 

yang hendak dikembangkan (Kemendiknas, 2010: 9), yaitu: (1) religius , (2) jujur,  (3) 

toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin 

tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air (12) menghargai prestasi (13) 

bersahabat/ komunikatif (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) 

peduli sosial,  (18) tanggung jawab. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum sekolah yang 

programatik. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan segala sesuatunya dilaksanakan 

secara terencana dan terukur. Menurut Muhammad Rohman (2012:6) beberapa manfaat yang 

terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi sekolah yaitu: pertama, 

mendorong otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. KTSP memberikan 

otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab 

untuk mengembangkan kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Kedua, 

KTSP memberi peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Dengan adanya KTSP maka 

sekolah bisa lebih bebas menentukan kurikulumnya yang sesuai kebutuhan sekolah tersebut 

termasuk kurikulum berkarakter. 



KTSP sebagai kurikulum sekolah tidak hanya mengandung pendidikan yang kognitif 

atau pendidikan sains yang kering dengan nuansa nilai-nilai tetapi dapat dipadukan dengan 

pendidikan karakter secara eksklusif. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam 

pembelajaran pada setiap mata pelajaran di sekolah. Pembelajaran matematika yang 

diberikan sejak SD sampai SMA dengan porsi jam pembelajaran yang cukup banyak 

tentunya akan menjadi sarana yang tepat untuk menanamkan karakter pada siswa. 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta merupakan salah satu satuan pendidikan di kota 

Surakarta. Sebagai salah satu sekolah islam SMP Muhammadiyah 10 Surakarta memiliki 

komitmen yang tinggi untuk mewujudkan standar pendidikan yang dapat membentuk 

manusia yang berkarakter. Dengan visi menjadi lembaga pendidikan islam yang mandiri, 

professional, berprestasi dan berakhlaqul karimah dan salah satu misi dari sekolah yaitu 

menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter islam tentunya dapat menjadi wadah untuk 

pengembangan pendidikan karakter siswa. 

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan pendidikan 

karakter pada pembelajaran matematika dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Siswa 

Kelas VIII B dan VIII C SMP Muhammadiyah 10 Surakarta). 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan 

karakter pada pembelajaran matematika dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan penerapan 

pendidikan karakter pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran matematika 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang terletak di Jalan Srikaya 3 RT: 03 

RW: 04 Karangasem, Surakarta 57139. Telp. 0271 736 916. waktu antara bulan Oktober 

2013 sampai April 2014. Subjek penelitian adalah guru matematika, siswa kelas VIII B dan  

siswi kelas VIII C  SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari angket, wawancara, observasi, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Pengisian angket bertujuan untuk mencari informasi 

tentang tercapainya penerapan pendidikan karakter di sekolah yang dilaksanakan oleh guru 

dan siswa. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang penerapan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan penerapan pendidikan karakter. 



Observasi dilakukan untuk mengobservasi proses penerapan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran matematika. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil dari 

observasi dan wawancara.  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa analisis data kualitatif, 

yaitu (1) Pengumpulan data yaitu mencatat atau merekam data-data yang diperoleh di 

lapangan dalam bentuk naratif, yaitu uraian data yang diperoleh dari lapangan apa adanya 

tanpa ada komentar peneliti yang berbentuk catatan kecil, (2) Reduksi data yaitu merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Peneliti 

mencatat hasil observasi dan wawancara serta mengumpulkan data dokumentasi dari 

informan yang berkaitan dengan penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

matematika, (3) Penyajian data yaitu data hasil temuan di lapangan disajikan dalam bentuk 

teks yang bersifat naratif, (4) Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan 

baru berupa diskrisi atau gambaran umum suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah dteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012: 99). Dalam hal ini Peneliti menyimpulkan 

dan menghubungkan semua data yang telah disusun dari hasil penelitian yang membentuk 

suatu kesimpulan. 

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Pada triangulasi sumber dilakukan wawancara dengan sumber yang berbeda meliputi 6 siswa 

dan beberapa guru matematika. Pada triangulasi teknik dilakukan dengan observasi peneliti 

dan angket kepada siswa dan guru matematika kemudian dicek dengan wawancara dan 

dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Nilai Karakter pada Siswa dan Guru 

Berdasarkan hasil pembagian angket pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 di  

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta, yaitu bagi siswa kelas putra yang berjumlah 22 siswa 

dan kelas putri yang berjumlah 24 siswa diperoleh data mengenai penerapan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran matematika dalam tabel 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Tabel 1 

Pelaksanaan Nilai Karakter pada Siswa 

           pendapat 

Jenis kelas 

Selalu  Sering  Jarang  Tidak pernah 

Kelas putra 25,4% 40.9% 32,35% 1,33% 

Kelas putri 25,73% 50,24%   23,28% 0,73% 

Sedangkan berdasarkan hasil pembagian angket bagi guru matematika pada hari 

Sabtu tanggal 1 Februari 2014 bagi guru matematika SMP Muhammadiyah 10 Surakarta, 

maka dapat disajikan data mengenai penerapan pendidikan karakter dalam tabel 2 sebagai 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Pelaksanaan Nilai Karakter pada Guru Matematika 

           pendapat 

Responden 

Selalu  Sering Jarang  Tidak pernah 

Guru matematika 93,75% 2,5% 3,75% 0% 

Dari tabel 1 dan tabel 2 di atas  maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

putra dan putri telah menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. 

Demikian juga guru-guru matematika SMP Muhammadiyah 10 Surakarta telah 

menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran.  

2. Penerapan Pendidikan Karakter pada Perencanaan Pembelajaran Matematika 

   Silabus disusun sebagai pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut 

yaitu dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus 

dikembangkan dengan rujukan standar isi yang memuat SK, KD, materi pembelajaran, 

indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar untuk 

memfasilitasi peserta didik menguasai tujuan pembelajaran. Selain itu terdapat kolom 

tersendiri khusus untuk mengembangkan nilai karakter pada peserta didik. Presentase  

nilai karakter yang sudah diterapkan yaitu sebanyak 22.33%. Dengan catatan bahwa 

mungkin tidak semua nilai karakter bisa diaplikasikan. Ada nilai karakter yang bersifat 

umum dan ada nilai karakter yang berhubungan langsung dengan pembelajaran 

matematika. 

 



Contoh 1: 

 

 Gambar1. Format silabus berkarakter dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

  RPP disusun berdasarkan atas silabus yang sudah dikembangkan yang berfungsi 

membantu pencapaian SK dan KD. Hasil analisis RPP yang telah disusun berisi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, karakter siswa yang 

diharapkan, materi ajar, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 

alat dan sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

Contoh 2.  

 

Gambar 2. Format RPP berkarakter dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 



  Guru merencanakan pembelajaran matematika secara sengaja dengan memasukkan 

nilai-nilai karakter dalam RPP (by design). Disamping itu guru juga melakukan 

perencanaan pembelajaran secara by chance dengan menanamkan pendidikan karakter 

dalam setiap kegiatan pembelajaran matematika. Nilai-nilai karakter akan tercapai dengan 

sendirinya dalam pembelajaran matematika tanpa ditulis atau dituangkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Salah satu contohnya tercermin dalam kegiatan 

pendahuuan. Peserta didik dibiasakan pada awal pembelajaran mengucapkan salam, 

berdoa dan membaca Al-qur’an. Secara tidak langsung nilai karakter religius sudah 

diterapkan dalam kegiatan penbelajaran tanpa dicantumkan dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

   Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Heny 

Sulistyaningrum (2012) menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) perencanaan 

pembelajaran by chance, adalah perencanaan pembelajaran matematika yang 

mengharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam matematika itu akan tercapai dengan 

sendirinya dan perencanaan pembelajaran matematika yang secara sengaja memasukkan 

pembelajaran nilai-nilai yang terkandung dalam matematika. 2) perencanaan 

pembelajaran by design. Dalam merancang scenario pembelajaran by design, rumusan 

tujuan pembelajaran perlu dilengkapi dengan tujuan domain afektif maupun psikomotorik 

disamping tujuan kognitif.  

3. Penerapan Pendidikan Karakter pada Pelaksanaan Pembelajaran Matematika 

  Berdasarkan hasil penelitian guru menerapkan pendididkan karakter berbasis kelas. 

Kegiatan pembelajaran matematika di kelas meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan 

penutup. Pembelajaran menggunakan metode dan strategi sesuai dengan kondisi kelas. 

Untuk mendukung penerapan pendidikan karakter dalam kelas dilakukan dengan 

penerapan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Kultur sekolah yang 

dikembangkan yaitu sholat dhuha bersama, sholat berjama’ah bersama, kultum, jum’at 

pagi dan membaca Al-qur’an pada awal pembelajaran. 

 Hasil penelitian pada kegiatan pendahuluan diawali dengan berdo’a bersama, 

membaca kitab suci Al-qur’an dan salam (nilai religius). Sebagai teladan atau panutan  

nilai disiplin sudah diterapkan oleh guru matematika dengan cara memasuki kelas tepat 

waktu sehingga dapat ditiru oleh peserta didik. Salah satu nilai karakter yang ditanamkan 

pada kegiatan pendahuluan meliputi nilai disiplin, respect, komunikatif dan religius. 



  Pada kegiatan inti peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian  materi oleh 

guru. Setelah diberikan materi guru memberikan contoh soal yang dibahas secara 

bersama-sama. Kegiatan selanjutnya guru memberikan latihan soal. Guru memfasilitasi 

peserta didik untuk berlatih memecahkan soal tersebut. Nilai karakter yang dapat 

diterapkan dalam kegiatan ini meliputi nilai komunikatif, respect, tanggung jawab, 

berpikir kritis, kerja keras, kreatif dan rasa ingin tahu.guru memberikan hikmah-hikmah 

(refleksi) dari proses penyelesaian soal tersebut. Refleksi berupa refleksi pembelajaran dan 

refleksi sikap. Refleksi pembelajaran dilakukan guru dengan mengecek jawaban dan 

mengingatkan langkah-langkah dari penyelesaian. Refleksi sikap dilakukan guru dengan 

cara memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi 

aktif agar sering berlatih dan mengulangi di rumah dalam menyelesaikan soal.  

Dalam  kegiatan penutup yaitu  guru memberi simpulan terhadap materi yang sudah 

dipelajari. Guru memberi motivasi pada siswa yang kurang aktif  agar rajin belajar. 

Setelah itu kegiatan diakhiri dengan berdo’a bersama  dan salam (religius).  

4. Penerapan Pendidikan Karakter pada Evaluasi Pembelajaran Matematika 

  Pada tahap evaluasi pembelajaran matematika salah satunya terlihat dalam 

pelaksanaan ulangan harian. Dalam mengerjakan ulangan dibutuhkan kemandirian dan 

kejujuran. Jika ada siswa yang tak jujur dalam mengerjakan soal ulangan guru menegur 

dengan memperingatkannya. Bagi anak yang berprestasi atau bernilai baik guru sering 

memberi penghargaan walaupun hanya dalam bentuk tepuk tangan dan memotivasi agar 

lebih ditingkatkan. Selain evaluasi dilaksanakan pada ulangan harian, evaluasi juga 

dilaksanakan pada keseharian siswa. Guru memberi nilai tambahan bagi siswa yang 

berpartisipasi aktif sedangkan bagi siswa yang melanggar peraturan akan dikenakan 

sanksi. Sebagai contoh apabila tidak mengerjakan PR guru memberi sanksi yang tegas 

agar mengerjakannya sebanyak sepuluh kali  dan bila sudah tiga kali tidak mengerjakan 

siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika.  

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Deny Setiawan 

(2013) menyatakan bahwa dalam pendidikan karakter  mengharuskan adanya tiga basis 

desain dalam pemrogramannya yang terbagi menjadi sebagai berikut. Pertama, desain 

pendidikan karakter berbasis kelas. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik 

dan peserta didik sebagai pembelajar di dalam kelas. Konteks pendidikan karakter adalah 

proses relasional komunitas kelas dalam konteks pembelajaran. Kedua, desain pendidikan 

karakter berbasis kultur sekolah. Desain ini mencoba membangun kultur sekolah yang 

mampu membentuk karakter peserta didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar 



nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri peserta didik. Ketiga, desain pendidikan 

karakter berbasis komunitas. Dalam mendidik, komunitas sekolah tidak berjuang 

sendirian. Masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum, 

dan negara, juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan 

karakter dalam konteks kehidupan peserta didik. 

  Penelitian yang selaras juga dilakukan oleh Rifka Zamilah (2011) menyatakan 

bahwa Matematika identik dengan penyelesaian masalah (soal). Maka, guru pun bertugas 

untuk mengajari bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Hal ini 

sangatlah diperlukan, karena dalam proses penyelesaian masalah juga mengandung unsur-

unsur pendidikan karakter yang positif. Mengajar siswa untuk menyelesaikan masalah 

memungkinkan siswa itu menjadi lebih analitis di dalam mengambil keputusan di dalam 

kehidupan. Dengan kata lain, dengan mengajarkan penyelesaian masalah, berarti secara 

tidak langsung guru telah membentuk karakter analitis dalam diri siswa. Selain itu, nilai 

yang dapat digali adalah tentang kegigihan. Dalam menyelesaikan persoalan yang rumit, 

diperlukan sebuah kegigihan (kerja keras). Dalam penyelesaian soal yang rumit juga 

dituntut untuk kreatif. Kreatif, menentukan cara yang tepat, dan kreatif untuk menuju hasil 

yang tepat. Sikap kreatif ini juga mutlak diperlukan di zaman yang semakin global agar 

dapat bersaing dengan orang lain. Tentu yang dimaksud kreatif di sini adalah kreatif yang 

tidak keluar dari kesepakatan (konsisten). 

  Sebagaimana penelitian yang dilakukan Amalia Fauziah (2012) menyatakan bahwa 

pendidikan karakter harus memiliki standar nilai yang jelas yang jika standar nilai 

berdasar pada agama akan dapat diaplikasikan secara utuh. Norma dan nilai yang 

bersumber pada Islam dengan pendekatan holistik berbasis karakter akan mampu 

menjadikan anak didik yang berkarakter Islam secara utuh. Sekolah Karakter yang 

menanamkan nilai secara keseluruhan akan menjadi lebih optimal ketika nilai didasarkan 

pada nilai islam. 

  Helen R. Stiff-Williams (2010) dalam jurnalnya yang berjudul Widening the Lens to 

Teach Character Education Alongside Standards Curriculum menyatakan bahwa untuk 

mendukung perpaduan efektif pendidikan karakter dan standar berbasis kurikulum, staf 

yang sesuai pengembangan dan perencanaan harus  disediakan khusus untuk guru. 

Pertama, para pemimpin sekolah harus mengatur orientasi guru dalam pendidikan karakter 

untuk membangun pemahaman mereka tentang sifat yang tepat dari apa yang diajarkan 

sebagai pendidikan karakter dalam kelas. Kemudian, pengembangan diberikan kepada 

guru dalam mendesain dan mengintegrasikan intruksi unit terpadu pendidikan karakter dan 



mandat inti standar kurikulum. Akhirnya, dan sama pentingnya, guru harus disediakan 

waktu perencanaan khusus untuk unit berkualitas tinggi dan perencanaan pengajaran yang 

mengintegrasikan pendidikan karakter dan diamanatkan standar.  

  Penelitian di atas selaras dengan penelitian Agung Probowo dan Pramono Sidi 

(2010) menyatakan bahwa koreksi atau kontrol yang berupa pujian dan teguran akan 

menjadi alat yang efektif agar karakter yang sedang dibangun tetap berada pada rel/arah 

yang benar. Selain itu, penghargaan ataupun sanksi harus tetap diberikan. Pemberian 

penghargaan kepada yang berprestasi menjadi bentuk penyemangat dan motivator untuk 

menjadi lebih baik. Sanksi kepada yang melanggar berguna untuk mencegah berlakunya 

nilai-nilai buruk ke tingkat lebih lanjut. 

  Agung Probowo dan Pramono Sidi (2010) menyatakan bahwa untuk memahatkan 

karakter setidaknya perlu tiga hal, yaitu teladan, pembiasaan dan koreksi atau kontrol. Hal 

ini mengisyaratkan bahwa membangun karakter tidaklah dapat dilakukan hanya dengan 

memberikan materi atau pengetahuan mengenai karakter, tetapi lebih ditekankan pada 

praktek langsung baik oleh pendidik (guru/dosen) untuk kemudian ditiru oleh peserta 

didik. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya sekedar lips-service, tetapi 

satunya kata, pikiran dan tindakan. Dalam membangun karakter tidak pernah ada yang 

instan, semuanya butuh proses panjang dan pembiasaan.. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter harus ditekankan pada program pembiasaan yang mengarah pada aksi moral dan 

keteladanan seluruh warga sekolah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pendidikan 

karakter pada pembelajaran matematika dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan pendidikan karakter pada perencaaan pembelajaran matematika dapat  dilihat 

dalam penyusunan silabus dan RPP. Silabus yang disusun ditambahkan kolom tersendiri 

mengenai karakter siswa yang diharapkan berdasarkan indikator pencapaian. Nilai-nilai 

karakter mencakup nilai disiplin, rasa hormat dan perhatian (respect), tekun, tanggung 

jawab, mandiri, rasa ingin tahu, cermat dan teliti, kerjasama, kreatif dan berpikir logis. 

Sedangkan RPP yang disusun dicantumkan nilai-nilai karakter antara lain disiplin, rasa 

hormat dan perhatian (respect), tekun dan tanggung jawab.  

2. Guru telah menerapkan pendidikan karakter pada tahap pelaksanaan pembelajaran 

matematika. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) guru menanamkan 



pendidikan karakter mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Nilai- 

nilai karakter yang dapat diterapkan antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, nilai demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat/ 

komunikatif, demokratis, gemar membaca dan tanggung jawab. 

3. Guru telah menerapkan pendidikan karakter pada evaluasi pembelajaran matematika 

dengan cara mengadakan post tes/ ulangan harian. Nilai- nilai karakter yang dapat 

diterapkan antara lain disiplin, jujur, mandiri, kerja keras, toleransi, menghargai prestasi, 

demokratis dan kreatif. 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah disimpulkan diatas, 

maka peneliti mengajukan sejumlah saran. 

1. Kepala sekolah seharusnya lebih berperan dalam pelaksanaan pendidikan karakter.  

2. Guru matematika diharapkan dapat menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dengan baik. Guru dapat memasukkan nilai pendidikan karakter  

secara by chance maupun by design dengan menggunakan pendekatan, model maupun 

metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kondisi pembelajaran. 

3. Semua guru diharapkan benar-benar memberikan teladan yang baik dalam bertutur, 

bertindak, maupun bersikap yang didukung oleh segenap warga sekolah dan masyarakat 

guna tercapainya keberhasilan pendidikan karakter 

4. Siswa diharapkan mampu menerapkan pendidikan karakter yang telah ditanamkan guru 

dalam kegiatan sehari-hari. Bukan hanya pembelajaran di kelas saja tetapi juga 

dilingkingan sekolah dan masyarakat 

5. Orang tua  diharapkan turut serta dalam pendidikan karakter, karena bagaimanapun juga 

keluarga merupakan pendidikan yang utama dan pertama. Para guru dan orangtua juga 

harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Tujuan pendidikan karakter tidak 

akan tercapai apabila tidak adanya kerjasama antara seluruh komponen masyarakat. 

6. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang berbeda tetapi masih 

dalam konteks yang sama yaitu mengenai pendidikan karakter agar penerapan pendidikan 

karakter dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan pelaksanaan pendidikan  

karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran matematika. 
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