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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan bangsa Indonesia di bidang pendidikan tercantum dalam 

pembukaan Undang Undang Negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Karakter peserta didik yang harus dimunculkan dalam 

pendidikan di sekolah adalah cerdas. Karena itu usaha pendidikan pengajaran 

tidak hanya sekedar membuat anak didik pintar, tetapi mendidik anak didik 

menjadi cerdas. 

Pembangunan bangsa Indonesia meliputi atau mencakup segala segi 

kehidupan manusia yang menyatu dalam pembangunan manusia seutuhnya. 

Namun pada kenyataannya, lebih diutamakan pembangunan fisik dibandingkan 

dengan pembangunan akhlak manusia. Pembangunan akhlak manusia berkenaan 

dengan pembangunan pendidikan nilai. Yang berhubungan dengan  pendidikan 

budi pekerti, yang mulai decanangkan kembali sejak tahun 2011 dengan nama 

pendidikan karakter. 

Pembangunan akhlak manusia yang lama ditinggalkan dengan tidak ada 

lagi pendidikan budi pekerti di sekolah dalam arti sebagai satu mata pelajaran 

tersendiri, atau pada mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti, seperti yang ada 

pada kurikulum masa lalu, sampai dengan munculnya kurikulum 1975 dengan 

Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Tetapi bukan berarti 

pendidikan budi pekerti hilang. Pendidikan budi pekerti terarah kepada 

pendidikan nilai yang secara inplisit dilakukan oleh para pendidik dalam dunia 

pendidikan (sebagai guru, dosen, tenaga kependidikan pada umumnya, bahkan 

masyarakat, temasuk orang tua), melaui pendidikan Agama, Pendidikan Moral 

Pancasila (PMP). Pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui pendidikan Agama 

dan PMP, ternyata belum memenuhi harapan bangsa yang mendidik anak-anak 

cerdas. Prosess pendidikan di sekolah lebih mengarahkan peserta didik menjadi 

anak-anak pintar kerena memahami banyak ilmu pengetahuan. 
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Pendidikan yang berorientasi penguasan illmu pengetahuan inilah yang 

mendorong sekolah untuk memacu peserta didiknya untuk belajar ilmu 

pengetahuan dengan tekun supaya lulus ujian akhir nasional, yang dari dulu diberi 

nama atau istilah yang berganti-ganti, dari waktu ke waktu sampai saat ini, istilah 

tersebut, yaitu: EBTANAS, Ujian Akhir Nasional, dan Ujian Nasional yang 

terakhir ini rencananya akan ditiadakan. 

Ujian-ujian yang dilaksanakan ini lebih banyak untuk mengukur 

pemahaman ilmu pengetahuan, penguasaan keterampilan daripada mengukur 

kemampuan sikap di bidang afektif. Untuk meningkatkan kemampuan di bidang 

afektif ini diperlukan pendidikan nilai. Pendidikan nilai merupakan pendidikan 

yang mengarah ke Pendidikan Karakter Bangsa. Pendidikan nilai tidak harus 

dilaksanakan dalam satu mata pelajaran tersendiri secara eksplisit, tetapi 

pendidikan nilai dapat dilaksanakan secara inplisit ke dalam mata pelajaran - mata 

pelajaran yang di ajarkan di sekolah. Pendidikan nilai yang mengarah ke 

pendidikan karakter inilah yang menjadi dasar penulis mengemukakan tulisan ini 

yang berjudul ”Pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam Pendidikan 

Matematika” karena dalam matematika ada karakteristik atau ciri matematika 

yang dapat menjadi pedoman dalam pendidikan karakter. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penulisan ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan karakter dalam pendidikan untuk 

membentuk karakter anak 

2. Bagaimana peran pembelajaran matematika dalam pembentukan nilai-nilai 

karakter pada anak 

3. Faktor-faktor yang dapat memunculkan nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran matematika 
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1.3 Tujuan Pembahasan 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dijabarkan, adapun tujuan 

pembahasan pada penulisan ini adalah : 

1. memahami tentang pentingnya pendidikan karakter dalam pendidikan 

2. memahami tentang peranan pembelajaran matematika dalam pembentukan 

karakter 

3. memahami dan mengimplikasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran 

matematika 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini penulis perlu membatasi pembahasan yang akan 

dikemukakan dalam penulisan. Pembahasan yang mengacu pada nilai-nilai 

karakter yang telah ditetapkan oleh kemendiknas untuk seluruh anak-anak bangsa. 

 

 


