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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu abstraksi atau gambaran 

mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau 

keterkaitan konsep dengan konsep yang lain dari masalah yang diteliti dengan 

menggeneralisasikan suatu pengertian. 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

2.2. Tujuan Pembelajaran Matematika SMP 

Seluruh aktivitas dalam dunia pendidikan yang berlangsung, hal yang 

paling utama adalah belajar, dalam proses pembelajaran dikaitkan dengan 

proses interaksi atau komunikasi. Hakekatnya pembelajaran merupakan proses 

belajar mengajar yang dilakukan interaksi langsung antara dua pihak seperti 

halnya proses interaksi antara guru dengan siswa, begitupun siswa dengan guru 

pada pembelajaran matematika. Interaksi yang baik dapat diilustrasikan dimana 

guru dapat memudahkan siswa untuk mengelolah kemampuannya, sehingga 
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siswa dapat mempelajari dan mengembangkan kebutuhannya mereka sendiri 

(Elida, 2012). 

Istilah pembelajaran dikenal dengan istilah teaching atau intruction, 

yaitu suatu upaya sengaja guru mengajar atau menuntun dan menciptakan iklim 

siswa agar dapat belajar dengan efektif dan efisien (M. Thobroni &A. Mustofa, 

2013). Aktivitas mengajar dapat diartikan kegiatan guru untuk mengupayakan 

terciptanya jalinan komunikasi dengan siswa, sedangkan belajar merupakan 

suatu kegiatan siswa untuk menghimpun pengetahuannya. Pengertian mengajar 

dan belajar ini senada dengan Hamalik (2008) berpendapat bahwa belajar 

adalah memodifikasi kelakuan melalui pengalaman. Kemudian dipertegas lagi 

oleh Hamalik (2008) dari pengertian sebelumnya bahwa belajar suatu kegiatan 

atau proses dan bukan suatu hasil, belajar bukan hanya mengingat akan tetapi 

memiliki makna luas daripada itu, yaitu mengalami, hasil belajar sendiri bukan 

dilihat dari penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan sikap. Maka dari 

itu, belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan berbagai bentuk 

perbuatan untuk mencapai tujuan, dengan kata lain pembelajaran adalah segala 

upaya yang dilakukan guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa. 

Pelaksanaan proses pembelajaran matematika dijenjang SD, SMP, dan 

SMA tidak terlepas dari definisi matematika. Namun demikian, terdapat 

perbedaan pembelajaran matematika disetiap jenjangnya. Penelitian ini 

difokuskan pada pembelajaran matematika di SMP. Pada dasarnya tidak ada 

perbedaan definisi matematika dari ketiga jenjang tersebut yakni merupakan 

salah satu ilmu eksak yang berperan sebagai aktor dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) maupun dalam membentuk kepribadian 

manusia. Definisi tersebut diperjelas lagi bahwa matematika merupakan ilmu 

yang didasarkan oleh rasio (akal) melalui benda-benda yang berkaitan dalam 

pemikiran yang abstrak (Yuhasriati, 2012). Dalam hal ini, Sriyanto (2007) 

mengungkapkan bahwa: “Secara umum, tujuan diberikannya matematika di 

SMP adalah lebih menekankan pada cara nalar, dasar dan pembentukan sikap, 

serta keterampilan dalam penerapan matematika untuk membantu siswa 

mempersiapkan diri sanggup menghadapi perubahan keadaan yang selalu 

berkembang, melalui latihan dengan pemikiran yang logis, rasional, dan kritis”. 
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 Tercapainya tujuan pembelajaran matematika SMP merupakan hal 

yang sangat vital dalam proses pembelajaran. Hal ini sudah tercantum dalam 

lampiran Permendibud nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum SMP 

menyatakan bahwa mata pelajaran matematika memiliki tujuan agar siswa 

mampu berperilaku dan bersikap yang sesuai dengan nilai-nilai matematika 

dan mempelajarinya, seperti taat azas, konsisten menjunjung tinggi 

kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, 

tangguh, kreatif, menghargai kesemestaan (konteks, lingkungan), kerjasama, 

adil, jujur, teliti, cermat, bersikap luwes, dan terbuka, memiliki kemauan 

berbagi rasa dengan orang lain. 

Pembelajaran matematika adalah serangkaian aktivitas pendidikan 

yang didalamnya menggunakan ilmu matematika sebagai transportasi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dimana kegiatan guru mata pelajaran matematika 

dalam mengajarkan matematika kepada seluruh siswanya harus merubah dan 

membentuk karakter siswa baik dari segi kemampuan, keterampilan maupun 

kepribadian. Selaras dengan pengertian tersebut, Abidin (2010) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan 

bentuk kegiatan yang melibatkan siswa dalam pembelajaran untuk mengasah 

pengetahuan matematikanya dengan cara siswa sendiri. Selanjutnya guru hanya 

berperan sebagai fasilitator dan mediator. Sebagai fasilitator, untuk 

memudahkan siswa membangun pengetahuan matematikanya sendiri guru 

memfasilitasi sarana pembelajaran. Sebagai mediator,  guru harus menghindari 

dari pemberian pendapatnya sendiri saat siswa mengemukakan pendapatnya 

dan guru hanya sebagai perantara saja dalam interaksi antar siswa. 

Pelajaran matematika SMP kelas VII, VII, dan IX dalam kurun waktu 

proses pembelajaran pada semua KI dan KD, akan tidak efektif apabila semua 

sikap yang tercantum apabila ditumbuhkan ataupun dikembangkan. Oleh sebab 

itu, guru harus memilah dan memilih sikap-sikap mana saja yang akan fokus 

dalam penanaman nilai-nilai karakter siswa terhadap pembelajaran matematika 

dengan mengaitkan KI 1 dan KI 2. Pemilihan sikap juga dapat 

mempertimbangkan cita-cita sekolah yang akan diwujudkan, seperti yang 

tercantum dalam visi dan misi sekolah. Proses pembelajaran matematika 
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dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. Membuat perencanaan pembelajaran (merancang kegiatan 

pembelajaran, penilaian dalam silabus, RPP, dan bahan ajar), melaksanakan 

proses pembelajaran dan evaluasi adalah prinsip-prinsip pembelajaran 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning) selama ini yang dikenalkan 

oleh guru. Adapun tahapannya sebagai berikut. 

Tahap pertama, perencanaan pembelajaran. Tahap ini disusun silabus, 

RPP, dan bahan ajar. Ketiga komponen tersebut dirancang agar kegiatan 

pembelajarannya berwawasan pendidikan karakter. Mengadaptasikan silabus, 

RPP, dan bahan ajar yang telah dibuat/ada dengan menambahkan kegiatan 

pembelajaran yang bersifat memfasilitasi pengenalan nilai-nilai, menyadarkan 

pentingnya nilai-nilai, dan diinternalisasikan nilai-nilai. 

Tahap kedua, pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 

mulai dari tahap pendahuluan, inti, dan penutup, dipilih dan dilaksanakan agar 

siswa mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan oleh guru. Kegiatan 

pendahuluan berdasarkan Standar Proses, pada tahap pendahuluan, guru harus: 

1) Menyiapkan kondisi siswa baik secara psikis dan fisik dalam mengikuti 

proses pembelajaran; 2) Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

dengan materi yang akan dipelajari; 3) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai; dan 4) Menyampaikan bahan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus.Kegiatan inti, berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, kegiatan inti tersebut dibagi 

menjadi tiga tahap, yaitu: eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Secara garis 

besar bahwa pada tahap eksplorasi guru memberikan dorongan kepada siswa 

untuk memperoleh dan menghimpun pengetahuan serta keterampilan yang 

dikembangkan pada sikap saat kegiatan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Pada tahap elaborasi, siswa diberi peluang untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan melalui sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan 

pembelajaran lainnya sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa 

lebih luas. Pada tahap konfirmasi, guru memberikan umpan balik (feedback) 

untuk kebenaran dan layaknya dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

diperoleh oleh siswa. Kegiatan penutup, dalam kegiatan penutup tersebut, guru: 
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1) Membuat simpulan pelajaran; 2) Melakukan proses penilaian; 3) 

Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dan 4) 

Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

Tahap ketiga, evaluasi pencapaian belajar. Guru dapat 

mengembangkan teknik-teknik penilaian dengan bentuk-bentuk instrumen 

antara lain tes tulis, tes lisan, penilaian tugas, penilaian diri, dan sebagainya. 

Beberapa diantara teknik-teknik penilaian ini dapat digunakan untuk menilai 

hasil pencapaian siswa baik dari segi akademik maupun sikap kepribadiannya. 

Teknik-teknik yang digunakan terutama observasi (dengan lembar 

observasi/lembar pengamatan), penilaian diri (dengan lembar penilaian 

diri/kuesioner), dan penilaian antar teman (lembar penilaian antar teman).  

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

matematika SMP adalah dengan merancang pembelajaran yang terpusat pada 

siswa. Hal ini untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi 

kemandirian, dan semangat belajar (Permendikbud nomor 58 tahun 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika di SMP adalah upaya yang dilakukan guru untuk 

mencapai kondisi belajar bagi siswa SMP yang didalamnya terjadi proses 

kegiatan belajar-mengajar untuk memahami arti, keterkaitannya serta simbol-

simbol yang terdapat dalam pelajaran matematika. 

2.3. Hakekat Karakter, Penguatan Pendidikan Karakter  (PPK) 

2.3.1. Hakekat Karakter 

Akar dari semua tindakan kejahatan manusia adalah terletak pada 

hilangnya karakter seseorang. Pada dasarnya pendidikan merupakan wadah 

transformasi ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi berikutnya, sebagai 

aktor yang terlibat dalam dunia pendidikan dapat memahami apa yang 

dimaksud dengan karakter. “Character isn’t inherited. One builds its daily by 

the way one thinks and acts, thought by thought, action by action.” Helen G. 

Douglas (Samani & Hariyanto 2011). Karakter tidak diwariskan, namun 

melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan 
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yang dibangun secara berkelanjutan hari demi hari. Senada dengan ini Sutjipto 

(2011) mengatakan bahwa ada dua pengertian tentang karakter yaitu: Pertama, 

ia menjelaskan bagaimana seseorang itu bertingkah laku, selanjutnya yang 

kedua bahwa karakter berkaitan dengan kepribadian (personality) seseorang. 

Seseorang dapat dikatakan berkarakter (a person of character) apabila tingkah 

lakunya seusai dengan norma. 

Karakter merupakan ciri khas seseorang yang merujuk pada sikap 

(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan 

kreatifitas(creative) sebagai landasan dari kemampuan dalam mengahadapi 

masalah atau kesulitan. Menurut Muslich (2011) karakter merupakan nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan langsung dengan Tuhan, diri sendiri, 

manusia, dan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap dan perasaan. 

Senada dengan pengertian tersebut, Albertus (2015) menyatakan bahwa 

karakter adalah kemampuan seseorang untuk mengabdikan hidupnya dengan 

keterbatasan fisiknya pada kebajikan, sehingga bermanfaat bagi orang lain dan 

lingkungan sekitar. Adapun Pemerintah telah merumuskan 18 nilai pembentuk 

karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional. Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, dapat teridentifikasi 

beberapa nilai untuk pendidikan karakter bangsa sebagai berikut. 

Tabel 2.1Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter 

No. Nilai Deskripsi 

1 Religius 

Sikap dan perilaku yang taat dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya dan hidup rukun dengan pemeluk 

agam lain. 

2 Jujur 

Perilaku yang menjadikan dasar untuk dirinya sebagai 

orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan. 

3 Toleransi 
Sikap yang saling menghargai perbedaan (agama, suku, 

pendapat, etnis, sikap) dengan orang lain. 

4 Disiplin 
Tindakan patuh yang tidak melanggar berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

5 Kerja Keras 

Perilaku yang mencerminkan dengan sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan dan menyelesaikan 

tugas dengan baik. 

6 Kreatif 
Berpikir untuk melakukan sesuatu yang mengasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang sebelumnya. 

7 Mandiri 
Sikap dan perilaku menyelesaikan tugas yang tidak 

bergantung pada orang lain. 
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No. Nilai Deskripsi 

8 Demokratis 
Cara berpikir, bersikap, dan bertindak dirinya dengan 

orang lain dalam menilai sama hak dan kewajibannya. 

9 
Rasa Ingin 

Tahu 

Cara berpikir dan berwawasan untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari pengetahuannya. 

10 
Semangat 

Kebangsaan 

Sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara dari kepentingan pribadi dan 

kelompok. 

11 
Cinta Tanah 

Air 

Cara berpikir dan bertindak yang menunjukkan sikap 

kesetiaan, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12 
Menghargai 

Prestasi 

Cara berpikir dan sikap untuk mendorong dirinya 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

mengakui, dan menghargai keberhasilan orang lain. 

13 
Bersahabat/

Komunikatif 

Sikap yang memperlihatkan rasa senang bergaul, 

berbicara, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14 Cinta Damai 
Cara berpikir, bersikap, berbicara yang membuat orang 

lain senang dan nyaman akan kehadirannya. 

15 
Gemar 

Membaca 

Sutu kebiasaan meluangkan waktu untuk membaca yang 

memberikan hal positif bagi dirinya. 

16 
Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah dan 

memperbaiki kerusakan alam. 

17 Peduli Sosial 
Sikap dan tindakan selalu ingin mengulurkan tangannya 

(membantu) orang lain. 

18 
Tanggung 

jawab 

Cara berpikir dan bersikap seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dilakukan 

terhadap dirinya sendiri, bangsa, negara, dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 
Sumber: Kemendiknas dalam Arnasari (2012) dan dimodifikasi 

Dengan demikian karakter adalah perilaku atau kebiasaan seseorang yang 

membedakan atau membatasi satu dengan orang lain dan yang tampak dalam 

kehidupan sehari-hari. Meskipun telah dirumuskan 18 nilai karakter, satuan 

pendidikan dapat menentukan dan mengembangkan nilai-nilai sesuai 

kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing, sehingga implementasinya 

terdapat perbedaan jenis karakter yang dikembangkan disetiap sekolah. 

2.3.2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Pendidikan karakter terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan 

karakter. Bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dengan tegas 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan budi 

pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), serta jasmani anak agar 

dapat menyelaraskan kehidupannya dengan alam dan manusia (Kemendikbud, 
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2017). Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008). 

Penguatan pendidikan karakter sendiri merujuk pada lima nilai 

utamayaitu; (1) religius; (2) nasionalis; (3) mandiri; (4) gotong-royong; (5) 

integritas. Strategi implementasi PPK di satuan pendidikan dapat dilakukan 

melalui kegiatan di bawah ini. 

1. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah secara terstruktur dan wajib diikuti seluruh siswa 

sesuai kalender akademik untuk meningkatkan Standar Kompetensi 

Lulusan melalui Kompetensi Dasar. 

2. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

diluar kegiatan intrakurikuler yang menunjang kegiatan siswa dalam 

memahami dan memperdalam materi. Program ini biasanya diberikan 

berupa penugasan, proyek, ataupun kegiatan yang lain yang berhubungan 

dengan materi intrakurikuler. 

3. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan aktivitas untuk menyalurkan dan 

mengembangkan bakat dan minat siswa dengan memperhatikan 

karakteristik siswa. Program ini dilakukan di luar jam pelajaran 

(intrakurikuler). 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kelanjutan 

dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa 2010. Dalam 

Kemendikbud (2017) menyebutkan beberapa tujuan dari Gerakan Penguatan 

Pendidikan Karakter antara lain. 

a. Mengembangkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan makna dan nilai 

karakter sebagai jiwa utama penyelenggara pendidikan. 

b. Mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang akan menghadapai 

perubahan di masa yang akan datang. 

c. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai sukma dan fondasi 

pendidikan melalui kolaborasi jasmani dan rohani. 

d. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan untuk 

mendorong implementasi pendidikan karakter. 
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e. Merelasikan hubungan dengan publik (masyarakat) sebagai sumber belajar 

baik di dalam maupun di luar sekolah. 

f. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

2.4. Pendidikan Karakter Pada Proses Pembelajaran Matematika 

2.4.1. Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

mata Pelajaran Matematika yang didalamnya terdapat 5 (lima) tujuan mata 

pelajaran matematika. Berikut beberapa nilai karakter yang dapat 

dikembangkan dengan pembelajaran matematika. 

a. Disiplin 

Karakter disiplin dapat terbentuk, karena dalam mempelajari 

matematika siswa diharapkan mampu mengetahui keteraturan pola, 

memahami aturan-aturan dan konsep yang telah disepakati. Nilai karakter 

yang diharapkan dengan belajar matematika ini, seseorang mampu bekerja 

secara teratur dan rapih dalam menggunakan aturan dan konsep, dalam 

matematika sendiri apabila salah menggunakan aturan dan konsep maka 

akan mengakibatkan salah arti. 

b. Jujur 

Karakter jujur dapat terbentuk pada siswa, bahwa tidak mudah 

seseorang percaya terhadap isu-isu yang tidak jelas sebelum ada 

pembuktiannya. Matematika tidak menerima generalisasi dari pengamatan 

(induktif), meskipun sudah memberikan ilustrasi dan contoh-contoh pada 

tahap awal. Sebaiknya untuk generalisasi harus dengan pembuktian 

deduktif. Karakter yang dapat terbentuk adalah seseorang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, karena dari itu menunjukkan 

pembuktiannya. 

c. Kerja Keras 

Tak kala saat siswa mengerjakan perhitungan masih banyak 

kekeliruan. Namun, ketika dalam proses pengerjaan belum menghasilkan 

yang benar, cobalah dengan sabar koreksi atau lihat kembali (looking back) 
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apa yang dikerjakan secara runtut dengan teliti, dan terus berusaha tidak 

menyerah untuk mendapatkan hasil yang benar. 

d. Kreatif 

Seorang belajar matematika sangatlah beragam dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan. Ada yang menyelesaikan persoalan denga cara yang 

panjang dan juga menyelesaikan persoalan dengan yang singkat. Dari sini 

akan muncul kebiasaan untuk kreatif dalam ide yang digunakan untuk 

kehidupan yang lebih efisien. 

e. Rasa ingin tahu 

Memunculkan rasa ingin tahu dalam belajar matematika akan 

mengakibatkan siswa akan terus belajar dan menjadikannya kaya akan 

wawasan dan ilmu pengetahuan. Dengan ini membuat siswa mampu 

menelaah keterkaitan perbedaan dan analogi yang mampu  menyelesaikan 

masalah dengan baik (a good problems solver). 

f. Mandiri 

Mempelajari matematika siswa akan sering diberikan tantangan, 

persoalan yang menuntut siswa untuk menemukan solusi dan 

penyelesaiannya secara mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. 

Untuk itu siswa mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri dengan 

baik. 

g. Komunikatif 

Seseorang harus mampu mengkomunikasikan baik secara lisan 

maupun tulisan, karena matematika merupakan suatu bahasa. 

h. Tanggung Jawab 

Seseorang harus mampu melahirkan tanggung jawab dari kebiasaan 

mereka disiplin dalam bernalar atas apa yang dilakukannya. 

2.4.2. Integrasi Nilai-nilai Karakter dalam Pembelajaran Matematika 

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika tetap harus pada koridor nilai-nilai. Melalui pembelajaran ini, guru 

dapat mengembangkan nilai-nilai karakter seperti jujur, teliti, tanggung jawab, 

mandiri, demokratis, kerja keras, rasa ingin tahu, dan sebagainya. Dengan 

pendidikan karakter akan menghasilkan masyarakat yang memiliki jujur, 
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tanggungjawab, dapat dipercaya dan lainnya yang nantinya mampu 

menciptakan masyarakat yang berkarakter dalam kehidupan sosial. 

Mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran 

khususnya pelajaran matematika, mengharapkan siswa mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam tingkah laku sehari-harinya 

melalui pembelajaran yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas. Pada 

dasarnya dalam pembelajaran, bukan hanya menjadikan siswa untuk 

menguasai materi (kompetensi), melainkan juga menjadikan siswa mengenal, 

menyadari, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. 

Berikut langkah-langkah pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter. 

a. Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada 

Standar Isi (SI) untuk menentukan apakah nilai-nilai sudah tercantum di 

dalamnya. 

b. Menggunakan nilai-nilai budaya dan karakter yang menunjukkan 

keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk 

menentukan nilai yang akan dikembangkan. 

c. Mengembangkan proses pembelajaran  yang menunjukkan perilaku siswa 

yang aktif dan memungkinkan untuk menginternalisasi nilai dalam dirinya. 

d. Mencantumkan nilai-nilai budaya dan karakter tersebut ke dalam silabus 

dan RPP. 

e. Memberikan bantuan kepada siswa apabila mengalami kesulitan untuk 

menginternalisasi nilai maupun menunjukkannya dalam perilaku. 

Banyak macam upaya yang dilakukan guru matematika untuk 

mengembangkan nilai-nilai karakter. Salah satunya dengan pembelajaran siswa 

aktif, yang mana guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang 

mendukung terlaksananya penguatan pendidikan karakter. Dengan 

pembelajaran siswa yang aktif, nilai-nilai karakter seperti jujur, disiplin, teliti, 

rasa ingin tahu, tanggungjawab, dan sebagainya dapat berkembang. Penanaman 

karakter ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk dijadikan suatu 

kebiasaan (habbit) terhadap siswa. Untuk menghindari kekeliruan dalam 

mengartikan apa yang menjadi sasaran peneliti di lapangan agar mudah dalam 

pengumpulan data. Maka pengembangan nilai-nilai dan indikator penguatan 
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pendidikan karakter dalam mata pelajaran matematika dapat diperjelas dalam 

tabel 2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2 Nilai dan Indikator Penerapan PPK pada Proses Pembelajaran Matematika 

Nilai 

Karakter 
Proses dan Sikap Guru dalam Mengembangkan Karakter Siswa 

Religius 1. Guru mengaitkan materi dengan kekuasaan Allah SWT 

Disiplin 

1. Saat guru menerangkan rumus volume tabung, dan siswa 

diberi latihan soal, maka guru melihat keruntutan siswa 

dalam menyelesaikan soal tersebut. 

Jujur 
1. Memberi peringatan untuk tidak mencontek kepada siswa 

sebelum mengerjakan tugas atau ujian/ulangan. 

Teliti 

1. Meminta siswa untuk tidak tergesa-gesa mengerjakan soal 

dan meminta untuk mengecek kembali lembar jawaban 

sebelum mengumpulkannya. 

2. Mengetahui tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang 

saat diajarkan, jika siswa belum paham diberi pertanyaan 

terkait dengan materi atau jika waktu memungkin ulas lagi 

sejenak materi. 

Tanggung 

Jawab 

1. Guru menunjuk siswa untuk mengerjakan soal SPLDV di 

papan tulis, dan siswa tanggungjawab menyelesaikan soal 

tersebut. 

Mandiri 

1. Saat siswa masing-masing mengukur sudut menggunakan 

busur, tidak bertanya antara teman yang lainnya untuk 

ketepatan sudutnya. 

Demokratis 

1. Mengajak seluruh siswa agar dapat bekerja sama dalam 

diskusi kelompok tanpa membedakan ras, suku, agama, 

golongan, status sosial dan status ekonomi. 

Menghargai 

Prestasi 

1. Memberikan nasihat agar masing-masing siswa 

menghargai/menerima hasil penilaian tugas maupun 

ulangan dari guru. 

Gemar 

Membaca 

1. Meminta siswa untuk memahami materi sebelum 

melanjutkan pembelajaran selanjutnya. 

Komunikatif 
1. Guru meminta siswa untuk menjelaskan kembali dari 

jawaban yang sudah ditulis di papan. 

Kerja Keras 

1. Saat materi himpunan, guru menyebutkan macam-macam 

jenis makanan dan minuman, disitu guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa manakah yang termasuk 

himpunan bagian dan himpunan semesta 

Rasa Ingin 

Tahu 

1. Ketika guru mendemonstrasikan materi tentang sudut-sudut 

istimewa, maka akan ada kemunculan penasaran dari siswa, 

dan siswa akan bertanya asal mula sudut 3600. 

Kreatif 

1. Guru memberikan suatu persamaan garis misalkan 3𝑥+ 

2𝑦= 7. Guru menentukan suatu titik tertentu misal A(3,2), 

meminta siswa untuk menentukan garis sejajar melalui titik 

tersebut. Jika siswa sudah mengerti, siswa diminta 

menentukan titik lainnya. 

2. Menyelesaikan soal open-ended untuk memberikan 

pemikiran alternatif penyelesaian. 

 


