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Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional 
siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X 
Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011
selama pembelajaran berlangsung. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
MULTIMEDIA SMK Negeri 10 Surabaya, yang terdiri dari 2 kelas. Sampel sejumlah 35 siswa 
diambil dari kelas X MUTIMEDIA I SMK Negeri 01 Surabaya. Penelitian ini
deskriptif korelatif sehingga data dianalisis untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 
emosional dengan hasil belajar matematika siswa. Instrumen pengambilan data menggunakan 
dokumentasi, angket, dan pengamatan langsung yang kemudi
linier sederhana. Hasil penelitian diperoleh (1) terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 
emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011
selama pembelajaran berlangsung yaitu 
diri, Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, Ingin tahu, Menghargai karya dan prestasi
Santun, Demokratis, Peduli sosial dan lingkungan, serta Menghargai keberagamaan.
 
Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Nilai Karakter, Dan Hasil Belajar
 

1. Pendahuluan 

Setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda tentang pelajaran 

yang memandang matematika sebagai mata pelajaran yang 

memandang matematika sebagai pelajaran yang 

menyenangkan maka akan tumbuh 

matematika dan optimis 

dalam pelajaran matematika. Sebaliknya, bagi yang menganggap matematika sebagai 

pelajaran yang sulit, maka individu t

masalah matematika dan kurang termotivasi untuk mempelajarinya. Sikap

tentunya akan mempengaruhi hasil yang akan mereka capai dalam 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004:138) ada bebera

prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor 

intelegensi, motivasi, kebiasaan, kecemasan, 
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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional 

siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X 
Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012 (2) nilai karakter 
selama pembelajaran berlangsung. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
MULTIMEDIA SMK Negeri 10 Surabaya, yang terdiri dari 2 kelas. Sampel sejumlah 35 siswa 
diambil dari kelas X MUTIMEDIA I SMK Negeri 01 Surabaya. Penelitian ini
deskriptif korelatif sehingga data dianalisis untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 
emosional dengan hasil belajar matematika siswa. Instrumen pengambilan data menggunakan 
dokumentasi, angket, dan pengamatan langsung yang kemudian dianalisis menggunakan korelasi 
linier sederhana. Hasil penelitian diperoleh (1) terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 
emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

geri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012 (2) nilai karakter yang muncul 
selama pembelajaran berlangsung yaitu Jujur, Disiplin, Bertanggung jawab, Kerja keras, Percaya 
diri, Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, Ingin tahu, Menghargai karya dan prestasi
Santun, Demokratis, Peduli sosial dan lingkungan, serta Menghargai keberagamaan.

Kecerdasan Emosional, Nilai Karakter, Dan Hasil Belajar 

Setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda tentang pelajaran 

yang memandang matematika sebagai mata pelajaran yang menyenangkan dan ada juga yang 

memandang matematika sebagai pelajaran yang sulit. Bagi yang menganggap matematika 

menyenangkan maka akan tumbuh motivasi dalam diri individu tersebut untuk mempelajari 

matematika dan optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat menantang 

matematika. Sebaliknya, bagi yang menganggap matematika sebagai 

yang sulit, maka individu tersebut akan bersikap pesimis dalam menyelesaikan 

masalah matematika dan kurang termotivasi untuk mempelajarinya. Sikap

tentunya akan mempengaruhi hasil yang akan mereka capai dalam 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004:138) ada beberapa faktor 

prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 

intelegensi, motivasi, kebiasaan, kecemasan, minat, dan sebagainya. Sedangkan faktor 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional 
siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X 

2012 (2) nilai karakter yang muncul 
selama pembelajaran berlangsung. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
MULTIMEDIA SMK Negeri 10 Surabaya, yang terdiri dari 2 kelas. Sampel sejumlah 35 siswa 
diambil dari kelas X MUTIMEDIA I SMK Negeri 01 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif korelatif sehingga data dianalisis untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 
emosional dengan hasil belajar matematika siswa. Instrumen pengambilan data menggunakan 

an dianalisis menggunakan korelasi 
linier sederhana. Hasil penelitian diperoleh (1) terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 
emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

2012 (2) nilai karakter yang muncul 
Jujur, Disiplin, Bertanggung jawab, Kerja keras, Percaya 

diri, Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, Ingin tahu, Menghargai karya dan prestasi orang lain, 
Santun, Demokratis, Peduli sosial dan lingkungan, serta Menghargai keberagamaan. 

Setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda tentang pelajaran matematika. Ada 

menyenangkan dan ada juga yang 

sulit. Bagi yang menganggap matematika 

motivasi dalam diri individu tersebut untuk mempelajari 

masalah yang bersifat menantang 

matematika. Sebaliknya, bagi yang menganggap matematika sebagai 

ersebut akan bersikap pesimis dalam menyelesaikan 

masalah matematika dan kurang termotivasi untuk mempelajarinya. Sikap-sikap tersebut 

tentunya akan mempengaruhi hasil yang akan mereka capai dalam belajar. 

pa faktor yang mempengaruhi 

eksternal. Faktor internal meliputi 

minat, dan sebagainya. Sedangkan faktor 
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eksternal meliputi lingkungan keluarga, 

keadaan sosial ekonomi, dan 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang kaitan beberapa faktor 

diri siswa dengan hasil yang dicapai oleh siswa. Faktor

adalah faktor intelektif yaitu intelegensi siswa khususnya intelegensi emosionalnya. 

intelektif (kecerdasan) mempunyai pengaruh yang cukup jelas dalam hal pencapaian hasil 

belajar. Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi cenderun

hasil belajarnya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif 

rendah. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

dalam penelitian ini adalah (1) 

emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya

apa sajakah yang muncul selama pembelajaran be

Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

signifikan antara kecerdasan 

hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 

2011 – 2012 (2) Nilai karakter yang muncul selama pembelajaran berlangung. 

 
2. Kajian Pustaka 

2.1 Kecerdasan Emosional

Kecerdasan Emosional adalah kemampuan merasakan, memahami orang Iain, dan secara 

efektif menerapkan daya dan kepekaan 

bersosialisasi dengan orang lain

Selanjutnya Goleman (2000:58) menempatkan kecerdasan pribadi tentang 

emosional seraya memperluas kemampuan ini menjadi lima wilayah 

Mengenali emosi diri. Kesadaran  diri  atau  mengenali  perasaan  sewaktu 

terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional.  

perasaan agar perasaan dapat terungkap 

pada kesadaran diri. Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan untuk menghibur 

diri sendiri,  melepaskan  kecemasan,   kemurungan,  atau  ketersinggungan, dan 

yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar ini. 

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan 
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eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, 

keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang kaitan beberapa faktor 

diri siswa dengan hasil yang dicapai oleh siswa. Faktor-faktor internal tersebut diantaranya 

lah faktor intelektif yaitu intelegensi siswa khususnya intelegensi emosionalnya. 

intelektif (kecerdasan) mempunyai pengaruh yang cukup jelas dalam hal pencapaian hasil 

belajar. Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi cenderun

hasil belajarnya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011 - 2012 ? (2) Nilai karakter 

apa sajakah yang muncul selama pembelajaran berlangung ? 

Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui adanya hubungan yang 

signifikan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 

2012 (2) Nilai karakter yang muncul selama pembelajaran berlangung. 

Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan Emosional adalah kemampuan merasakan, memahami orang Iain, dan secara 

efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi. dalam 

bersosialisasi dengan orang lain 

Selanjutnya Goleman (2000:58) menempatkan kecerdasan pribadi tentang 

emosional seraya memperluas kemampuan ini menjadi lima wilayah 

Kesadaran  diri  atau  mengenali  perasaan  sewaktu 

terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional.  (2) Mengelola emosi diri. 

perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan   pas   adalah    kecakapan   yang   bergantung

Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan untuk menghibur 

sendiri,  melepaskan  kecemasan,   kemurungan,  atau  ketersinggungan, dan 

yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar ini. (3) Memotivasi diri sendiri. 

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting dalam 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

sekolah, lingkungan masyarakat, 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang kaitan beberapa faktor internal pada 

internal tersebut diantaranya 

lah faktor intelektif yaitu intelegensi siswa khususnya intelegensi emosionalnya. Faktor 

intelektif (kecerdasan) mempunyai pengaruh yang cukup jelas dalam hal pencapaian hasil 

belajar. Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi cenderung lebih baik 

hasil belajarnya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan 

gnifikan antara kecerdasan 

siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa 

2012 ? (2) Nilai karakter 

Untuk mengetahui adanya hubungan yang 

siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 

2012 (2) Nilai karakter yang muncul selama pembelajaran berlangung.  

Kecerdasan Emosional adalah kemampuan merasakan, memahami orang Iain, dan secara 

emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi. dalam 

Selanjutnya Goleman (2000:58) menempatkan kecerdasan pribadi tentang kecerdasan 

emosional seraya memperluas kemampuan ini menjadi lima wilayah utama adalah (1) 

Kesadaran  diri  atau  mengenali  perasaan  sewaktu perasaan  itu 

2) Mengelola emosi diri. Menangani 

dengan   pas   adalah    kecakapan   yang   bergantung   

Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan untuk menghibur 

sendiri,  melepaskan  kecemasan,   kemurungan,  atau  ketersinggungan, dan akibat - akibat 

3) Memotivasi diri sendiri. 

adalah hal yang sangat penting dalam 
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kaitan untuk memberi perhatian dalam 

untuk berkreasi (4) Mengenali emosi orang lain. 

pada kesadaran diri emosional merupakan keterampilan bergaul dasar. Orang yang empatik 

lebih mampu menangkap sinyal

yang dibutuhkan atau dikehendaki orang Iain (

hubungan, sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain.  Membina 

hubungan  berkenaan dengan   keterampilan   sosial,   merupakan   keterampilan   yang   

menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasil

Dari uraian di atas didapatkan bahwa indikator utama dari  kecerdasan 

lima aspek yaitu (a) kemampuan mengenali diri (

kemampuan memotivasi diri (

membina hubungan dengan orang lain.

 
2.2 Nilai Karakter 

Kata Value berasal dari bahasa latin 

nilai. Valare, Valoir, Value

definisi nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:690) yang diartikan sebagai harga. 

Namun, kalau kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau dipersepsi dari suatu 

sudut pandang tertentu, harga yang terkandung di dalamnya memiliki tafsiran yang beragam. 

Menurut Mulyana (2004:11) nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. 

Definisi tersebut secara eksplisit menyertakan proses pertimbangan nilai, tidak ha

alamat yang dituju oleh sebuah kata ”ya”. Adapun Kuperman dalam Mulyana (2004:9) 

mendefinisikan nilai sebagai patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihan di antara cara 

faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Pendekatan yang melandasi definisi ini 

adalah pendekatan sosiologis. Penegakan norma sebagai tekanan utama dan terpentingdalam 

kehidupan sosial akan membuat seseorang menjadi tenang dan membeb

tuduhan yang tidak baik. Sementara Milton Rokeali dalam Djahiri (1985:20) mengartikan nilai 

sebagai suatu kepercayaan/ keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang, mengenai 

apa yang patut dilakukan seseorang atau mengenai apa ya

berharga. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa nilai 

merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi tersebut, 
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kaitan untuk memberi perhatian dalam memotivasi diri sendiri, menguasai diri sendiri, dan 

4) Mengenali emosi orang lain. Empati, kemampuan yang juga bergantung 

pada kesadaran diri emosional merupakan keterampilan bergaul dasar. Orang yang empatik 

lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang 

yang dibutuhkan atau dikehendaki orang Iain (5) Membina hubungan.  

hubungan, sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain.  Membina 

dengan   keterampilan   sosial,   merupakan   keterampilan   yang   

popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antarpribadi.  

Dari uraian di atas didapatkan bahwa indikator utama dari  kecerdasan 

lima aspek yaitu (a) kemampuan mengenali diri (b) kemampuan 

kemampuan memotivasi diri (d) kemampuan mengenali emosi orang lain dan (e)

membina hubungan dengan orang lain. 

berasal dari bahasa latin Valare atau bahasa Prancis Kuno 

Valare, Valoir, Value atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Hal ini selaras dengan 

definisi nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:690) yang diartikan sebagai harga. 

Namun, kalau kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau dipersepsi dari suatu 

andang tertentu, harga yang terkandung di dalamnya memiliki tafsiran yang beragam. 

Menurut Mulyana (2004:11) nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. 

Definisi tersebut secara eksplisit menyertakan proses pertimbangan nilai, tidak ha

alamat yang dituju oleh sebuah kata ”ya”. Adapun Kuperman dalam Mulyana (2004:9) 

mendefinisikan nilai sebagai patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihan di antara cara – cara tindakan alternatif. Penekanan utama definis

faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Pendekatan yang melandasi definisi ini 

adalah pendekatan sosiologis. Penegakan norma sebagai tekanan utama dan terpentingdalam 

kehidupan sosial akan membuat seseorang menjadi tenang dan membeb

tuduhan yang tidak baik. Sementara Milton Rokeali dalam Djahiri (1985:20) mengartikan nilai 

sebagai suatu kepercayaan/ keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang, mengenai 

apa yang patut dilakukan seseorang atau mengenai apa yang berharga dan apa yang tidak 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa nilai 

merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi tersebut, 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

memotivasi diri sendiri, menguasai diri sendiri, dan 

i, kemampuan yang juga bergantung 

pada kesadaran diri emosional merupakan keterampilan bergaul dasar. Orang yang empatik 

sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa 

Membina hubungan.  Seni membina 

hubungan, sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain.  Membina 

dengan   keterampilan   sosial,   merupakan   keterampilan   yang   

 

Dari uraian di atas didapatkan bahwa indikator utama dari  kecerdasan emosional ada 

b) kemampuan mengelola emosi (c) 

emosi orang lain dan (e) kemampuan 

atau bahasa Prancis Kuno Valoir yang artinya 

atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Hal ini selaras dengan 

definisi nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:690) yang diartikan sebagai harga. 

Namun, kalau kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau dipersepsi dari suatu 

andang tertentu, harga yang terkandung di dalamnya memiliki tafsiran yang beragam. 

Menurut Mulyana (2004:11) nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. 

Definisi tersebut secara eksplisit menyertakan proses pertimbangan nilai, tidak hanya sekedar 

alamat yang dituju oleh sebuah kata ”ya”. Adapun Kuperman dalam Mulyana (2004:9) 

mendefinisikan nilai sebagai patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 

cara tindakan alternatif. Penekanan utama definisi ini pada 

faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Pendekatan yang melandasi definisi ini 

adalah pendekatan sosiologis. Penegakan norma sebagai tekanan utama dan terpentingdalam 

kehidupan sosial akan membuat seseorang menjadi tenang dan membebaskan dirinya dari 

tuduhan yang tidak baik. Sementara Milton Rokeali dalam Djahiri (1985:20) mengartikan nilai 

sebagai suatu kepercayaan/ keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang, mengenai 

ng berharga dan apa yang tidak 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa nilai 

merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi tersebut, 
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maka yang dimaksud dengan hakekat dan mak

undang – undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan 

dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nilai bersifat abstrak, 

berada di balik fakta, memunc

ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks.   

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat

kejiwaan, akhlak atau budi peke

Sedangkan  watak  dalam

mempengaruhi segenap pikiran dean tingkah laku, budi pekerti, tabiat dasar (Depdiknas, 

2005:1270). 

Rutland mengemukakan bahwa karakter berasal dari akar k

pahat”. Sebuah kehidupan seperti sebuah blok granit yang dengan hati

dipukul secara sembarangan yang pada akhirnya menjadi sebuah

yang rusak. Karakter gabungan dari kebijakan dan nilai

tersebut, akan menyatakan nilai yang sebenarnya (Furqon, 2010:12).

Dari definisi di atas, dapat dimaknai bahwa nilai karakter adalah kualitas mental atau 

kekuatan   moral,  akhlak

yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain.

Berikut ini merupakan contoh nilai karakter

utama (sumber:http//goeroendeso.wordpress.com/2011/09/

Diakses pada tanggal 14 April 2012 pukul 16:10

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan

a. Religius 

Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada 

nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya. 

2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri

a. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai or

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain.
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maka yang dimaksud dengan hakekat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, 

undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan 

dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nilai bersifat abstrak, 

berada di balik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai 

ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks.   

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang  

dalam  kamus  bahasa Indonesia diartikan sebagai batin manusia yang 

mempengaruhi segenap pikiran dean tingkah laku, budi pekerti, tabiat dasar (Depdiknas, 

kakan bahwa karakter berasal dari akar kata bahasa latin yang berarti “

pahat”. Sebuah kehidupan seperti sebuah blok granit yang dengan hati

dipukul secara sembarangan yang pada akhirnya menjadi sebuah  mahakarya atau puing

g rusak. Karakter gabungan dari kebijakan dan nilai-nilai yang dipahat di dalam batu hidup 

tersebut, akan menyatakan nilai yang sebenarnya (Furqon, 2010:12). 

Dari definisi di atas, dapat dimaknai bahwa nilai karakter adalah kualitas mental atau 

akhlak   atau   budi  pekerti individu yang  merupakan kepribadian khusus 

yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain.

Berikut ini merupakan contoh nilai karakter  yang dapat dijadikan sekolah sebagai nilai 

goeroendeso.wordpress.com/2011/09/nilai-nilai

Diakses pada tanggal 14 April 2012 pukul 16:10) 

Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada 

nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.  

Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai or

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain.

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

na nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, 

undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan 

dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nilai bersifat abstrak, 

ulkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai 

ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks.    

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat 

 dari  pada  yang  lain.  

bahasa Indonesia diartikan sebagai batin manusia yang 

mempengaruhi segenap pikiran dean tingkah laku, budi pekerti, tabiat dasar (Depdiknas, 

ata bahasa latin yang berarti “di 

pahat”. Sebuah kehidupan seperti sebuah blok granit yang dengan hati-hati dipahat ataupun 

mahakarya atau puing-puing 

nilai yang dipahat di dalam batu hidup 

Dari definisi di atas, dapat dimaknai bahwa nilai karakter adalah kualitas mental atau 

pekerti individu yang  merupakan kepribadian khusus 

yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain. 

yang dapat dijadikan sekolah sebagai nilai 

nilai-karakter di sekolah. 

Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain. 
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b. Bertanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial 

dan budaya), negara dan Tuhan YME. 

c. Bergaya hidup sehat

Segala upaya untuk menerapka

sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Sebagai 

pemimpin selalu mengutamakan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan 

rohani. 

d. Disiplin   

Tindakan yang menunjukkan p

peraturan.  

e. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh

hambatan guna menyelesaikan tugas belajar dengan sebaik

ditanamkan melalui berba

upacara keagamaan dalam setahun penuh.

f. Percaya diri 

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap 

keinginan dan harapannya. 

g. Berjiwa wirausaha 

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. 

h. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika  untuk  menghasilkan cara 

atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Setiap pengambilan 

keputusan baik dalam penyelesaian tugas secara individu maupun kelompok menjadi 

momen yang dinanti oleh para guru, dengan demikian dalam setiap keputusan yang 

diambil hendaknya logis, kreatif dan memiliki nilai inovasi.

i. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas.  
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Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial 

dan budaya), negara dan Tuhan YME.  

Bergaya hidup sehat 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang 

sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Sebagai 

pemimpin selalu mengutamakan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan guna menyelesaikan tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Kerja keras yang 

ditanamkan melalui berbagai kegiatan yang akan berlangsung dalam memenuhi prosesi 

upacara keagamaan dalam setahun penuh. 

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap 

keinginan dan harapannya.  

 

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.  

Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika  untuk  menghasilkan cara 

atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Setiap pengambilan 

keputusan baik dalam penyelesaian tugas secara individu maupun kelompok menjadi 

ng dinanti oleh para guru, dengan demikian dalam setiap keputusan yang 

diambil hendaknya logis, kreatif dan memiliki nilai inovasi. 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial 

n kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang 

sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Sebagai 

pemimpin selalu mengutamakan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan 

erilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

sungguh dalam mengatasi berbagai 

baiknya. Kerja keras yang 

gai kegiatan yang akan berlangsung dalam memenuhi prosesi 

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap 

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika  untuk  menghasilkan cara 

atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Setiap pengambilan 

keputusan baik dalam penyelesaian tugas secara individu maupun kelompok menjadi 

ng dinanti oleh para guru, dengan demikian dalam setiap keputusan yang 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 
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j. Ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

k. Cinta ilmu 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap peng

3. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama

a. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan 

orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.

b. Patuh pada aturan-aturan sosial

Sikap menurut dan taat terhadap aturan

kepentingan umum.

aturan yang berlaku.

c. Menghargai  karya dan prestasi orang lain

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

d. Santun 

Sifat yang halus dan baik  dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke 

semua orang. 

e. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

4. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan

a. Peduli sosial dan lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya

sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

5. Nilai kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang m

di atas kepentingan diri dan kelompoknya
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an tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. 

Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama 

Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain 

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan 

orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain. 

aturan sosial 

Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan  

kepentingan umum. Setiap usaha dalam melaksanakan program berdasarkan aturan 

aturan yang berlaku. 

Menghargai  karya dan prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

Sifat yang halus dan baik  dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban dirinya dan 

Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan 

Peduli sosial dan lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang 

Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

an tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan 

berkenaan dengan masyarakat dan  

Setiap usaha dalam melaksanakan program berdasarkan aturan – 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. 

Sifat yang halus dan baik  dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban dirinya dan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang 

enempatkan kepentingan bangsa dan negara 
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a. Nasionalis 

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

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

dan politik bangsanya. 

b. Menghargai keberagaman

Sikap memberikan respek/ hormat terhadap be

fisik, sifat, adat, budaya. Keragaman tradisi yang diwarisi oleh nenek moyangnya, yang 

merupakan hasil cipta karya dan karsa serta mentradisi sampai sekarang adalah sebagai 

contoh tauladan penghormatan terhadap para pe

 
3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif sehingga data dianalisis untuk 

mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MULTIMEDIA SMK Negeri 10 

Surabaya, yang terdiri dari 2 kelas. 

MULTIMEDIA I SMK Negeri 01 Surabaya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

metode Dokumentasi, metode Angket, dan metode Pengamatan Langsung. 

Adapun rancangan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

 

 

                                                                                   

di mana :    X   = Kecerdasan emosional siswa

           Y   = Hasil belajar matematika siswa

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: (1) kecerdasan emosional siswa, 

dijaring melalui angket, (2) nilai karakter selama pembelajaran berlangsung, 

pengamatan langsung, (3) hasil belajar siswa, dijaring melalui dokumentasi nilai matematika 

dan kemudian data dianalisis menggunakan korelasi linier sederhana.

 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah menyebar angket pada siswa kelas X Mul

dan angket yang sudah diisi dikembalikan, selanjutnya dihitung nilai

X 
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Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

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

dan politik bangsanya.  

Menghargai keberagaman 

Sikap memberikan respek/ hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk  

fisik, sifat, adat, budaya. Keragaman tradisi yang diwarisi oleh nenek moyangnya, yang 

merupakan hasil cipta karya dan karsa serta mentradisi sampai sekarang adalah sebagai 

contoh tauladan penghormatan terhadap para pendahulunya.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif sehingga data dianalisis untuk 

mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter 

terhadap hasil belajar matematika siswa.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MULTIMEDIA SMK Negeri 10 

Surabaya, yang terdiri dari 2 kelas. Sampel sejumlah 35 siswa diambil dari kelas X 

MULTIMEDIA I SMK Negeri 01 Surabaya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

, metode Angket, dan metode Pengamatan Langsung. 

Adapun rancangan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                                                   (Arikunto, 2006:85) 

mana :    X   = Kecerdasan emosional siswa 

Y   = Hasil belajar matematika siswa 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: (1) kecerdasan emosional siswa, 

dijaring melalui angket, (2) nilai karakter selama pembelajaran berlangsung, 

pengamatan langsung, (3) hasil belajar siswa, dijaring melalui dokumentasi nilai matematika 

dianalisis menggunakan korelasi linier sederhana. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setelah menyebar angket pada siswa kelas X Multimedia 1 pada tanggal 8 november 2011 

dan angket yang sudah diisi dikembalikan, selanjutnya dihitung nilai

Y 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

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

rbagai macam hal baik yang berbentuk  

fisik, sifat, adat, budaya. Keragaman tradisi yang diwarisi oleh nenek moyangnya, yang 

merupakan hasil cipta karya dan karsa serta mentradisi sampai sekarang adalah sebagai 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif sehingga data dianalisis untuk 

mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MULTIMEDIA SMK Negeri 10 

Sampel sejumlah 35 siswa diambil dari kelas X 

MULTIMEDIA I SMK Negeri 01 Surabaya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

, metode Angket, dan metode Pengamatan Langsung.  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: (1) kecerdasan emosional siswa, 

dijaring melalui angket, (2) nilai karakter selama pembelajaran berlangsung, dijaring melalui 

pengamatan langsung, (3) hasil belajar siswa, dijaring melalui dokumentasi nilai matematika 

timedia 1 pada tanggal 8 november 2011 

dan angket yang sudah diisi dikembalikan, selanjutnya dihitung nilai-nilai angket kecerdasan 
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emosional siswa ditabulasikan dengan memberikan bobot kepada masing

jawaban. Dan untuk nilai hasil belajar

matematika.  

Dari hasil data yang diperoleh, maka peneliti akan menguji dengan menggunakan teknik 

analisis data korelasi product moment, sebagai berikut :

1. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Matematika Siswa 

a) Menentukan Hipotesis

H0 : 0ρ = 0: (tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional 

oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa 

SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011

1H : 0ρ  ≠ 0: (ada hubungan antara kecerdasan emosional

nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Mul

SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011

b) Menentukan taraf signifikan yaitu (

c) Menentukan kriteria uji hipotesa

 

 

 

 

 

H0 diterima apabila : 

H0 ditolak apabila : r

d) Menentukan rxy (Hitung)

Dari hasil perhitungan ditemukan 

e) Kesimpulan 

Hipotesis yang berbunyi “

emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dengan rumus product moment, diperoleh 

rhitung = - 0,083. Oleh ka

atau - 0,083 > - 0,344. Maka H

sedangkan 
1H   diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “

- 0,344 
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emosional siswa ditabulasikan dengan memberikan bobot kepada masing

jawaban. Dan untuk nilai hasil belajar matematika siswa digunakan nilai dokumentasi dari guru 

Dari hasil data yang diperoleh, maka peneliti akan menguji dengan menggunakan teknik 

analisis data korelasi product moment, sebagai berikut : 

Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Menentukan Hipotesis 

tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional 

oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa 

SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012) 

 0: (ada hubungan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh 

nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Mul

SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012) 

Menentukan taraf signifikan yaitu (α) = 5 % 

Menentukan kriteria uji hipotesa 

diterima apabila : -0,344 ≤ r hitung ≤ 0,344 

ditolak apabila : rhitung > 0,344 atau r hitung < -0,344 

(Hitung) 

Dari hasil perhitungan ditemukan 083.01 −=yrx  dan 178.02 =yrx

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dengan rumus product moment, diperoleh 

0,083. Oleh karena r tabel = - 0,344 maka data disimpulkan bahwa r

0,344. Maka H0 berada pada daerah penolakan yang berarti H

diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “

0,344 
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emosional siswa ditabulasikan dengan memberikan bobot kepada masing-masing alternatif 

matematika siswa digunakan nilai dokumentasi dari guru 

Dari hasil data yang diperoleh, maka peneliti akan menguji dengan menggunakan teknik 

Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Matematika Siswa  

tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi 

oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 

siswa yang dipengaruhi oleh 

nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 

178 

da hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012. 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dengan rumus product moment, diperoleh 

0,344 maka data disimpulkan bahwa rhitung > rtabel 

berada pada daerah penolakan yang berarti H0 ditolak, 

diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan 
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yang signifikan antara kecerdasan emosional

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya 

tahun ajaran 2011-2012

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional

nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 

01 Surabaya tahun ajaran 2011

   
2. Nilai Karakter yang Muncul Selama 

Berdasarkan hasil pengamatan, nilai karakter yang muncul selama pembelajaran 

berlangsung yaitu (1) Jujur (2) Disiplin (3) Bertanggung jawab (4) Kerja keras (5) Percaya 

diri (6) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif (7) Ingi

prestasi orang lain (9) Santun (10) Demokratis (11) Peduli sosial dan lingkungan (12) 

Menghargai keberagamaan. 

     
5 .   Simpulan dan Saran  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis maka dapat diperoleh 

berikut: (a) Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 

1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011

pembelajaran berlangsung yaitu: Jujur, Disiplin, Bertanggung jawab, Kerja keras, Percaya 

diri, Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, Ingin tahu, Menghargai karya dan prestasi orang 

lain, Santun, Demokratis, Peduli sosial da

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis perlu memberikan saran

yang berkaitan dengan penelitian ini. Saran

mempertahankan dan meningkatkan h

belajar di sekolah diharapkan mampu menjaga kestabilan siswa pada saat proses belajar 

mengajar di sekolah (2) 

masing variabel terikat denga

selanjutnya dilihat pula hubungan antar variabel

dengan menyisipkan nilai 
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ng signifikan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya 

2012” DITERIMA. Sebaliknya hipotesis yang menyatakan “tidak 

yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa yang dipengaruhi oleh 

nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 

01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012” DITOLAK.    

Nilai Karakter yang Muncul Selama Pembelajaran Berlangsung 

Berdasarkan hasil pengamatan, nilai karakter yang muncul selama pembelajaran 

berlangsung yaitu (1) Jujur (2) Disiplin (3) Bertanggung jawab (4) Kerja keras (5) Percaya 

diri (6) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif (7) Ingin tahu (8) Menghargai karya dan 

prestasi orang lain (9) Santun (10) Demokratis (11) Peduli sosial dan lingkungan (12) 

Menghargai keberagamaan.  

Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis maka dapat diperoleh 

da hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 

1 SMK Negeri 01 Surabaya tahun ajaran 2011-2012 (b) nilai karakter yang muncul selama 

pembelajaran berlangsung yaitu: Jujur, Disiplin, Bertanggung jawab, Kerja keras, Percaya 

diri, Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, Ingin tahu, Menghargai karya dan prestasi orang 

lain, Santun, Demokratis, Peduli sosial dan lingkungan, serta Menghargai keberagamaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis perlu memberikan saran

yang berkaitan dengan penelitian ini. Saran-saran tesebut antara lain:

mempertahankan dan meningkatkan hasil belajar matematika, guru sebagai fasilitator dalam 

belajar di sekolah diharapkan mampu menjaga kestabilan siswa pada saat proses belajar 

(2) Dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat hubungan masing

masing variabel terikat dengan hasil belajar matematika. Ada baiknya untuk penelitian 

selanjutnya dilihat pula hubungan antar variabel-variabel terikat (3) Secara implisit, yakni 

dengan menyisipkan nilai – nilai karakter di setiap pembelajaran berlangsung. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

siswa yang dipengaruhi oleh nilai karakter 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 01 Surabaya 

” DITERIMA. Sebaliknya hipotesis yang menyatakan “tidak ada 

siswa yang dipengaruhi oleh 

nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 1 SMK Negeri 

Berdasarkan hasil pengamatan, nilai karakter yang muncul selama pembelajaran 

berlangsung yaitu (1) Jujur (2) Disiplin (3) Bertanggung jawab (4) Kerja keras (5) Percaya 

n tahu (8) Menghargai karya dan 

prestasi orang lain (9) Santun (10) Demokratis (11) Peduli sosial dan lingkungan (12) 

Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

da hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa yang 

dipengaruhi oleh nilai karakter terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X Multimedia 

karakter yang muncul selama 

pembelajaran berlangsung yaitu: Jujur, Disiplin, Bertanggung jawab, Kerja keras, Percaya 

diri, Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, Ingin tahu, Menghargai karya dan prestasi orang 

n lingkungan, serta Menghargai keberagamaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis perlu memberikan saran-saran 

saran tesebut antara lain: (1) Untuk 

asil belajar matematika, guru sebagai fasilitator dalam 

belajar di sekolah diharapkan mampu menjaga kestabilan siswa pada saat proses belajar 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat hubungan masing-

n hasil belajar matematika. Ada baiknya untuk penelitian 

(3) Secara implisit, yakni 

nilai karakter di setiap pembelajaran berlangsung.  
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