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Pendidikan merupakan ujung tombak keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa. Melalui 
pendidikan kita sebagai seorang guru dapat membentuk karakter
Sementara itu, banyak kasus yang terjadi di negeri tercinta ini seperti Korupsi, Kolusi dan 
nepotisme yang ada di Indonesia. Sebagai pendidik perlu kiranya kita mereflesksikan diri terhadap 
apa yang terjadi dan salah dalam pend
saat ini adalah lebih menekankan kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa dan sedikit sekali 
menyentuh sisi afektifnya. Padahal dalam suatu proses pembelajaran kemampuan kognitif, afektif 
dan psikomotorik dapat sekaligus ditanamkan. Kenduri merupakan tradisi Jawa yang sudah berjalan 
puluhan bahkan ratusan tahun.  Pembelajaran kenduri merupakan analogi dari pelaksanaan kenduri 
pada tradisi Jawa. Pelaksanaan kenduri pada tradisi Jawa lebih dikena
sama untuk menikmati makanan di rumah yang mempunyai hajat. Sementara itu, Model kooperatif 
merupakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk mencapai tujan bersama dan 
diakhiri dengan penghargaan. Pembelajaran kendu
pembelajaran kooperatif, untuk itu penulis memodifikasi langkah
untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran kenduri.  Setiap materi perkuliahan mempunyai 
karakter yang dapat diangkat m
mahasiswa. Mata kuliah proses belajar mengajar matematika merupakan mata kuliah yang 
mengajarkan tata laksana belajar mengajar matematika di sekolah. Banyak tema atau topik yang 
dapat kita angkat dan banyak nilai yang dapat kita tanamkan sekaligus dalam matakuliah ini, 
misalnya sikap jujur, sikap adil, selalu berpikir positif, konsisten, hidup teratur dan masih banyak 
nilai yang lain. Untuk menyiapkan guru yang bermartabat maka diperlukan penanam
berkarakter melalui kemampuan afektif. Selain mata kuliah proses belajar mengajar matematika 
masih sangat dimungkinkan untuk mata kuliah lain dapat menanamkan pendidikan berkarakter. 
Dengan demikian tugas dosen  FKIP dalam menyiapkan tenaga g
dapat dilaksanakan sekaligus. Seorang dosen FKIP dapat menyiapkan tenaga guru yang mampu 
mendidik dan membentuk karakter pribadi peserta didik, sudah seharusnya juga tidak saja 
berpengetahuan, tetapi juga memiliki integrit
semua dosen FKIP dalam menyiapkan tenaga guru di Indonesia maka penulis yakin sedikit demi 
sedikit permasalahan yang dihadapi bangsa ini akan dapat terselesaikan karena anak bangsa tumbuh 
melalui tangan dingin guru berkarakter.
 
Kata kunci : Pendidikan Berkarakter, Pembelajaran Kenduri, Matematika
 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindakan amoral sering kita temui dalam kehidupan sehari

dalam proses belajar mengajar sampai pada kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, koropsi 
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ABSTRAK 
 

Pendidikan merupakan ujung tombak keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa. Melalui 
pendidikan kita sebagai seorang guru dapat membentuk karakter dan moralitas suatu bangsa. 
Sementara itu, banyak kasus yang terjadi di negeri tercinta ini seperti Korupsi, Kolusi dan 
nepotisme yang ada di Indonesia. Sebagai pendidik perlu kiranya kita mereflesksikan diri terhadap 
apa yang terjadi dan salah dalam pendidikan di Indonesia. Jika kita telusuri proses pendidikan kita 
saat ini adalah lebih menekankan kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa dan sedikit sekali 
menyentuh sisi afektifnya. Padahal dalam suatu proses pembelajaran kemampuan kognitif, afektif 

psikomotorik dapat sekaligus ditanamkan. Kenduri merupakan tradisi Jawa yang sudah berjalan 
puluhan bahkan ratusan tahun.  Pembelajaran kenduri merupakan analogi dari pelaksanaan kenduri 
pada tradisi Jawa. Pelaksanaan kenduri pada tradisi Jawa lebih dikenal dengan berkumpul bersama
sama untuk menikmati makanan di rumah yang mempunyai hajat. Sementara itu, Model kooperatif 
merupakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk mencapai tujan bersama dan 
diakhiri dengan penghargaan. Pembelajaran kenduri mempunyai beberapa kesamaan dengan 
pembelajaran kooperatif, untuk itu penulis memodifikasi langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

langkah pembelajaran kenduri.  Setiap materi perkuliahan mempunyai 
karakter yang dapat diangkat menjadi kemampuan afektif yang sekaligus dapat ditanamkan pada 
mahasiswa. Mata kuliah proses belajar mengajar matematika merupakan mata kuliah yang 
mengajarkan tata laksana belajar mengajar matematika di sekolah. Banyak tema atau topik yang 

t dan banyak nilai yang dapat kita tanamkan sekaligus dalam matakuliah ini, 
misalnya sikap jujur, sikap adil, selalu berpikir positif, konsisten, hidup teratur dan masih banyak 
nilai yang lain. Untuk menyiapkan guru yang bermartabat maka diperlukan penanam
berkarakter melalui kemampuan afektif. Selain mata kuliah proses belajar mengajar matematika 
masih sangat dimungkinkan untuk mata kuliah lain dapat menanamkan pendidikan berkarakter. 
Dengan demikian tugas dosen  FKIP dalam menyiapkan tenaga guru sebagai pengajar dan pendidik 
dapat dilaksanakan sekaligus. Seorang dosen FKIP dapat menyiapkan tenaga guru yang mampu 
mendidik dan membentuk karakter pribadi peserta didik, sudah seharusnya juga tidak saja 
berpengetahuan, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Jika hal ini dilaksanakan oleh 
semua dosen FKIP dalam menyiapkan tenaga guru di Indonesia maka penulis yakin sedikit demi 
sedikit permasalahan yang dihadapi bangsa ini akan dapat terselesaikan karena anak bangsa tumbuh 

ngin guru berkarakter. 
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nilai yang lain. Untuk menyiapkan guru yang bermartabat maka diperlukan penanaman pendidikan 
berkarakter melalui kemampuan afektif. Selain mata kuliah proses belajar mengajar matematika 
masih sangat dimungkinkan untuk mata kuliah lain dapat menanamkan pendidikan berkarakter. 

uru sebagai pengajar dan pendidik 
dapat dilaksanakan sekaligus. Seorang dosen FKIP dapat menyiapkan tenaga guru yang mampu 
mendidik dan membentuk karakter pribadi peserta didik, sudah seharusnya juga tidak saja 

as moral yang kuat. Jika hal ini dilaksanakan oleh 
semua dosen FKIP dalam menyiapkan tenaga guru di Indonesia maka penulis yakin sedikit demi 
sedikit permasalahan yang dihadapi bangsa ini akan dapat terselesaikan karena anak bangsa tumbuh 

Pendidikan Berkarakter, Pembelajaran Kenduri, Matematika 

hari. Tindakan kekerasan 

dalam proses belajar mengajar sampai pada kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, koropsi 



 

 

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

dan kasus ketidak jujuran yang lain semakin marak diberitakan di televisi. Terlepas 

semua, patut kiranya kita untuk melihat kembali proses pendidikan sekolah selama ini. Ada dua 

macam pembelajaran nilai yang selama ini kita ketahui yaitu 

Pembelajaran by design 

peserta didik sedangkan 

pembelajaran. Efek yang muncul akibat pembelajaran tsb sangat beragam dan muncul dalam 

kurun waktu yang relatif lama ( Soedjadi, 2001: 43). Kurun waktu ya

menggelitik peneliti untuk men

Kurun waktu yang relatif lama dalam membentuk karakter menjadikan fenomena yang harus 

diteliti. Guru sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan p

karakter bangsa menjadi ide awal penelitian. Guru merupakan orang yang bertanggung jawab 

terhadap proses pendidikan anak didik di sekolah. Tugas guru di sekolah sebagai pengajar dan 

sekaligus sebagai pendidik. Tugas guru seb

membangun konsep-konsep pengetahuan. Sedangkan sebagai pendidik guru dituntut untuk 

dapat menanamkan budi pekerti yang luhur sehingga dapat membentuk karakter siswa dengan 

integritas moral yang kuat. Untuk 

diperlukan pembiasaan berpola pikir kritis, kreatif dan terbuka. Sedangkan untuk menyiapkan 

guru yang dapat menanamkan budi pekerti luhur sehingga dapat membentuk karakter siswa 

diperlukan pembiasaan ji

penanaman pembelajaran berkarakter adalah penelitian tentang pendidikan budi pekerti  

disekolah dilakukan oleh Lisnawati (2007) bahwa pada umumnya (87,5%) masyarakat 

menganggap bahwa pendidik

karena tidak setiap orang tua mampu memberikan perhatian serta contoh perilaku yang baik 

terhadap anaknya. Sebanyak (78,2%) masyarakat menganggap pendidikan pekerti perlu 

diberikan secara formal di sekolah

mewujudkan filosofi guru digugu dan ditiru, sebelum menanamkan budi pekerti pada siswa 

disekolah hendaknya guru telah mempunyai karakter yang sesuai dengan budaya dan karakter 

bangsa. Sebesar (75%) masyarakat menganggap bahwa pendidikan budi pekerti tidak cukup 

diberikan melalui contoh perilaku saja. Hal ini menjukkan bahwa selain mempunyai karakter 

yang sesuai dengan budaya dan karakter bangsa,  guru harus mempunyai kemampuan berpikir 

kreatif dan open ended. Selanjutnya masyarakat pada umumnya (82,3%) menganggap bahwa 

pendidikan budi pekerti perlu diberikan secara khusus melalui jam

studi yang lain, dengan begitu nilai yang terkandung dalam pendidikan budi pekerti itu
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dan kasus ketidak jujuran yang lain semakin marak diberitakan di televisi. Terlepas 

semua, patut kiranya kita untuk melihat kembali proses pendidikan sekolah selama ini. Ada dua 

macam pembelajaran nilai yang selama ini kita ketahui yaitu by design

 menekankan pada penguasaan kompetensi yang ha

peserta didik sedangkan by change merupakan nilai yang muncul akibat dari efek suatu 

pembelajaran. Efek yang muncul akibat pembelajaran tsb sangat beragam dan muncul dalam 

kurun waktu yang relatif lama ( Soedjadi, 2001: 43). Kurun waktu ya

menggelitik peneliti untuk mendesign by change melalui penerapan pembelajaran berkarakter. 

Kurun waktu yang relatif lama dalam membentuk karakter menjadikan fenomena yang harus 

diteliti. Guru sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan disekolah dan peletak 

karakter bangsa menjadi ide awal penelitian. Guru merupakan orang yang bertanggung jawab 

terhadap proses pendidikan anak didik di sekolah. Tugas guru di sekolah sebagai pengajar dan 

sekaligus sebagai pendidik. Tugas guru sebagai pengajar, guru berperan membantu siswa untuk 

konsep pengetahuan. Sedangkan sebagai pendidik guru dituntut untuk 

dapat menanamkan budi pekerti yang luhur sehingga dapat membentuk karakter siswa dengan 

integritas moral yang kuat. Untuk menyiapkan guru yang dapat membangun konsep yang kuat 

diperlukan pembiasaan berpola pikir kritis, kreatif dan terbuka. Sedangkan untuk menyiapkan 

guru yang dapat menanamkan budi pekerti luhur sehingga dapat membentuk karakter siswa 

diperlukan pembiasaan jiwa kooperatif dalam pembelajaran. Penelitian yang relevan dengan 

penanaman pembelajaran berkarakter adalah penelitian tentang pendidikan budi pekerti  

disekolah dilakukan oleh Lisnawati (2007) bahwa pada umumnya (87,5%) masyarakat 

menganggap bahwa pendidikan budi pekerti tidak cukup diberikan di lingkungan keluarga saja 

karena tidak setiap orang tua mampu memberikan perhatian serta contoh perilaku yang baik 

terhadap anaknya. Sebanyak (78,2%) masyarakat menganggap pendidikan pekerti perlu 

rmal di sekolah-sekolah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

mewujudkan filosofi guru digugu dan ditiru, sebelum menanamkan budi pekerti pada siswa 

disekolah hendaknya guru telah mempunyai karakter yang sesuai dengan budaya dan karakter 

75%) masyarakat menganggap bahwa pendidikan budi pekerti tidak cukup 

diberikan melalui contoh perilaku saja. Hal ini menjukkan bahwa selain mempunyai karakter 

yang sesuai dengan budaya dan karakter bangsa,  guru harus mempunyai kemampuan berpikir 

an open ended. Selanjutnya masyarakat pada umumnya (82,3%) menganggap bahwa 

pendidikan budi pekerti perlu diberikan secara khusus melalui jam-jam tertentu seperti bidang 

studi yang lain, dengan begitu nilai yang terkandung dalam pendidikan budi pekerti itu
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diberikan dengan waktu yang cukup, sehingga siswa lebih banyak kesempatan untuk 

memperoleh pengajaran mengenai pendidikan budi pekerti. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya membentuk calon guru yang berkarakter sebelum diterjunkan ke sekolah

untuk membina dan membentuk tunas bangsa yang berkarakter.

Mahasiswa prodi matematika tingkat II Universitas Nusantar PGRI merupakan calon guru 

yang memprogram matakuliah proses belajar mengajar matematika. Mata kuliah Proses belajar 

mengajar metematika adalah Matakuliah yang mengajarkan bagaimana proses belajar 

matematika disekolah, bagaimana mengkontruk suatu konsep seperti menemukan phi, 

menemukan rumus luas lingkaran, luas segitiga, volume limas dan lain sebagainya sampai 

konsep tsb dapat dipahami siswa. Hal ini menunjukkan bahwa mata kuliah proses belajar 

mengajar matematika tidak hanya memerlukan kemampuan kognitif tetapi juga kemampuan 

psikomotorik. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana belajar, bagaimana mengajar, dan 

mengevaluasi. Mata kuliah Proses belajar mengajar metematika merupakan   salah satu mata 

kuliah yang berperan dalam membentuk calon guru yang berkarakter. Dalam mata kuliah ini, 

sangat  diperlukan pemikiran kritis,  analitis, dan  kerjasama yang kuat untuk membangun 

konsep matematika yang akan dipelajari.  Sifat bekerja sama  yang diterapkan sec

diharapkan  dapat mendukung terbentuknya guru berkarakter, agar tugas guru sebagai pengajar 

dan pendidik dapat tercapai. Jadi selain kemampuan kognitif dan psikomotorik, sangat perlu 

kiranya kita memperhatikan kemampuan afektif demi terwujudnya

berkarakter.  

Kenduri adalah tradisi jawa yang sudah berjalan puluhan tahun yang lalu,tradisi kenduri 

dilaksanakan pada acara syukuran, hajatan pernikahan, kelahiran dan bahkan kematian. Peserta 

kenduri hadir sesuai dengan jam undangan

kenduri dipimpin berdoa oleh salah satu pemuka agama mereka berdoa untuk suatu tujuan yang 

sama yaitu mendoakan keselamatan yang mempunyai hajat. Selesai berdoa peserta kenduri 

mendapatkan kue atau makan seb

Dalam pelaksanaan pembelajaran, Model pembelajaraan kooperatif mempunyai beberapa 

kemiripan dengan tradisi Jawa  “kenduri”. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengembangkan 

langkah pembelajaran 

pembelajaran kooperatif. 
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diberikan dengan waktu yang cukup, sehingga siswa lebih banyak kesempatan untuk 
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liah yang berperan dalam membentuk calon guru yang berkarakter. Dalam mata kuliah ini, 

sangat  diperlukan pemikiran kritis,  analitis, dan  kerjasama yang kuat untuk membangun 

konsep matematika yang akan dipelajari.  Sifat bekerja sama  yang diterapkan sec

diharapkan  dapat mendukung terbentuknya guru berkarakter, agar tugas guru sebagai pengajar 

dan pendidik dapat tercapai. Jadi selain kemampuan kognitif dan psikomotorik, sangat perlu 

kiranya kita memperhatikan kemampuan afektif demi terwujudnya

Kenduri adalah tradisi jawa yang sudah berjalan puluhan tahun yang lalu,tradisi kenduri 

dilaksanakan pada acara syukuran, hajatan pernikahan, kelahiran dan bahkan kematian. Peserta 

kenduri hadir sesuai dengan jam undangan yang telah ditetapkan yang punya hajat, peserta 

kenduri dipimpin berdoa oleh salah satu pemuka agama mereka berdoa untuk suatu tujuan yang 

sama yaitu mendoakan keselamatan yang mempunyai hajat. Selesai berdoa peserta kenduri 

mendapatkan kue atau makan sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran para peserta kenduri. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, Model pembelajaraan kooperatif mempunyai beberapa 

kemiripan dengan tradisi Jawa  “kenduri”. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengembangkan 

langkah pembelajaran model “keduri” yang merupakan pengembangan dari model 
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diberikan dengan waktu yang cukup, sehingga siswa lebih banyak kesempatan untuk 

memperoleh pengajaran mengenai pendidikan budi pekerti. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya membentuk calon guru yang berkarakter sebelum diterjunkan ke sekolah-sekolah 

Mahasiswa prodi matematika tingkat II Universitas Nusantar PGRI merupakan calon guru 

yang memprogram matakuliah proses belajar mengajar matematika. Mata kuliah Proses belajar 

mengajar metematika adalah Matakuliah yang mengajarkan bagaimana proses belajar 

atematika disekolah, bagaimana mengkontruk suatu konsep seperti menemukan phi, 

menemukan rumus luas lingkaran, luas segitiga, volume limas dan lain sebagainya sampai 

konsep tsb dapat dipahami siswa. Hal ini menunjukkan bahwa mata kuliah proses belajar 

ajar matematika tidak hanya memerlukan kemampuan kognitif tetapi juga kemampuan 

psikomotorik. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana belajar, bagaimana mengajar, dan 

mengevaluasi. Mata kuliah Proses belajar mengajar metematika merupakan   salah satu mata 

liah yang berperan dalam membentuk calon guru yang berkarakter. Dalam mata kuliah ini, 

sangat  diperlukan pemikiran kritis,  analitis, dan  kerjasama yang kuat untuk membangun 

konsep matematika yang akan dipelajari.  Sifat bekerja sama  yang diterapkan secara kontinu 

diharapkan  dapat mendukung terbentuknya guru berkarakter, agar tugas guru sebagai pengajar 

dan pendidik dapat tercapai. Jadi selain kemampuan kognitif dan psikomotorik, sangat perlu 

kiranya kita memperhatikan kemampuan afektif demi terwujudnya membentuk jiwa guru 

Kenduri adalah tradisi jawa yang sudah berjalan puluhan tahun yang lalu,tradisi kenduri 

dilaksanakan pada acara syukuran, hajatan pernikahan, kelahiran dan bahkan kematian. Peserta 

yang telah ditetapkan yang punya hajat, peserta 

kenduri dipimpin berdoa oleh salah satu pemuka agama mereka berdoa untuk suatu tujuan yang 

sama yaitu mendoakan keselamatan yang mempunyai hajat. Selesai berdoa peserta kenduri 

agai ucapan terima kasih atas kehadiran para peserta kenduri. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, Model pembelajaraan kooperatif mempunyai beberapa 

kemiripan dengan tradisi Jawa  “kenduri”. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengembangkan 

model “keduri” yang merupakan pengembangan dari model 
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B. Rumusan Pertanyaan 

Bagaimanakah syarat kriteria model pembelajaran “Keduri” untuk menanamkan pembelajaran 

berkarakter pada matakuliah MKPBM di UNP Kediri

 
C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis syarat kriteria model pembelajaran “kenduri” yang 

merupakan modifikasi dari pembelajaran kooperatif.

 
D. Ruang Lingkup 

Subyek penelitian terbatas pada mahasiswa tingkat II B prodi matematika Universitas 

Nusantara PGRI yang dipilih secara acak.

 
E. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan adalah sbb:

1. Kegunaan teoritis 

Secara umum hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa tingkat II prodi matematika 

universitas nusantara PGRI Kediri dengan menanamkan pendidikan berkarakter

model “kenduri” pada matakuliah proses belajar mengajar matematika.

2. Kegunaan Praktis 

Memberikan alternative pembelajaran kepada guru dan dosen untuk menggunakan  model 

kenduri. 

 
INTI 

A. Model Pembelajaran 

Tujuan jangka panjang dalam suatu pembelajaran adalah bagaimana seorang guru dapat 

meningkatkan kapasitas siswa untuk dapat belajar lebih mudah dan lebih efektif pada masa 

yang akan datang baik dari segi pengetahuan maupun skill yang mereka peroleh maupun 

karena penguasaan mereka tentang proses belajar yang lebih baik. 

pembelajaran akan berpengaruh besar terhadap kemampuan siswa dalam mendidik diri mereka 

sendiri. Guru yang sukses bukan sekedar menyajikan materi dengan kharismatik dan 

Guru yang sukses adalah guru yang melibatkan siswa dalam tugas

muatan kognitif,  social dan mengajari mereka bagaimana mengerjakan tugas secara produktif. 
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Bagaimanakah syarat kriteria model pembelajaran “Keduri” untuk menanamkan pembelajaran 

berkarakter pada matakuliah MKPBM di UNP Kediri ? 

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis syarat kriteria model pembelajaran “kenduri” yang 

merupakan modifikasi dari pembelajaran kooperatif. 

Subyek penelitian terbatas pada mahasiswa tingkat II B prodi matematika Universitas 

yang dipilih secara acak. 

Manfaat penulisan adalah sbb: 

Secara umum hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa tingkat II prodi matematika 

universitas nusantara PGRI Kediri dengan menanamkan pendidikan berkarakter

model “kenduri” pada matakuliah proses belajar mengajar matematika.

Memberikan alternative pembelajaran kepada guru dan dosen untuk menggunakan  model 

Tujuan jangka panjang dalam suatu pembelajaran adalah bagaimana seorang guru dapat 

meningkatkan kapasitas siswa untuk dapat belajar lebih mudah dan lebih efektif pada masa 

yang akan datang baik dari segi pengetahuan maupun skill yang mereka peroleh maupun 

karena penguasaan mereka tentang proses belajar yang lebih baik. 

pembelajaran akan berpengaruh besar terhadap kemampuan siswa dalam mendidik diri mereka 

sendiri. Guru yang sukses bukan sekedar menyajikan materi dengan kharismatik dan 

Guru yang sukses adalah guru yang melibatkan siswa dalam tugas-tugas yang syarat dengan 

muatan kognitif,  social dan mengajari mereka bagaimana mengerjakan tugas secara produktif. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Bagaimanakah syarat kriteria model pembelajaran “Keduri” untuk menanamkan pembelajaran 

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis syarat kriteria model pembelajaran “kenduri” yang 

Subyek penelitian terbatas pada mahasiswa tingkat II B prodi matematika Universitas 

Secara umum hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa tingkat II prodi matematika di 

universitas nusantara PGRI Kediri dengan menanamkan pendidikan berkarakter melalui 

model “kenduri” pada matakuliah proses belajar mengajar matematika. 

Memberikan alternative pembelajaran kepada guru dan dosen untuk menggunakan  model 

Tujuan jangka panjang dalam suatu pembelajaran adalah bagaimana seorang guru dapat 

meningkatkan kapasitas siswa untuk dapat belajar lebih mudah dan lebih efektif pada masa 

yang akan datang baik dari segi pengetahuan maupun skill yang mereka peroleh maupun 

karena penguasaan mereka tentang proses belajar yang lebih baik. Cara menerapkan suatu 

pembelajaran akan berpengaruh besar terhadap kemampuan siswa dalam mendidik diri mereka 

sendiri. Guru yang sukses bukan sekedar menyajikan materi dengan kharismatik dan persuasif. 

tugas yang syarat dengan 

muatan kognitif,  social dan mengajari mereka bagaimana mengerjakan tugas secara produktif. 
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Dengan demikian tugas mengajar adalah mencetak para pembelajar ya

learner).  

Melalui model pembelajaran kita dapat membantu siswa memperoleh informasi melalui 

gagasan, skill , nilai, cara berpikir dan tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri. Dengan 

demikian kita sebagai seorang guru telah mengajari

Menguasai satu model pembelajaran tidak akan mencukupi untuk mendekati beragam 

materi pembelajaran yang beragam. Untuk itulah diperlu kan strategi dalam mengelola 

pembelajaran. Berikut adalah jenis strategi tersebut:

1. Strategi yang membantu siswa mendapatkan informasi dari materi tertulis dan menyimpan 

informasi tsb 

2. Strategi yang memungkinkan siswa mengidentifikasi, ,mengolah dan menyimpan 

informasi penting 

3. Strategi yang memfasilitasi ekspresi/ungkapan tertulis

Jadi dalam  melakukan se

pendekatan, metode dan teknik pembelajaran yang tepat.

Suatu pembelajaran dikatan memenuhi syarat kriteria model jika memnuhi sbb:

1. Dikemukakan oleh ahli

2. Mempunyai tujuan tertentu

3. Mempunyai langkah-

4. Mempunyai prinsip reaksi

5. Mempunyai prinsip sosial

6. Mempunyai Sistem pendukung

7. Mempunyai dampak instruksional dan dampak pengiring

 
B. Model pembelajaran Kooperatif

Syarat kriteria model koperatif adalah sbb:

1. Ahli John Dewey 

2. Tujuan  latihan bekerjasama, saling ketergantungan positif, pembagian kerja, demokratis

3. Langkah pembelajaran kooperatif:

Langkah 1 : menyampaikan tujuan pembelajaran

Langkah  2:menyampaikan informasi

Langkah 3: mengelompokkan siswa

Langkah 4: diskusi kelom
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Dengan demikian tugas mengajar adalah mencetak para pembelajar ya

Melalui model pembelajaran kita dapat membantu siswa memperoleh informasi melalui 

gagasan, skill , nilai, cara berpikir dan tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri. Dengan 

demikian kita sebagai seorang guru telah mengajari mereka untuk belajar.

Menguasai satu model pembelajaran tidak akan mencukupi untuk mendekati beragam 

materi pembelajaran yang beragam. Untuk itulah diperlu kan strategi dalam mengelola 

pembelajaran. Berikut adalah jenis strategi tersebut: 

mbantu siswa mendapatkan informasi dari materi tertulis dan menyimpan 

Strategi yang memungkinkan siswa mengidentifikasi, ,mengolah dan menyimpan 

Strategi yang memfasilitasi ekspresi/ungkapan tertulis 

Jadi dalam  melakukan sebuah model pembelajaran perlu didukung oleh strategi, 

pendekatan, metode dan teknik pembelajaran yang tepat. 

Suatu pembelajaran dikatan memenuhi syarat kriteria model jika memnuhi sbb:

Dikemukakan oleh ahli 

Mempunyai tujuan tertentu 

-langkah pembelajaran/syntax 

Mempunyai prinsip reaksi 

Mempunyai prinsip sosial 

Mempunyai Sistem pendukung 

Mempunyai dampak instruksional dan dampak pengiring 

Model pembelajaran Kooperatif 

Syarat kriteria model koperatif adalah sbb: 

Tujuan  latihan bekerjasama, saling ketergantungan positif, pembagian kerja, demokratis

Langkah pembelajaran kooperatif: 

Langkah 1 : menyampaikan tujuan pembelajaran 

Langkah  2:menyampaikan informasi 

Langkah 3: mengelompokkan siswa 

Langkah 4: diskusi kelompok 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Dengan demikian tugas mengajar adalah mencetak para pembelajar yang handal (powerful 

Melalui model pembelajaran kita dapat membantu siswa memperoleh informasi melalui 

gagasan, skill , nilai, cara berpikir dan tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri. Dengan 

mereka untuk belajar. 

Menguasai satu model pembelajaran tidak akan mencukupi untuk mendekati beragam 

materi pembelajaran yang beragam. Untuk itulah diperlu kan strategi dalam mengelola 

mbantu siswa mendapatkan informasi dari materi tertulis dan menyimpan 

Strategi yang memungkinkan siswa mengidentifikasi, ,mengolah dan menyimpan 

buah model pembelajaran perlu didukung oleh strategi, 

Suatu pembelajaran dikatan memenuhi syarat kriteria model jika memnuhi sbb: 

Tujuan  latihan bekerjasama, saling ketergantungan positif, pembagian kerja, demokratis 
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Langkah 5: evaluasi 

Langkah 6: memberi penghargaan.

4. Prinsip reaksi: 

Guru berperan sebagai fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kerja kelompok

Guru berperan sebagai konselor akademik

5. Sistem sosial  

Menjunjung tinggi nilai demokratis diatur 

Menjaga hubungan ssiswa

prasarana dengan baik

6. Sistem pendukung 

Buku, alat tulis, segala bentuk media pembelajaran yang ekstensif dan responsible

7. Dampak pengiring da

Dampak instruksional : peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan 

Dampak pengiring : mempunyai sikap demokratis, sikap peduli, gotong

tergantung dalam hal yang positif.

 
C. Model pembelajaran “Kendur

Model pembelajaran “kenduri” terinspirasi dari budaya Jawa yang puluhan tahun. Kenduri 

merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa setiap ada acara peringatan kelahiran, 

pernikahan bahkan kematian. Prosesi Kenduri  dipimpin oleh seorang petua untu

memanjatkan doa dan diikuti oleh peserta yang lain. Mereka menghadiri acara tsb atas dasar 

kebersamaan, peduli, saling tergantung yang positif. Setelah acara selesai mereka akan diberi 

hidangan ala kadarnya sebagai wujud dari penghargaan.

Pada tulisan ini yang dimaksud model pembelajaran kenduri adalah model kooperatif yang 

dimodifikasi. Adapun modifikasi yang dilakukan adalah sbb:

Langkah model pembelajaran “kenduri” (kooperatif termodifikasi):

Langkah 1 : menyampaikan tujuan pembelajaran

Langkah 2: menyajikan permasalahan

Langkah 3:menyampaikan informasi

Langkah 4: merumuskan tugas dan mengaturnya dalam pembelajaran   (modifikasi)

Langkah 6: mengelompokkan siswa

Langkah 7: menganalisis perkembangan dan proses bersama kelompoknya   
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Langkah 6: memberi penghargaan. 

Guru berperan sebagai fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kerja kelompok

Guru berperan sebagai konselor akademik 

Menjunjung tinggi nilai demokratis diatur dalam kesepakatan yang dikembangkan

Menjaga hubungan ssiswa—siswa, siswa---guru, guru—siswa siswa dengan sarana dan 

prasarana dengan baik 

Buku, alat tulis, segala bentuk media pembelajaran yang ekstensif dan responsible

Dampak pengiring dan dampak instruksional 

Dampak instruksional : peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 

: mempunyai sikap demokratis, sikap peduli, gotong

tergantung dalam hal yang positif. 

Model pembelajaran “Kenduri”  

Model pembelajaran “kenduri” terinspirasi dari budaya Jawa yang puluhan tahun. Kenduri 

merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa setiap ada acara peringatan kelahiran, 

pernikahan bahkan kematian. Prosesi Kenduri  dipimpin oleh seorang petua untu

memanjatkan doa dan diikuti oleh peserta yang lain. Mereka menghadiri acara tsb atas dasar 

kebersamaan, peduli, saling tergantung yang positif. Setelah acara selesai mereka akan diberi 

hidangan ala kadarnya sebagai wujud dari penghargaan. 

i yang dimaksud model pembelajaran kenduri adalah model kooperatif yang 

dimodifikasi. Adapun modifikasi yang dilakukan adalah sbb: 

Langkah model pembelajaran “kenduri” (kooperatif termodifikasi): 

Langkah 1 : menyampaikan tujuan pembelajaran 

menyajikan permasalahan (modifikasi) 

Langkah 3:menyampaikan informasi 

Langkah 4: merumuskan tugas dan mengaturnya dalam pembelajaran   (modifikasi)

Langkah 6: mengelompokkan siswa 

Langkah 7: menganalisis perkembangan dan proses bersama kelompoknya   

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Guru berperan sebagai fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kerja kelompok 

dalam kesepakatan yang dikembangkan 

siswa siswa dengan sarana dan 

Buku, alat tulis, segala bentuk media pembelajaran yang ekstensif dan responsible 

Dampak instruksional : peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 

: mempunyai sikap demokratis, sikap peduli, gotong-royong, saling 

Model pembelajaran “kenduri” terinspirasi dari budaya Jawa yang puluhan tahun. Kenduri 

merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa setiap ada acara peringatan kelahiran, 

pernikahan bahkan kematian. Prosesi Kenduri  dipimpin oleh seorang petua untuk 

memanjatkan doa dan diikuti oleh peserta yang lain. Mereka menghadiri acara tsb atas dasar 

kebersamaan, peduli, saling tergantung yang positif. Setelah acara selesai mereka akan diberi 

i yang dimaksud model pembelajaran kenduri adalah model kooperatif yang 

Langkah 4: merumuskan tugas dan mengaturnya dalam pembelajaran   (modifikasi) 

Langkah 7: menganalisis perkembangan dan proses bersama kelompoknya   (modifikasi) 
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Langkah 8: mengulangi aktivitas 

Langkah 9: memberi penghargaan.

1. Prinsip reaksi: 

Guru berperan sebagai fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kerja kelompok

Guru berperan sebagai konselor akademik

2. Sistem social  

Menjunjung tinggi nila

Siswa maupun guru mempunyai status sama  namun peran berbeda

Menjaga hubungan siswa

prasarana dengan baik

3. Sistem pendukung 

Buku, alat tulis, segala bentuk media pembelajaran yang ekstensif dan responsible

4. Dampak pengiring dan dampak instruksional

Dampak instruksional : peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan 

Dampak pengiring: mempunyai sikap demokratis, sikap peduli, goto

tergantung dalam hal yang positif.

 
D. Pendidikan Berkarakter dalam Kajian Matakuliah pros es Belajar Mengajar  

Mata kuliah Proses belajar mengajar metematika adalah Matakuliah yang mengajarkan 

bagaimana proses belajar matematika disekolah, bagaimana mengkontruk suatu konsep seperti 

rumus luas segitiga, volume limas dan lain sebagainya sampai konsep tsb dapat dipaha

siswa. Pada matakuliah ini akan di bahas beberapa tema atau konsep matematika yang dapat 

digunakan untuk menanamkan pendidikan berkarakter melalui matakuliah proses belajar 

mengajar matematika, yaitu:

1. Berpikir positif atau tidak berprasangka buruk

Konsep bilangan kuadrat merupakan materi matematika yang digunakan untuk 

mengajarkan positif thinking. Mengajarkan materi berbasis pemecahan masalah yang 

mengajarkan memahami masalah dan menentukan apa yang diketahui, ditanya, jawab dan 

menyimpulkan merupa

menerima informasi negatif sebelum menganalisa dengan menentukan apa yang diketahui, 

ditanya,  jawab dan menyimpulkan.
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Langkah 8: mengulangi aktivitas  

Langkah 9: memberi penghargaan. 

Guru berperan sebagai fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kerja kelompok

Guru berperan sebagai konselor akademik 

Menjunjung tinggi nilai demokratis diatur dalam kesepakatan yang dikembangkan.

Siswa maupun guru mempunyai status sama  namun peran berbeda

Menjaga hubungan siswa—siswa, siswa---guru, guru—siswa siswa dengan sarana dan 

prasarana dengan baik 

gala bentuk media pembelajaran yang ekstensif dan responsible

Dampak pengiring dan dampak instruksional 

Dampak instruksional : peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 

Dampak pengiring: mempunyai sikap demokratis, sikap peduli, goto

gantung dalam hal yang positif. 

Pendidikan Berkarakter dalam Kajian Matakuliah pros es Belajar Mengajar  

Mata kuliah Proses belajar mengajar metematika adalah Matakuliah yang mengajarkan 

bagaimana proses belajar matematika disekolah, bagaimana mengkontruk suatu konsep seperti 

rumus luas segitiga, volume limas dan lain sebagainya sampai konsep tsb dapat dipaha

Pada matakuliah ini akan di bahas beberapa tema atau konsep matematika yang dapat 

digunakan untuk menanamkan pendidikan berkarakter melalui matakuliah proses belajar 

mengajar matematika, yaitu: 

Berpikir positif atau tidak berprasangka buruk 

Konsep bilangan kuadrat merupakan materi matematika yang digunakan untuk 

mengajarkan positif thinking. Mengajarkan materi berbasis pemecahan masalah yang 

mengajarkan memahami masalah dan menentukan apa yang diketahui, ditanya, jawab dan 

menyimpulkan merupakan ajang untuk melatih siswa berpositif thinking, tidak begitu saja 

menerima informasi negatif sebelum menganalisa dengan menentukan apa yang diketahui, 

ditanya,  jawab dan menyimpulkan. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Guru berperan sebagai fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kerja kelompok 

i demokratis diatur dalam kesepakatan yang dikembangkan. 

Siswa maupun guru mempunyai status sama  namun peran berbeda 

siswa siswa dengan sarana dan 

gala bentuk media pembelajaran yang ekstensif dan responsible 

Dampak instruksional : peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 

Dampak pengiring: mempunyai sikap demokratis, sikap peduli, gotong-royong, saling 

Pendidikan Berkarakter dalam Kajian Matakuliah pros es Belajar Mengajar   

Mata kuliah Proses belajar mengajar metematika adalah Matakuliah yang mengajarkan 

bagaimana proses belajar matematika disekolah, bagaimana mengkontruk suatu konsep seperti 

rumus luas segitiga, volume limas dan lain sebagainya sampai konsep tsb dapat dipahami 

Pada matakuliah ini akan di bahas beberapa tema atau konsep matematika yang dapat 

digunakan untuk menanamkan pendidikan berkarakter melalui matakuliah proses belajar 

Konsep bilangan kuadrat merupakan materi matematika yang digunakan untuk 

mengajarkan positif thinking. Mengajarkan materi berbasis pemecahan masalah yang 

mengajarkan memahami masalah dan menentukan apa yang diketahui, ditanya, jawab dan 

kan ajang untuk melatih siswa berpositif thinking, tidak begitu saja 

menerima informasi negatif sebelum menganalisa dengan menentukan apa yang diketahui, 
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2. Konsep kejujuran 

Konsep operasi hitung (+, 

dengan pendidikan berkarakter

atau lebih dengan menggunakan operasi

+ 3 = 5 , 4 x 2 = 8 ditinjau dari hasil akhir 

perolehan dari kedua operasi hitung berbeda. Pembagian bersusun dengan pola sisa 

mengajarkan pada peserta didik bahwa sesuatu yang tersisa harus dikembalikan pada 

tempatnya. Untuk materi si tingkat SMA hal in

dengan menggunakan cara horner. Guru dapat menekankan bahwa melalui opersi hitung 

dapat ,mengajarkan konsep kejujuran. 

3. Konsep  konsisten 

Karakteristik matematika beberapa diantaranya adalah bertumpu pada kesepakatan

konsisten dalam sistemnya dan mempunyai semesta pebicaraan.. Kajian matematik 

berorientasi pada definisi, aksioma dan teorema. Semua obyek yang ada dimatematika tsb 

tidak ada yang bertentangan.

4. Keseragaman atau keteraturan

Barisan dan deret merupakan sal

keseragaman atau keteraturan. Barisan bilangan baik pada barisan aritmatika maupun 

barisan geometri memberikan suri taulan keseragaman atau keteraturan yang dapat kita 

cermati yaitu setiap suku mempunyai beda/ sel

pada barisan geometri setiap suku mempunyai rasio yang sama.

5. Konsep keadilan  

Dapat diteladani dalam materi statistika saat mengajarkan menghitung prosentase dan 

menyatakan kedalam diagram batang, garis maupun lin

6. Konsep Ulet 

Memberikan masalah matematika kepada siswa untuk diselesaikan pada waktu tertentu. 

Guru dapat melakukan pembimbingan dengan cara melatih siwa untuk berusaha 

menyelesaikan soal dengan semaksimal mungkin dan pantang menyerah.

Karakter tersebut diatas dapat dimunculkan dan dilatihkan melalui mata kuliah 

MKPBM dengan menggunakan Model pembelajaran “kenduri”  dengan menggunakan 

langkah-langkah pembelajaran yang telah ditetapkan tersebut diatas. 
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Konsep operasi hitung (+, - , x , : ) merupakan salah satu konsep yang dapat di kaitkan 

dengan pendidikan berkarakter terutama sifat kejujuran. Mengopersikan dua bilangan 

atau lebih dengan menggunakan operasi-operasi tsb  dapat menanamkan sikap jujur misal 2 

+ 3 = 5 , 4 x 2 = 8 ditinjau dari hasil akhir hal akan sama dengan 2 x 4 = 8 akan tetapi cara 

perolehan dari kedua operasi hitung berbeda. Pembagian bersusun dengan pola sisa 

mengajarkan pada peserta didik bahwa sesuatu yang tersisa harus dikembalikan pada 

tempatnya. Untuk materi si tingkat SMA hal ini tampak juga pada pembagian polynomial 

dengan menggunakan cara horner. Guru dapat menekankan bahwa melalui opersi hitung 

dapat ,mengajarkan konsep kejujuran.  

Karakteristik matematika beberapa diantaranya adalah bertumpu pada kesepakatan

konsisten dalam sistemnya dan mempunyai semesta pebicaraan.. Kajian matematik 

berorientasi pada definisi, aksioma dan teorema. Semua obyek yang ada dimatematika tsb 

tidak ada yang bertentangan. 

Keseragaman atau keteraturan 

Barisan dan deret merupakan salah satu konsep matematika yang mengajarkan 

keseragaman atau keteraturan. Barisan bilangan baik pada barisan aritmatika maupun 

barisan geometri memberikan suri taulan keseragaman atau keteraturan yang dapat kita 

cermati yaitu setiap suku mempunyai beda/ selisih yang sama pada barisan aritmatika dan 

pada barisan geometri setiap suku mempunyai rasio yang sama. 

Dapat diteladani dalam materi statistika saat mengajarkan menghitung prosentase dan 

menyatakan kedalam diagram batang, garis maupun lingkaran. 

Memberikan masalah matematika kepada siswa untuk diselesaikan pada waktu tertentu. 

Guru dapat melakukan pembimbingan dengan cara melatih siwa untuk berusaha 

menyelesaikan soal dengan semaksimal mungkin dan pantang menyerah.

sebut diatas dapat dimunculkan dan dilatihkan melalui mata kuliah 

MKPBM dengan menggunakan Model pembelajaran “kenduri”  dengan menggunakan 

langkah pembelajaran yang telah ditetapkan tersebut diatas. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

alah satu konsep yang dapat di kaitkan 

terutama sifat kejujuran. Mengopersikan dua bilangan 

operasi tsb  dapat menanamkan sikap jujur misal 2 

hal akan sama dengan 2 x 4 = 8 akan tetapi cara 

perolehan dari kedua operasi hitung berbeda. Pembagian bersusun dengan pola sisa 

mengajarkan pada peserta didik bahwa sesuatu yang tersisa harus dikembalikan pada 

i tampak juga pada pembagian polynomial 

dengan menggunakan cara horner. Guru dapat menekankan bahwa melalui opersi hitung 

Karakteristik matematika beberapa diantaranya adalah bertumpu pada kesepakatan, 

konsisten dalam sistemnya dan mempunyai semesta pebicaraan.. Kajian matematik 

berorientasi pada definisi, aksioma dan teorema. Semua obyek yang ada dimatematika tsb 

ah satu konsep matematika yang mengajarkan 

keseragaman atau keteraturan. Barisan bilangan baik pada barisan aritmatika maupun 

barisan geometri memberikan suri taulan keseragaman atau keteraturan yang dapat kita 

isih yang sama pada barisan aritmatika dan 

Dapat diteladani dalam materi statistika saat mengajarkan menghitung prosentase dan 

Memberikan masalah matematika kepada siswa untuk diselesaikan pada waktu tertentu. 

Guru dapat melakukan pembimbingan dengan cara melatih siwa untuk berusaha 

menyelesaikan soal dengan semaksimal mungkin dan pantang menyerah. 

sebut diatas dapat dimunculkan dan dilatihkan melalui mata kuliah 

MKPBM dengan menggunakan Model pembelajaran “kenduri”  dengan menggunakan 

langkah pembelajaran yang telah ditetapkan tersebut diatas.  
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PENUTUP 

Model pembelajaran “kenduri” adalah model pembelajaran kooperatif termodifikasi yang dapat 

digunakan sebagai alternatif pembelajaran. Namun sebelum menggunakan model tersebut penulis 

harus mengembangkan perangkat pembelajaran yang meliputi Satuan Acara per

disusun berdasar syntax  model “kenduri” dan perangkat penilaian yang memenuhi kriteria baik 

yaitu valid, reliabel, obyektif  dan praktis. 

pembelajaran model “kenduri” hal ini dikarenakan pe
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Model pembelajaran “kenduri” adalah model pembelajaran kooperatif termodifikasi yang dapat 

digunakan sebagai alternatif pembelajaran. Namun sebelum menggunakan model tersebut penulis 

harus mengembangkan perangkat pembelajaran yang meliputi Satuan Acara per

disusun berdasar syntax  model “kenduri” dan perangkat penilaian yang memenuhi kriteria baik 

yaitu valid, reliabel, obyektif  dan praktis. Pada tulisan ini belum dicantumkan contoh perangkat 

pembelajaran model “kenduri” hal ini dikarenakan pengerjaan masih pada tahap validitas logis.  
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Mengalikan Pecahan. Jakarta: Permata Equator 

Membagi Pecahan. Jakarta: Permata Equator 

Mengajar Belajar Matematika . Jakarta: Departemen Pendidikan 

Pembelajaran Kooperatif. Surabaya : Unesa University Press. 

Matematika SMP. Gelora Aksara Pratama. 

Model Pembelajaran. Materi Diklat Profesi Guru (PLPG) Rayon 43 / 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Lisnawati, Cucu. 2007. Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah. Jurnal: 

Modul Program Penyetaraan D-III Guru Sekolah Menengah Pertama

Penelitian Tindakan Kelas. Materi Diklat Profesi Guru (PLPG) Rayon 43 / 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Pengajaran Matematika Modern. Bandung: Tarsito 

Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru Algesindo

2008. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Model pembelajaran “kenduri” adalah model pembelajaran kooperatif termodifikasi yang dapat 
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harus mengembangkan perangkat pembelajaran yang meliputi Satuan Acara perkuliahan yang 

disusun berdasar syntax  model “kenduri” dan perangkat penilaian yang memenuhi kriteria baik 

Pada tulisan ini belum dicantumkan contoh perangkat 
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