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Bangsa Indonesai sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau telah melahirkan berbagai 

macam budaya yang unik dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Seiring dengan perkembangan zaman, 
nilai budaya yang terkandung dar
bangsanya. Suatu bangsa yang baik adalah suatu bangsa yang dapat mewariskan budaya yang baik terhadap 
para generasi penerusnya. Pembiasaan menamankan budaya
memungkinkan untuk mendapatkan penerus yang berkarakter baik pula. Pendidikan sebagai suatu sistem 
pembentukan watak dan prilaku merupakan salah satu sarana dalam mencetak generasi yang handal dan 
berkarakter baik. Untuk itu, pendidikan karakter da
dalam proses pembelajaran, harus dilakukan secara tersurat dan terprogram dalam setiap pembelajaran. 
Pembelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam setiap jenjang pendidikan d
menengah di bangsa ini juga berkewajiban menanamkan nilai
pembelajarannya. Untuk itu harus dikembangkan suatu pembelajaran matematika yang tidak hanya 
mengasah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 
menanamkan pendidikan karakter dan budaya bangsa.
 
Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Budaya Bangsa dan Pembelajaran Matematika 
 
A. Pendahuluan 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manus

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”. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat jelaskan bahwa terdapat 3(tiga) fungsi ut

nasional, yaitu: (1) Mengembangkan kemampuan, (2) Membentuk watak dan (3) Menjadikan 

bangsa yang beradab dan bermartabat. Artinya, berdasarkan penjelasan tersebut pendidikan 

nasional tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan d

tetapi juga menjadi sarana untuk mencetak watak dan karakter peserta didik. Pada akhirnya jika 

peserta didik mempunyai kemampuan dan karakter, maka akan tercipta bangsa yang tidak 

hanya beradab, tetapi juga bermartabat.

Dalam pasal 1 pada Undang

Nasional, menyebutkan definisi dari pendidikan dan peserta didik sebagai berikut: (1) 
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ABSTRAK 

Bangsa Indonesai sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau telah melahirkan berbagai 
macam budaya yang unik dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Seiring dengan perkembangan zaman, 
nilai budaya yang terkandung dari setiap etnik yang ada akan menghasilkan karakter atau identitas bagi 
bangsanya. Suatu bangsa yang baik adalah suatu bangsa yang dapat mewariskan budaya yang baik terhadap 
para generasi penerusnya. Pembiasaan menamankan budaya-budaya yang baik bagi genera
memungkinkan untuk mendapatkan penerus yang berkarakter baik pula. Pendidikan sebagai suatu sistem 
pembentukan watak dan prilaku merupakan salah satu sarana dalam mencetak generasi yang handal dan 
berkarakter baik. Untuk itu, pendidikan karakter dan budaya bangsa yang selama ini secara tersirat dilakukan 
dalam proses pembelajaran, harus dilakukan secara tersurat dan terprogram dalam setiap pembelajaran. 
Pembelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam setiap jenjang pendidikan d
menengah di bangsa ini juga berkewajiban menanamkan nilai-nilai budaya bangsa dalam setiap aktivitas 
pembelajarannya. Untuk itu harus dikembangkan suatu pembelajaran matematika yang tidak hanya 
mengasah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika, tetapi juga harus 
menanamkan pendidikan karakter dan budaya bangsa. 

Pendidikan Karakter, Budaya Bangsa dan Pembelajaran Matematika 

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manus

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”. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat jelaskan bahwa terdapat 3(tiga) fungsi ut

nasional, yaitu: (1) Mengembangkan kemampuan, (2) Membentuk watak dan (3) Menjadikan 

bangsa yang beradab dan bermartabat. Artinya, berdasarkan penjelasan tersebut pendidikan 

nasional tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan d

tetapi juga menjadi sarana untuk mencetak watak dan karakter peserta didik. Pada akhirnya jika 

peserta didik mempunyai kemampuan dan karakter, maka akan tercipta bangsa yang tidak 

hanya beradab, tetapi juga bermartabat. 

l 1 pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyebutkan definisi dari pendidikan dan peserta didik sebagai berikut: (1) 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA DALAM PEMBELAJARAN 

PGRI Bangkalan 

Bangsa Indonesai sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau telah melahirkan berbagai 
macam budaya yang unik dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Seiring dengan perkembangan zaman, 

i setiap etnik yang ada akan menghasilkan karakter atau identitas bagi 
bangsanya. Suatu bangsa yang baik adalah suatu bangsa yang dapat mewariskan budaya yang baik terhadap 

budaya yang baik bagi generasi muda 
memungkinkan untuk mendapatkan penerus yang berkarakter baik pula. Pendidikan sebagai suatu sistem 
pembentukan watak dan prilaku merupakan salah satu sarana dalam mencetak generasi yang handal dan 

n budaya bangsa yang selama ini secara tersirat dilakukan 
dalam proses pembelajaran, harus dilakukan secara tersurat dan terprogram dalam setiap pembelajaran. 
Pembelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam setiap jenjang pendidikan dasar dan 

nilai budaya bangsa dalam setiap aktivitas 
pembelajarannya. Untuk itu harus dikembangkan suatu pembelajaran matematika yang tidak hanya 

masalah matematika, tetapi juga harus 

Pendidikan Karakter, Budaya Bangsa dan Pembelajaran Matematika  

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, 

menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 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”. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat jelaskan bahwa terdapat 3(tiga) fungsi utama dari pendidikan 

nasional, yaitu: (1) Mengembangkan kemampuan, (2) Membentuk watak dan (3) Menjadikan 

bangsa yang beradab dan bermartabat. Artinya, berdasarkan penjelasan tersebut pendidikan 

nasional tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dari peserta didik semata, 

tetapi juga menjadi sarana untuk mencetak watak dan karakter peserta didik. Pada akhirnya jika 

peserta didik mempunyai kemampuan dan karakter, maka akan tercipta bangsa yang tidak 

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyebutkan definisi dari pendidikan dan peserta didik sebagai berikut: (1) 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dan (2) Peserta did

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan 

definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran mempunyai peranan y

penting dalam mengembangkan potensi peserta didik serta memperbaiki mutu pendidikan 

bangsa. Artinya, apabila proses pembelajaran dilaksanakan dengan baik, maka akan 

menghasilkan potensi peserta didik serta mutu pendidikan bangsa yang baik pula.

Matematika sebagai mata pelajaran yang diajarkan mulai dari pendidikan dasar dan 

menengah dengan beban pelajaran yang melebihi 2 Jam Tatap Muka (JTM) mempunyai 

peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan dan karakter peserta didik. 

Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika tenaga pendidik tidak hanya mengajarkan 

kemampuan atau keilmuan dari matematikanya saja, tetapi juga harus menanamkan karakter 

yang baik bagi para peserta didiknya. Pertanyaanya adalah “Bagaimana pelaksanaan 

pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika?”. Dalam makalah ini 

akan dibahas, cara mengembangkan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

pembelajaran matematika

 
B. Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa

1) Pengertian Pendidikan Karakter dan

Hasan dkk (2010, 2 

budaya bangsa sebagai berikut:

a) Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi 

mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyara

masa depan. 

b) Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan 

keyakinan (belief

c) Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang  terb

hasil internalisasi berbagai kebajikan (

landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

ar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dan (2) Peserta did

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan 

definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran mempunyai peranan y

penting dalam mengembangkan potensi peserta didik serta memperbaiki mutu pendidikan 

bangsa. Artinya, apabila proses pembelajaran dilaksanakan dengan baik, maka akan 

menghasilkan potensi peserta didik serta mutu pendidikan bangsa yang baik pula.

Matematika sebagai mata pelajaran yang diajarkan mulai dari pendidikan dasar dan 

menengah dengan beban pelajaran yang melebihi 2 Jam Tatap Muka (JTM) mempunyai 

peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan dan karakter peserta didik. 

arena itu, dalam pembelajaran matematika tenaga pendidik tidak hanya mengajarkan 

kemampuan atau keilmuan dari matematikanya saja, tetapi juga harus menanamkan karakter 

yang baik bagi para peserta didiknya. Pertanyaanya adalah “Bagaimana pelaksanaan 

kan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika?”. Dalam makalah ini 

akan dibahas, cara mengembangkan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

pembelajaran matematika 

Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa 

Pengertian Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa 

Hasan dkk (2010, 2 – 4)  menjelaskan tentang definisi dari pendidikan karakter dan 

budaya bangsa sebagai berikut: 

Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi 

mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di 

Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan 

belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. 

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang  terb

hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

ar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dan (2) Peserta didik 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan 

definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran mempunyai peranan yang teramat 

penting dalam mengembangkan potensi peserta didik serta memperbaiki mutu pendidikan 

bangsa. Artinya, apabila proses pembelajaran dilaksanakan dengan baik, maka akan 

menghasilkan potensi peserta didik serta mutu pendidikan bangsa yang baik pula.  

Matematika sebagai mata pelajaran yang diajarkan mulai dari pendidikan dasar dan 

menengah dengan beban pelajaran yang melebihi 2 Jam Tatap Muka (JTM) mempunyai 

peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan dan karakter peserta didik. 

arena itu, dalam pembelajaran matematika tenaga pendidik tidak hanya mengajarkan 

kemampuan atau keilmuan dari matematikanya saja, tetapi juga harus menanamkan karakter 

yang baik bagi para peserta didiknya. Pertanyaanya adalah “Bagaimana pelaksanaan 

kan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika?”. Dalam makalah ini 

akan dibahas, cara mengembangkan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

4)  menjelaskan tentang definisi dari pendidikan karakter dan 

Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi 

kat dan bangsa yang lebih baik di 

Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan 

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang  terbentuk dari 

) yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak 
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Depdiknas (2010, 4 

upaya yang dirancan

perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perb

budaya, dan adat istiadat. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pendidikan karakter dan budaya 

bangsa dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilaksanakan dengan sadar dan sistematis 

untuk menanamkan nilai

manusia maupun nilai

Maha Esa. 

2) Ciri-Ciri Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa

FW Foerster (1869

yang diakui secara historis

menekankan dimensi etis

bahwa terdapat 4 (empat) ciri dasar dalam pel

ke empat ciri dasar pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa yang 

dikembangkan dari Foerster (dalam Susanti, 2011: 5 

a) Keteraturan antara aturan dengan setiap tindakan yang diukur berdasar hi

nilai tertentu yang menjadi pedoman normatif dalam setiap melaksanakan tindakan. 

b) Koherensi yang memberikan keberanian dan keteguhan seseorang terhadap prinsip 

serta tidak mudah terombang

c) Otonomi seseorang dalam menginternalisasikan aturan dari luar sehingga menjadi 

aturan atau nilai-

d) Keteguhan dan kesetiaan, artinya penghormatan seseorang atas komitmen untuk 

memilih dan mememiliki kebiasaan yang dipandang baik. 

3) Fungsi Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa

Hasan dkk (2010, 7) menyebutkan fungsi dari Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

sebagai berikut: 

a) Perluasan pengembangan potensi peserta didik agar mereka  memiliki kepeduliaan 

terhadap nilai-nilai yang mendasari kehi

b) Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam 

pengembangan ranah yang lebih luas dari ranah kognitif.
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Depdiknas (2010, 4 – 5) menyebutkan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya

upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai

perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, dan adat istiadat.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pendidikan karakter dan budaya 

bangsa dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilaksanakan dengan sadar dan sistematis 

menanamkan nilai-nilai perilaku yang berkaitan dengan hubungan antar sesama 

manusia maupun nilai-nilai perilaku yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan Yang 

Ciri Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa 

FW Foerster (1869-1966) adalah seorang pakar pendidikan yang berasal dari Jerman 

yang diakui secara historis-geneologis sebagai pencetus pendidikan karakter yang 

menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi, menyebutkan 

bahwa terdapat 4 (empat) ciri dasar dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Berikut adalah 

ke empat ciri dasar pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa yang 

dikembangkan dari Foerster (dalam Susanti, 2011: 5 – 6), yaitu: 

eteraturan antara aturan dengan setiap tindakan yang diukur berdasar hi

nilai tertentu yang menjadi pedoman normatif dalam setiap melaksanakan tindakan. 

Koherensi yang memberikan keberanian dan keteguhan seseorang terhadap prinsip 

serta tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. 

seorang dalam menginternalisasikan aturan dari luar sehingga menjadi 

-nilai bagi dirinya sendiri.  

Keteguhan dan kesetiaan, artinya penghormatan seseorang atas komitmen untuk 

memilih dan mememiliki kebiasaan yang dipandang baik.  

Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa 

Hasan dkk (2010, 7) menyebutkan fungsi dari Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

Perluasan pengembangan potensi peserta didik agar mereka  memiliki kepeduliaan 

nilai yang mendasari kehidupan budaya dan karakter bangsa

Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam 

pengembangan ranah yang lebih luas dari ranah kognitif.  

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

5) menyebutkan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-

g dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai 

perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

norma agama, hukum, tata krama, 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pendidikan karakter dan budaya 

bangsa dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilaksanakan dengan sadar dan sistematis 

nilai perilaku yang berkaitan dengan hubungan antar sesama 

nilai perilaku yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan Yang 

seorang pakar pendidikan yang berasal dari Jerman 

geneologis sebagai pencetus pendidikan karakter yang 

spiritual dalam proses pembentukan pribadi, menyebutkan 

aksanaan pendidikan karakter. Berikut adalah 

ke empat ciri dasar pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa yang 

eteraturan antara aturan dengan setiap tindakan yang diukur berdasar hierarki nilai-

nilai tertentu yang menjadi pedoman normatif dalam setiap melaksanakan tindakan.  

Koherensi yang memberikan keberanian dan keteguhan seseorang terhadap prinsip 

ambing pada situasi baru atau takut risiko.  

seorang dalam menginternalisasikan aturan dari luar sehingga menjadi 

Keteguhan dan kesetiaan, artinya penghormatan seseorang atas komitmen untuk 

Hasan dkk (2010, 7) menyebutkan fungsi dari Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

Perluasan pengembangan potensi peserta didik agar mereka  memiliki kepeduliaan 

dupan budaya dan karakter bangsa 

Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam 
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c) Wahana dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik sebagai individu, 

anggota masyarakat, 

4) Tujuan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa

Hasan dkk (2010, 7) menyebutkan tujuan dari Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

sebagai berikut: 

a) Mengembangkan

warganegara yang 

b) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan 

nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

c) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didi

penerus bangsa; 

d) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

berwawasan kebangsaan; dan

e) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persaha

tinggi dan penuh kekuatan 

5) Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa

Hasan dkk (2010, 9 

karakter bangsa sebagai berikut:

a) Religius: suatu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain.

b) Jujur: suatu perilaku yang didasarkan pada kebenaran, menghindari perilaku ya

salah, dan menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

c) Toleransi: suatu tindakan dan sikap yang menghargai pendapat, sikap dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari pendapat, sikap, dan tindakan dirinya.

d) Disiplin: suatu tindakan tertib dan aptuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang 

harus dilaksanakannya.

e) Kerja keras: suatu upaya yang diperlihatkan untuk selalu menggunakan waktu yang 

tersedia untuk suatu pekerjaan dengan sebaik

dilakukan selesai pada waktunya
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ahana dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik sebagai individu, 

anggota masyarakat, dan warganegara   

Tujuan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa 

Hasan dkk (2010, 7) menyebutkan tujuan dari Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

engembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan 

warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;

engembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan 

nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;  

enanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didi

 

engembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

berwawasan kebangsaan; dan 

engembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang 

tinggi dan penuh kekuatan (dignity). 

Nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa 

Hasan dkk (2010, 9 − 10 ) menyebutkan nilai-nilai dari Pendidikan budaya dan 

karakter bangsa sebagai berikut: 

suatu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

perilaku yang didasarkan pada kebenaran, menghindari perilaku ya

salah, dan menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan.  

suatu tindakan dan sikap yang menghargai pendapat, sikap dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari pendapat, sikap, dan tindakan dirinya.

suatu tindakan tertib dan aptuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang 

harus dilaksanakannya. 

suatu upaya yang diperlihatkan untuk selalu menggunakan waktu yang 

tersedia untuk suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya sehingga pekerjaan yang 

dilakukan selesai pada waktunya 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

ahana dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik sebagai individu, 

Hasan dkk (2010, 7) menyebutkan tujuan dari Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan 

nilai budaya dan karakter bangsa; 

engembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan 

 

enanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi 

engembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

engembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

batan, serta dengan rasa kebangsaan yang 

nilai dari Pendidikan budaya dan 

suatu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun 

perilaku yang didasarkan pada kebenaran, menghindari perilaku yang 

salah, dan menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

suatu tindakan dan sikap yang menghargai pendapat, sikap dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari pendapat, sikap, dan tindakan dirinya. 

suatu tindakan tertib dan aptuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang 

suatu upaya yang diperlihatkan untuk selalu menggunakan waktu yang 

baiknya sehingga pekerjaan yang 
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f) Kreatif: berpikir untuk menghasilkan suatu cara atau produk baru dari apa ya

dimiliki 

g) Mandiri: kemampuan melakukan pekerjaan sendiri dengan kemampuan yang telah 

dimilikinya 

h) Demokratis: sikap dan tindakan yang menilai tinggi hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain dalam kedudukan yang sama

i)  Rasa ingin tahu: 

apa yang dipelajarinya secara lebih mendalam dan meluas dalam berbagai aspek 

terkait.  

j) Semangat kebangsaan:

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas k

kelompoknya. 

k) Cinta tanah air:

penghargaan  yang tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsanya.

l)  Menghargai prestasi:

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain.

m)  Bersahabat/komunikatif:

bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain

n) Cinta damai: suatu sikap dan tindakan yang selalu menyebabkan orang lain senang 

dan dirinya diterima dengan baik oleh orang lain, masyarakat dan bangsa

o)  Gemar membaca:

bahan bacaan yang memberik

p) Peduli sosial: suatu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan untuk 

membantu orang lain dan masyarakat dalam meringankan kesulitan yang mereka 

hadapi. 

q) Peduli lingkungan

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi

r) Tanggung-jawab:

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

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
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berpikir untuk menghasilkan suatu cara atau produk baru dari apa ya

kemampuan melakukan pekerjaan sendiri dengan kemampuan yang telah 

sikap dan tindakan yang menilai tinggi hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain dalam kedudukan yang sama 

Rasa ingin tahu: suatu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

apa yang dipelajarinya secara lebih mendalam dan meluas dalam berbagai aspek 

Semangat kebangsaan: suatu cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas k

Cinta tanah air: suatu sikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan  yang tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsanya. 

Menghargai prestasi: suatu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

Bersahabat/komunikatif: suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. 

suatu sikap dan tindakan yang selalu menyebabkan orang lain senang 

dan dirinya diterima dengan baik oleh orang lain, masyarakat dan bangsa

Gemar membaca: suatu kebiasaan yang selalu menyediakan waktu untuk membaca 

bahan bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

suatu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan untuk 

membantu orang lain dan masyarakat dalam meringankan kesulitan yang mereka 

Peduli lingkungan: suatu sikap dan tindakan yang selalu berupay

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi 

jawab: suatu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

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

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

berpikir untuk menghasilkan suatu cara atau produk baru dari apa yang telah 

kemampuan melakukan pekerjaan sendiri dengan kemampuan yang telah 

sikap dan tindakan yang menilai tinggi hak dan kewajiban dirinya dan 

tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

apa yang dipelajarinya secara lebih mendalam dan meluas dalam berbagai aspek 

suatu cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

suatu sikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan  yang tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

g mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati 

suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

suatu sikap dan tindakan yang selalu menyebabkan orang lain senang 

dan dirinya diterima dengan baik oleh orang lain, masyarakat dan bangsa 

suatu kebiasaan yang selalu menyediakan waktu untuk membaca 

suatu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan untuk 

membantu orang lain dan masyarakat dalam meringankan kesulitan yang mereka 

: suatu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

suatu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

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

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 



 

 

Seminar Nasional Pe
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012

6) Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Berikut adalah faktor penghambat dalam terlaksananya Pendidikan Karakter dan 

Budaya Bangsa sebagai berikut yang dikembangkan dari Furuhito (2011, 8), yaitu:

a) Sifat Pemalas: suatu sikap yang lebih suka menghabiskan waktu dengan kegiatan

kegiatan yang tidak produktif dan cendrung menghambur

b) Sifat konsumtif: suatu sikap yang lebih senang menggunakan harta dan kekayaan 

untuk memenuhi kebutuhan sesaat yang tidak bermanfaat.

c) Bangsa Kuli: Suatu sikap yang lebih suka menjadi seorang

pemberi pekerjaan atau sikap yang lebih senang menjadi pengguna atau pemakai dari 

pada menjadi pembuat. 

 
C. Pembelajaran Matematika

1. Tujuan Pembelajaran Matematika

Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan tentang tujuan dari pembelajaran 

matematika sebagai berikut:

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, 

pemecahan masalah

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  

matematika 

c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memaham

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh

d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah

e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika da

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

2. Karakteristik Pembelajaran Matematika

Berikut adalah karakteristik pembelajaran matematika yang dik

Soedjadi (2007: 9 – 18) dan Amin (1999: 2 
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Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa

Berikut adalah faktor penghambat dalam terlaksananya Pendidikan Karakter dan 

Budaya Bangsa sebagai berikut yang dikembangkan dari Furuhito (2011, 8), yaitu:

Sifat Pemalas: suatu sikap yang lebih suka menghabiskan waktu dengan kegiatan

iatan yang tidak produktif dan cendrung menghambur-hamburkan uang.

Sifat konsumtif: suatu sikap yang lebih senang menggunakan harta dan kekayaan 

untuk memenuhi kebutuhan sesaat yang tidak bermanfaat. 

Bangsa Kuli: Suatu sikap yang lebih suka menjadi seorang pekerja dari pada menjadi 

pemberi pekerjaan atau sikap yang lebih senang menjadi pengguna atau pemakai dari 

pada menjadi pembuat.  

Pembelajaran Matematika 

Tujuan Pembelajaran Matematika 

Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan tentang tujuan dari pembelajaran 

matematika sebagai berikut: 

Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, 

pemecahan masalah 

Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memaham

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh

Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah 

Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki 

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Karakteristik Pembelajaran Matematika 

Berikut adalah karakteristik pembelajaran matematika yang dik

18) dan Amin (1999: 2 – 8), yaitu: 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

dan Budaya Bangsa 

Berikut adalah faktor penghambat dalam terlaksananya Pendidikan Karakter dan 

Budaya Bangsa sebagai berikut yang dikembangkan dari Furuhito (2011, 8), yaitu: 

Sifat Pemalas: suatu sikap yang lebih suka menghabiskan waktu dengan kegiatan-

hamburkan uang. 

Sifat konsumtif: suatu sikap yang lebih senang menggunakan harta dan kekayaan 

pekerja dari pada menjadi 

pemberi pekerjaan atau sikap yang lebih senang menjadi pengguna atau pemakai dari 

Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan tentang tujuan dari pembelajaran 

Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam 

Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh 

Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

lam kehidupan, yaitu memiliki 

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

Berikut adalah karakteristik pembelajaran matematika yang dikembangkan dari 
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a) Objek kajian matematika bersifat abstrak

yang hanya ada dalam pikiran dan tidak dapat dirasakan, tetapi diyakini keberadaanya.

b) Bertumpu pada kese

diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan

berlaku pada semesta pembicaraan tertentu.

c) Berpola pikir deduktif

adalah pola pikirnya yang bersifat deduktif, maka akibatnya matematika dapat 

berkembang untuk kepentingan matematika sendiri. Untuk itu, terkadang 

perkembangan ilmu matematika tidak akan bermanfaat saat ditemukan, tetapi pada 

suatu saatnya nanti ilmu 

manusia dan diakui kebenaranya

d) Konsisten dalam sistemnya

eksklusifisme pelajaran matematika secara teoritis. Kadangkala teori dalam 

matematika dapat 

berlaku pada suatu sistem tertentu

e) Memiliki/menggunakan simbol yang “kosong” dari arti

matematika kosong dari arti. Kosong dari arti bukan berarti tidak mempun

sama sekali, tetapi arti yang dipunyai tergantung pada si pemberi arti.

3. Objek Kajian dalam Pembelajaran Matematika

Objek kajian dalam matematika dapat berupa fakta, konsep, relasi

(Amin, 1999: 2 – 5). Selanjutnya penjelasan da

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Fakta adalah segala sesuatu yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya, baik 

berupa simbol, lambang atau kata

b) Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan, m

atau menggolongkan objek tertentu 

c) Relasi adalah suatu aturan yang digunakan untuk mengawankan anggota himpunan 

dengan anggota himpunan yang lainnya. 

d) Operasi adalah suatu aturan yang digunakan untuk mendapatkan elemen tunggal dari 

satu atau lebih elemen yang diketahui 

e) Prinsip adalah suatu hubungan yang diperoleh dengan cara menggabungkan dua atau 

lebih objek konsep dalam matematika 
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Objek kajian matematika bersifat abstrak. Abstrak dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang hanya ada dalam pikiran dan tidak dapat dirasakan, tetapi diyakini keberadaanya.

Bertumpu pada kesepakatan. Semua objek dalam yang tercamtum dalam matematika 

diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan-kesepatan yang nilai kebenarannya hanya 

berlaku pada semesta pembicaraan tertentu. 

Berpola pikir deduktif. Perbedaan mendasar matematika dengan pelajaran lai

adalah pola pikirnya yang bersifat deduktif, maka akibatnya matematika dapat 

berkembang untuk kepentingan matematika sendiri. Untuk itu, terkadang 

perkembangan ilmu matematika tidak akan bermanfaat saat ditemukan, tetapi pada 

suatu saatnya nanti ilmu tersebut dapat bermanfaat secara luas dalam kehidupan 

manusia dan diakui kebenaranya 

Konsisten dalam sistemnya. Karakteristik ini dapat dikatakan sebagai sifat 

eksklusifisme pelajaran matematika secara teoritis. Kadangkala teori dalam 

matematika dapat dipakai dalam teori yang lainya, tetapi dapat juga matematika hanya 

berlaku pada suatu sistem tertentu 

Memiliki/menggunakan simbol yang “kosong” dari arti. Semua objek dalam pelajaran 

matematika kosong dari arti. Kosong dari arti bukan berarti tidak mempun

sama sekali, tetapi arti yang dipunyai tergantung pada si pemberi arti.

Objek Kajian dalam Pembelajaran Matematika 

Objek kajian dalam matematika dapat berupa fakta, konsep, relasi

5). Selanjutnya penjelasan dari masing-masing objek tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

adalah segala sesuatu yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya, baik 

berupa simbol, lambang atau kata-kata  

adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan, m

atau menggolongkan objek tertentu  

adalah suatu aturan yang digunakan untuk mengawankan anggota himpunan 

dengan anggota himpunan yang lainnya.  

adalah suatu aturan yang digunakan untuk mendapatkan elemen tunggal dari 

ebih elemen yang diketahui  

adalah suatu hubungan yang diperoleh dengan cara menggabungkan dua atau 

lebih objek konsep dalam matematika  

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

. Abstrak dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang hanya ada dalam pikiran dan tidak dapat dirasakan, tetapi diyakini keberadaanya. 

. Semua objek dalam yang tercamtum dalam matematika 

kesepatan yang nilai kebenarannya hanya 

. Perbedaan mendasar matematika dengan pelajaran lainnya 

adalah pola pikirnya yang bersifat deduktif, maka akibatnya matematika dapat 

berkembang untuk kepentingan matematika sendiri. Untuk itu, terkadang 

perkembangan ilmu matematika tidak akan bermanfaat saat ditemukan, tetapi pada 

tersebut dapat bermanfaat secara luas dalam kehidupan 

. Karakteristik ini dapat dikatakan sebagai sifat 

eksklusifisme pelajaran matematika secara teoritis. Kadangkala teori dalam 

dipakai dalam teori yang lainya, tetapi dapat juga matematika hanya 

. Semua objek dalam pelajaran 

matematika kosong dari arti. Kosong dari arti bukan berarti tidak mempunyai arti 

sama sekali, tetapi arti yang dipunyai tergantung pada si pemberi arti. 

Objek kajian dalam matematika dapat berupa fakta, konsep, relasi-operasi, dan prinsip 

masing objek tersebut dapat 

adalah segala sesuatu yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya, baik 

adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasikan, menggolongkan 

adalah suatu aturan yang digunakan untuk mengawankan anggota himpunan 

adalah suatu aturan yang digunakan untuk mendapatkan elemen tunggal dari 

adalah suatu hubungan yang diperoleh dengan cara menggabungkan dua atau 
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D. Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa dalam Pembelajaran Matematika

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, 

karakter dan budaya bangsa merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis 

dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, 

lingkungan dan masyarakat, seda

dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ilmu matematika. Jadi, 

pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika merupakan suatu 

kegiatan berpikir yang tidak hany

terkait keilmuaan matematika, tetapi juga harus bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan tujuan dalam pembelaj

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2006, maka proses dalam memahami dan meyelesaikan 

masalah matematika dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Memahami permasalahan yang ingin diselesaikan, misalnya dengan cara menuliskan 

permasalah dalam bentuk informasi yang relevan (Diketahui) dan informasi yang 

dipermasalahkan (Ditanyakan).

b) Menggunakan daya nalar atau kemampuan berpikir lainnya untuk mencari keterkaitan 

antara konsep matematika yang telah diajarkan dengan permasalahan y

diselesaikan 

c) Mengaitkan informasi yang relevan dengan konsep yang sudah diajarkan sehingga 

diperoleh informasi baru yang terkait untum menyelesaikan masalah yang diinginkan

d) Menyelesaikan masalah yang diinginkan dengan menggunakan informasi yang r

informasi baru yang diperoleh

Perhatikan permasalah berikut!

a) Panjang jari-jari dan tinggi suatu kerucut masing

panjang garis pelukis tersebut adalah 50cm, hitunglah luas permukaan dan volume kerucut 

tersebut? 

b) Panjang jari-jari suatu kerucut adalah 14cm. Jika tinggi kerucut tersebut adalah 48cm, 

hitunglah luas permukaan dan volume kerucut tersebut?

c) Panjang jari-jari suatu kerucut adalah 14cm. Jika luas selimut kerucut tersebut adalah 

2.200cm2, hitunglah luas permu
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Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa dalam Pembelajaran Matematika

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa pendidikan 

karakter dan budaya bangsa merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis 

dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, 

lingkungan dan masyarakat, sedangkan pembelajaran matematika merupakan suatu kegiatan 

dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ilmu matematika. Jadi, 

pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika merupakan suatu 

kegiatan berpikir yang tidak hanya bertujuan untuk memahami dan meyelesaikan masalah 

terkait keilmuaan matematika, tetapi juga harus bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan tujuan dalam pembelajaran matematika yang telah dituangkan dalam 

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2006, maka proses dalam memahami dan meyelesaikan 

masalah matematika dapat dilakukan sebagai berikut: 

Memahami permasalahan yang ingin diselesaikan, misalnya dengan cara menuliskan 

permasalah dalam bentuk informasi yang relevan (Diketahui) dan informasi yang 

dipermasalahkan (Ditanyakan). 

Menggunakan daya nalar atau kemampuan berpikir lainnya untuk mencari keterkaitan 

antara konsep matematika yang telah diajarkan dengan permasalahan y

Mengaitkan informasi yang relevan dengan konsep yang sudah diajarkan sehingga 

diperoleh informasi baru yang terkait untum menyelesaikan masalah yang diinginkan

Menyelesaikan masalah yang diinginkan dengan menggunakan informasi yang r

informasi baru yang diperoleh 

Perhatikan permasalah berikut! 

jari dan tinggi suatu kerucut masing-masing adalah 14cm dan 48cm. Jika 

panjang garis pelukis tersebut adalah 50cm, hitunglah luas permukaan dan volume kerucut 

jari suatu kerucut adalah 14cm. Jika tinggi kerucut tersebut adalah 48cm, 

hitunglah luas permukaan dan volume kerucut tersebut? 

jari suatu kerucut adalah 14cm. Jika luas selimut kerucut tersebut adalah 

, hitunglah luas permukaan dan volume kerucut tersebut?

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa dalam Pembelajaran Matematika 

dapat ditarik sebuah simpulan bahwa pendidikan 

karakter dan budaya bangsa merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis 

dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, 

ngkan pembelajaran matematika merupakan suatu kegiatan 

dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ilmu matematika. Jadi, 

pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika merupakan suatu 

a bertujuan untuk memahami dan meyelesaikan masalah 

terkait keilmuaan matematika, tetapi juga harus bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan masyarakat. 

aran matematika yang telah dituangkan dalam 

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2006, maka proses dalam memahami dan meyelesaikan 

Memahami permasalahan yang ingin diselesaikan, misalnya dengan cara menuliskan 

permasalah dalam bentuk informasi yang relevan (Diketahui) dan informasi yang 

Menggunakan daya nalar atau kemampuan berpikir lainnya untuk mencari keterkaitan 

antara konsep matematika yang telah diajarkan dengan permasalahan yang ingin 

Mengaitkan informasi yang relevan dengan konsep yang sudah diajarkan sehingga 

diperoleh informasi baru yang terkait untum menyelesaikan masalah yang diinginkan 

Menyelesaikan masalah yang diinginkan dengan menggunakan informasi yang relevan dan 

masing adalah 14cm dan 48cm. Jika 

panjang garis pelukis tersebut adalah 50cm, hitunglah luas permukaan dan volume kerucut 

jari suatu kerucut adalah 14cm. Jika tinggi kerucut tersebut adalah 48cm, 

jari suatu kerucut adalah 14cm. Jika luas selimut kerucut tersebut adalah 

kaan dan volume kerucut tersebut? 
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Apabila kita perhatikan ketiga permasalah diatas, maka terlihatlah secara jelas bahwa 

pertanyaan dari permasalah yang diberikan adalah “Hitunglah luas permukaan dan volume 

kerucut tersebut?”. Kita ketahui bahwa untuk mengh

diketahui adalah panjang-jari dan panjang garis pelukis. Sedangkan untuk menghitung volume 

kerucut, informasi yang diketahui adalah panjang jar

memcoba untuk menyelesaika

setiap permasalahan. Penjelasan atas langkah

sebagai berikut: 

a) Untuk permasalahan yang pertama, untuk menghitung luas permukaan dan volume 

kerucut, kita langsung dapat menggunakan informasi yang telah diberikan tanpa 

melakukan manipulasi atau tindakan apapun.

b) Untuk permasalahan yang kedua, untuk menghitung volume kerucut, kita langsung dapat 

menggunakan informasi yang telah diberikan tanpa melakuk

apapun. Sedangkan untuk menghitung volume kerucut, kita harus melakukan manipulasi 

atau tindakan terhadap informasi yang  diberikan.

c) Untuk permasalahan yang ketiga, untuk menghitung luas permukaan dan volume kerucut, 

kita harus melakukan manipulasi atau tindakan terhadap informasi yang  diberikan.

Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimana kaitannya permasalah tersebut, dengan 

pendidikan karakter dan budaya bangsa?”. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Pada permasalahan yang pert

dapat dimasukkan dalam proses penyelesaian masalah.

b) Pada permasalahan yang kedua, nilai

dapat dimunculkan dalam proses penyelesaian masalah. Nilai

Kreatif, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca.

c) Pada permasalahan yang ketiga, nilai

dapat dimunculkan dalam proses penyelesaian masalah. Nilai

Kerja Keras, Kreatif, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca.

 
E. Penutup 

Pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika merupakan suatu 

kegiatan berpikir yang tidak hanya bertujuan untuk memahami dan meyelesaikan masalah 

terkait keilmuaan matematika, tetapi 

peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan masyarakat.
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Apabila kita perhatikan ketiga permasalah diatas, maka terlihatlah secara jelas bahwa 

pertanyaan dari permasalah yang diberikan adalah “Hitunglah luas permukaan dan volume 

kerucut tersebut?”. Kita ketahui bahwa untuk menghitung luas kerucut, informasi yang harus 

jari dan panjang garis pelukis. Sedangkan untuk menghitung volume 

kerucut, informasi yang diketahui adalah panjang jar-jari dan tinggi kerucut. Tetapi apabila kita 

memcoba untuk menyelesaikannya, tentuk langkah-langkah yang dilakukan akan berbeda untuk 

setiap permasalahan. Penjelasan atas langkah-langkah penyelesaikan dari masalah di atas adalah 

Untuk permasalahan yang pertama, untuk menghitung luas permukaan dan volume 

ut, kita langsung dapat menggunakan informasi yang telah diberikan tanpa 

melakukan manipulasi atau tindakan apapun. 

Untuk permasalahan yang kedua, untuk menghitung volume kerucut, kita langsung dapat 

menggunakan informasi yang telah diberikan tanpa melakukan manipulasi atau tindakan 

apapun. Sedangkan untuk menghitung volume kerucut, kita harus melakukan manipulasi 

atau tindakan terhadap informasi yang  diberikan. 

Untuk permasalahan yang ketiga, untuk menghitung luas permukaan dan volume kerucut, 

melakukan manipulasi atau tindakan terhadap informasi yang  diberikan.

Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimana kaitannya permasalah tersebut, dengan 

pendidikan karakter dan budaya bangsa?”. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pada permasalahan yang pertama tidak ada satupun nilai-nilai pendidikan karakter yang 

dapat dimasukkan dalam proses penyelesaian masalah. 

Pada permasalahan yang kedua, nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa sudah 

dapat dimunculkan dalam proses penyelesaian masalah. Nilai-nilai tersebut antara lain: 

Kreatif, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca. 

Pada permasalahan yang ketiga, nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa sudah 

dapat dimunculkan dalam proses penyelesaian masalah. Nilai-nilai tersebut antara lain: 

Kreatif, Rasa Ingin Tahu, Gemar Membaca. 

Pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika merupakan suatu 

kegiatan berpikir yang tidak hanya bertujuan untuk memahami dan meyelesaikan masalah 

terkait keilmuaan matematika, tetapi juga harus bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan masyarakat.

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Apabila kita perhatikan ketiga permasalah diatas, maka terlihatlah secara jelas bahwa 

pertanyaan dari permasalah yang diberikan adalah “Hitunglah luas permukaan dan volume 

itung luas kerucut, informasi yang harus 

jari dan panjang garis pelukis. Sedangkan untuk menghitung volume 

jari dan tinggi kerucut. Tetapi apabila kita 

langkah yang dilakukan akan berbeda untuk 

langkah penyelesaikan dari masalah di atas adalah 

Untuk permasalahan yang pertama, untuk menghitung luas permukaan dan volume 

ut, kita langsung dapat menggunakan informasi yang telah diberikan tanpa 

Untuk permasalahan yang kedua, untuk menghitung volume kerucut, kita langsung dapat 

an manipulasi atau tindakan 

apapun. Sedangkan untuk menghitung volume kerucut, kita harus melakukan manipulasi 

Untuk permasalahan yang ketiga, untuk menghitung luas permukaan dan volume kerucut, 

melakukan manipulasi atau tindakan terhadap informasi yang  diberikan. 

Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimana kaitannya permasalah tersebut, dengan 

pendidikan karakter dan budaya bangsa?”. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

nilai pendidikan karakter yang 

nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa sudah 

nilai tersebut antara lain: 

nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa sudah 

nilai tersebut antara lain: 

Pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika merupakan suatu 

kegiatan berpikir yang tidak hanya bertujuan untuk memahami dan meyelesaikan masalah 

juga harus bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memahami dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan masyarakat. 
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Pengembangan nilai-

matematika, dapat dilakukan dengan cara 

hanya menuntut peserta didik menggunakan kemampuan berpikirnya saja, tetapi harus 

dikembangkan permasalah

nalarnya dalam memecahkan masalah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seberapa bagus program pemerintah 

dalam mengembangkan nilai

jika tenaga pendidik tidak sadar terhadap tugas

tersebut hanyalah program tertulis yang tertumpuk pada lembaran kertas. Semoga para tenaga 

pendidik yang sempat membaca makalah yang masih jauh dari sempurna dapat sadar akan 

tugas dan kewajibannya, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang beradab dan 

bermartabat sesuai dengan fungsi pendidikan nasional. Amin
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-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran 

matematika, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan permasalah matematika yang tidak 

hanya menuntut peserta didik menggunakan kemampuan berpikirnya saja, tetapi harus 

dikembangkan permasalah-permasalah yang juga menuntut mereka untuk menggunakan daya 

nalarnya dalam memecahkan masalah. 

jelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seberapa bagus program pemerintah 

dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran, 

jika tenaga pendidik tidak sadar terhadap tugas-tugas dan kewajibannya, maka program 

ut hanyalah program tertulis yang tertumpuk pada lembaran kertas. Semoga para tenaga 

pendidik yang sempat membaca makalah yang masih jauh dari sempurna dapat sadar akan 

tugas dan kewajibannya, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang beradab dan 

tabat sesuai dengan fungsi pendidikan nasional. Amin 
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Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran 

mengembangkan permasalah matematika yang tidak 

hanya menuntut peserta didik menggunakan kemampuan berpikirnya saja, tetapi harus 

permasalah yang juga menuntut mereka untuk menggunakan daya 

jelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seberapa bagus program pemerintah 

nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran, 

tugas dan kewajibannya, maka program 

ut hanyalah program tertulis yang tertumpuk pada lembaran kertas. Semoga para tenaga 

pendidik yang sempat membaca makalah yang masih jauh dari sempurna dapat sadar akan 

tugas dan kewajibannya, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang beradab dan 

. Surabaya: Unesa University Press. 

Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa. 

Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: 
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