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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

generasi yang cerdas dan berkarakter. Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 

2003 pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional tersebut mencerminkan gambaran secara umum 

bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan,  keterampilan dan  

meningkatkan kepribadian, karakter atau akhlak mulia.  

      SMA Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah swasta 

favorit di Surakarta yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak dari dulu 

hingga saat ini, melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler. Hal ini sesuai dengan visi sekolah yaitu “Terwujudnya insan 

yang Islami, unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti dan berwawasan 

lingkungan”. Salah satu indikator visi sekolah tersebut adalah terwujudnya insan 

yang berakidah, beribadah dan berakhlak islami. Banyak sekali prestasi yang 

sudah  diperoleh, baik prestasi dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Prestasi 

tersebut terdiri dari prestasi akademik dan non akademik dari tingkat kota, 

nasional, maupun internasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

matematika (Dra. Sri Insiah), dapat diketahui bahwa siswa di SMA 
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Muhammadiyah 1 Surakarta dalam hal pembelajaran matematika secara umum 

telah memiliki karakter yang baik, diantaranya memperhatikan guru saat mengajar 

dan mengerjakan tugas tepat waktu. Tetapi di sisi lain masih ada siswa yang 

memiliki karakter kurang baik diantaranya tidak mengikuti pembelajaran tanpa 

keterangan, tidak mengumpulkan tugas, dan masih ada yang kurang tertib ketika 

penilaian. Pelanggaran-pelanggaran tersebut secara tidak langsung menunjukkan 

bahwa karakter siswa perlu diperbaiki. Karakter yang kurang baik dapat 

mempengaruhi prestasi, membuat siswa ketinggalan materi pelajaran, suasana 

kelas menjadi gaduh, dan lingkungan sekolah mejadi kurang konduksif untuk 

kegiatan belajar mengajar. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri 

jika tidak segera dicarikan solusinya. 

      Hasil penelitian Haqiqi (2017:3) menyatakan bahwa 50 persen siswa masih 

belum mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk belajar, mereka hanya 

mau belajar jika ada tugas atau akan ulangan saja, bahkan hampir 14 persen 

peserta didik selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Pasani dkk (2018: 28) 

menyatakan bahwa sikap atau karakter tanggung jawab siswa di sekolah masih 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya 

keaktifan siswa, siswa sering tidak melaksanakan tugas-tugasnya, tidak menepati 

janjinya, bahkan tawuran atau tindakan bullying di sekolah, sehingga untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dirasa masih sulit. Parandika (2019: 

366) menyatakan bahwa masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib 

terkait dengan karakter tanggung jawab dalam pembelajaran matematika misalnya 



3 

 

siswa bercanda dengan temannya ketika guru menjelaskan materi pelajaran di 

kelas, siswa tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh.   

Kasus lain yang masih ditemukan yaitu masih banyak peserta didik yang 

menganggap bahwasanya mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran 

yang sulit karena banyak berhubungan dengan angka-angka dan proses hitung-

menghitung. Ketika ulangan maupun ujian matematika, tidak sedikit peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Akibatnya, banyak dari 

mereka yang mendapatkan nilai di bawah target. Dengan demikian, hasil belajar 

peserta didik terkadang hanya dipandang guru dari satu sisi, yakni melalui hasil 

semata yang bisa dilihat dengan angka. Padahal mata pelajaran matematika 

sesungguhnya bukanlah mata pelajaran yang menghendaki pada perubahan dari 

sisi kognitif saja, melainkan sisi afektif dan psikomotorik juga. Dari sisi afektif 

misalnya seorang guru dapat mengintegrasikan karakter tanggung jawab pada 

proses pembelajaran yang terdapat dalam materi pelajaran matematika kepada 

peserta didik. 

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu adanya solusi tepat untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Dalam hal ini diperlukan manajemen pembelajaran yang 

baik dengan mengintegrasikan karakter.  Marzuki (2012: 37) menyatakan bahwa 

ada banyak nilai karakter yang bisa diintegrasikan dan dikembangkan melalui 

manajemen pembelajaran di sekolah. Guru perlu memilih karakter tertentu yang 

diprioritaskan pengintegrasiannya pada siswa. Siswa yang pandai tanpa memiliki 

karakter yang baik, suatu saat akan berperilaku bertentangan dengan norma dan 

agama di masyarakat. Salah satu karakter yang dapat dikembangkan dalam 
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pembelajaran adalah karakter tanggung jawab. Menciptakan manusia yang 

bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Tanggung 

jawab sangat berperan dalam kesuksesan siswa di kehidupannya kelak. 

Kurangnya rasa tanggung jawab, mereka akan mengalami kesulitan dalam 

bermasyarakat, kurang mendapat simpati dari orang sekitar, karena pada dasarnya 

mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya 

memberikan dampak kurang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang di 

sekitarnya juga. Seseorang akan bertindak seenaknya sendiri jika tidak memiliki 

tanggung jawab. Sebaliknya, jika memiliki tanggung jawab yang tinggi maka 

akan mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik.  

       Karakter tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap keberhasilan akademik 

dan berperan  terhadap kehidupan siswa di kehidupannya kelak. Tanggung jawab 

harus diajarkan dan ditanamkan pada diri seseorang sejak dini. Di luar sekolah 

orang tualah yang bertugas untuk menanamkan tanggung jawab pada anak 

mereka. Sedangkan untuk di sekolah tugas seorang gurulah yang harus 

menanamkan tanggung jawab pada siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran 

guru tidak hanya menyampaikan materi saja tetapi juga harus mengembangkan 

karakter peserta didik. Seorang siswa harus memiliki tanggung jawab dalam 

proses pembelajaran. Keberhasilan siswa yang dicapai sangat dipengaruhi oleh 

tanggung jawab yang dimilikinya. Dengan adanya tanggung jawab,  siswa akan 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru.  
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       Semua kegiatan di sekolah baik ketika proses pembelajaran di dalam kelas 

maupun di luar kelas harus diarahkan pada penanaman dan pembentukan karakter 

tanggung jawab siswa. Marzuki (2012: 38) menyatakan bahwa tanggung jawab 

adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan YME. Nastiti (2017: 

210) menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan nilai moral penting dalam 

kehidupan masyarakat, tanggung jawab adalah pertanggungan perbuatan.  

Matematika sebagai bagian dari pendidikan memiliki kewajiban yang sama 

dengan mata pelajaran yang lain untuk mengintegrasikan karakter tanggung jawab 

siswa sebagai calon generasi masa depan. Meskipun mata pelajaran matematika 

merupakan mata pelajaran yang mempelajari kumpulan bilangan-bilangan yang 

dianggap tidak berkaitan dengan karakter, tetapi guru dapat mengintegrasikan 

karakter tanggung jawab dalam proses pembelajaran secara eksplisit, dikaitkan 

dengan konteks kehidupan sehari-hari dengan memberikan teladan yang baik 

kepada siswa. Selama ini kebanyakan pembelajaran matematika lebih 

menekankan pada aspek kognitif dan psikomotorik dibandingkan aspek afektif 

seperti latihan siswa untuk terampil menghitung, menghafal, dan menyelesaikan 

soal-soal matematika tanpa memunculkan nilai-nilai karakter yang terdapat pada 

materi tersebut untuk ditanamkan pada kehidupan sehari-hari sehingga 

pembentukan dan pengembangan karakter siswa kurang tersentuh. Namun secara 

tidak langsung pembelajaran bisa diarahkan agar peserta didik memiliki karakter 

sesuai yang diharapkan guru. Dengan tidak adanya kewajiban mencantumkan 
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nilai karakter yang  dalam materinya, maka seolah guru tidak punya kewajiban 

mengembangkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Hal tersebut berakibat 

ketika belajar matematika seperti belajar yang tidak ada hubungannya dengan 

nilai karakter siswa. Kenyataan ini menjadi salah satu tantangan agar 

pembelajaran matematika dikemas menjadi pembelajaran yang menarik dan 

bermakna terutama dalam hal pembentukan dan pengembangan karakter tanggung 

jawab. 

 Dalam rangka membentuk karakter tanggung jawab siswa, diperlukan 

manajemen pembelajaran yang baik dengan mengintegrasikan nilai karakter di 

dalamnya. Mengelola pembelajaran merupakan tugas yang harus dilakukan oleh 

guru meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Haerana (2020: 23) menyatakan bahwa manajemen pembelajaran adalah segala 

upaya yang dilakukan dalam mengelola pembelajaran di kelas dan guru sebagai 

manajer di dalam kelas memiliki aktivitas mencakup kegiatan merencanakan, 

melaksanakan dan evaluasi pembelajaran yang dikelolanya. Hal tersebut sesuai 

dengan manajemen pembelajaran yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini. 

Adanya manajemen pembelajaran dengan mengintegrasikan karakter tanggung 

jawab diharapkan siswa memiliki kemampuan akademik sekaligus menjadi 

pribadi yang bertanggung jawab.  

      Pengintegrasian karakter tanggung jawab bukan hanya menjadi tanggung 

jawab orang tua tetapi juga menjadi tanggung jawab warga sekolah termasuk guru 

mata pelajaran matematika. Hal itu menunjukkan bahwa integrasi karakter 

tanggung jawab dalam pembelajaran sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan 
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latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

bagaimana cara mengintegrasikan karakter tanggung jawab dalam pembelajaran 

matematika dengan judul Manajemen Pembelajaran dengan Mengintegrasikan 

Karakter Tanggung jawab: Studi Kasus Pembelajaran Matematika di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang penelitian tentang Manajemen Pembelajaran 

dengan Mengintegrasikan Karakter Tanggung Jawab: Studi Kasus Pembelajaran 

Matematika di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2021/2022, 

maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran matematika dengan mengintegrasikan 

karakter tanggung jawab? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika dengan mengintegrasikan  

karakter tanggung jawab? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran matematika dengan mengintegrasikan 

karakter tanggung jawab? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan 

penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut. 

1. Tujuan Penelitian Secara Umum 

Tujuan penelitian secara umum adalah mendiskripsikan manajemen 

pembelajaran matematika dengan mengintegrasikan karakter tanggung jawab di 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

2. Tujuan Penelitian Secara Khusus 

      Tujuan penelitian secara khusus adalah untuk mengetahui sebagai berikut. 

a. Perencanaan pembelajaran matematika dengan mengintegrasikan karakter 

tanggung jawab di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

b. Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan mengintegrasikan karakter 

tanggung jawab di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

c. Evaluasi pembelajaran matematika dengan mengintegrasikan karakter 

tanggung jawab di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

      Manfaat secara teroritis yaitu dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang cara pengintegrasian karakter 

tanggung jawab dalam pembelajaran matematika yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:  

a. Manfaat Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan karakter tanggung jawab 

sehingga hasil belajar matematika siswa akan lebih baik dan siswa akan terbiasa 

bertanggung jawab dalam setiap pembelajaran dan tingkah laku sehari-hari. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dan dasar bagi guru untuk meningkatkan karakter tanggung jawab 

siswa sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

yang terkait dengan karakter tanggung jawab. 

d. Manfaat Bagi Orangtua 

Hasil penelitian ini dapat membantu peran orangtua dalam proses pembentukan 

dan pengembangan karakter tanggung jawab siswa agar menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 

 


