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      PEMBELAJARAN  TEMATIK  MATEMATIKA DENGAN SENI BUDAYA                                      

UNTUK MEMBENTUK KARAKTER                                   

( Penelitian Tindakan Terhadap Peserta Didik  Di Sekolah Dasar )                                               

         

RINGKASAN 

 

Matematika adalah ilmu yang bukan sekadar menjadikan manusia menjadi cerdas, tapi 

sesungguhnya sangat berpotensi dapat menjadikan manusia berkarakter. Namun dari temuan 

penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, implementasi pembelajaran 

matematika di dunia pendidikan hanya mengajarkan yang berkaitan dengan kompetensi 

kecerdasan. Penelitian ini bertujuan menghasilkan  teori pengembangan berupa model 

pembelajaran matematika yang berbasis pendidikan karakter, khususnya untuk menemukan 

model pembelajaran matematika yang dapat membentuk karakter manusia jujur dan toleransi.  

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah : (1) assesmen kebutuhan; (2) studi literatur; 

(3) menyusun rancangan model pembelajaran matematika yang bersifat teoritis-hipotetik; (4) 

validasi isi dan validasi empirik; (5) revisi rancangan model; dan (6) penyusunan teori 

pengembangan yang siap di uji coba dan diimplementasikan. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa  untuk membentuk manusia berkarakter jujur dan toleransi, model 

pembelajaran matematika  harus melalui proses pembelajaran pembiasaan dan melibatkan 

ketiga aspek sistem pembelajaran, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan 

moral. Guru memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengimplementasikan proses 

pembelajaran matematika untuk membentuk karakter  jujur dan toleransi. Direkomendasikan  

bahwa guru harus melakukan studi secara detail tentang teori pembelajaran dan konsep ilmu 

pengetahuan matematika serta mengkaitkannya dengan konsep pendidikan karakter. 

 

Kata kunci :  lmu Pengetahuan Matematika,  Jujur dan Toleransi  
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PRAKATA 

 

Menghadapi persoalan bangsa yang dipandang berkaitan dengan gagalnya pemerintah 

pada sektor pendidikan, pada konsep kurikulum nasional yang baru ( kurikulum 2013), sangat 

nampak banyak bermuatan tentang konsep pendidikan karakter. Hal tersebut menjadi 

tantangan baru bagi guru-guru untuk segera merubah maindset yang sebelumnya mengajar 

hanya untuk melahirkan manusia yang cerdas saja, menjadi harus mengutamakan mengajar 

untuk membentuk karakter peserta didik, agar di masa mendatang akan melahirkan bangsa 

yang berkarakter  

Itulah sebabnya, akhir-akhir ini para ahli dan penyelenggara negara  memfokuskan  

implementasi pendidikan karakter yang dimaksud pada lingkup pendidikan formal,khususnya 

pada tingkat Sekolah Dasar, dimulai dari proses pembelajaran pada semua mata pelajaran di 

dalam kelas. Tentu saja guru  sebagai ‗ujung tombak‘ memiliki peranan penting  atas 

keberhasilan  penyelenggaraan pendidikan karakter. 

Salah satu mata pelajaran di tingkat Sekolah Dasar yang menurut  pengamatan 

peneliti berpotensi besar dalam membentuk karakter peserta didik adalah matematika. Namun 

masyarakat pada umumnya kurang memahami, bahkan guru-guru pun banyak yang 

beranggapan bahwa matematika hanya berpotensi pada aspek kecerdasan saja. 

Itulah sebabnya  peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian  tentang 

pendidikan karakter yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Pada 

penelitian tahun pertama ini dikhususkan yang berkaitan dengan pembentukan karakter jujur 

dan toleransi. 

 

 

       Bandung,  Oktober  2017 

                  TIM  PENELITI  
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BAB I                                                                                                                                                         

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kondisi masyarakat Indonesia terutama yang berkaitan dengan lunturnya moralitas 

bangsa  saat ini sungguh sangat menghawatirkan, mulai dari ‗masyarakat bawah‘ sampai 

dengan kalangan ‗elit‘ telah terbiasa melakukan tindakan  pelanggaran hukum. Selain itu, 

budaya bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat 

semakin terpinggirkan oleh ‗budaya lain‘, sehingga indentitas bangsa Indonesia semakin 

tidak nampak.  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat sibuk menangkap oknum anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), gubernur, bupati atau wali kota, pimpinan partai, menteri, 

bahkan para hakim dan jaksa. Di kalangan masyarakat biasa atau rakyat, bermunculan 

berbagai kejahatan seperti : bandar narkoba ; penculikan bayi dan penjualan manusia; aborsi; 

perampokan; pelecehan seksual; pembunuhan; dan yang akhir-akhir ini marak pula terjadi 

tindakan anarkis sebagai wujud tindakan dari sikap masyarakat yang intoleransi. 

Khususnya yang berkaitan dengan pelajar dan mahasiswa, fenomena yang masih 

sering terjadi adalah : (1) kebiasaan ―mencontek‖ pada saat ulangan atau ujian masih 

dilakukan; (2) keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian 

nasional, menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak ber-etika; (3) 

plagiarism atau penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa juga bersifat masif; (4) 

tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa; (5) meminum minuman keras, pergaulan bebas, 

dan penyalahgunaan narkoba; dan (6) ―geng pelajar‖ dan ―geng motor‖ yang seringkali 

menjurus pada tindakan kriminal seperti penganiayaan, bahkan pembunuhan. (Nuh, 2010).  

Merujuk dari Lickona (1992),
 
 pada bukunya  ‗ Educating  For Character ‘ bahwa 

Sepuluh tanda-tanda zaman sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran, yaitu : (1) 

meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) membudayanya ketidak-jujuran; (3) sikap 

fanatik terhadap kelompok peer group; (4) rendahnya rasa hormat kepada orang tua & guru; 

(5) semakin kaburnya moral baik & buruk; (6) penggunaan bahasa yang buruk; (7) 

meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol & seks bebas; (8) 

rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu & sebagai warga negara; (9) menurunnya 

etos kerja & adanya rasa saling curiga; dan (10) kurangnya kepedulian di antara sesama.  

1 
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Apabila kita berpedoman pada pernyataan tanda-tanda zaman yang disampaikan oleh 

Lickona, maka tidak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya  bangsa Indonesia telah berada 

pada ‗titik kehancuran‘. Kita lihat pada bagan di bawah ini, 

Bagan  1 

 

Penomena bangsa seperti yang dilustrasikan pada tabel di atas, menggambarkan telah 

gagalnya program pembinaan pendidikan karakter di negara kita. Berkaitan dengan hal 

tersebut, bahkan telah banyak tuduhan bahwa kemerosotan moral bangsa atau gagalnya 

pembinaan pendidikan karakter sebagai dampak dari sistem pembelajaran dalam pendidikan  

di negara kita  yang hanya mengutamakan dari aspek pengetahuan atau hanya bertujuan 

melahirkan bangsa yang cerdas. Padahal tujuan pendidikan bukan sekedar melahirkan bangsa 

yang cerdas, tapi semestinya melahirkan bangsa yang cerdas dan berkarakter.  

Menurut Luther (1947), We must remember that intelligent is not enough. Intelligence 

plus character—that is the goal of true education. The complete education gives one not only 

power of concentration, but worthy objectives upon which to concentrate. The broad 

education will, therefore, transmit to one only the accumulated knowledge of the race but 

2 
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also the accumulated experience of social living. Lebih jelasnya, hubungan kecerdasan, 

karakter dan tujuan pendidikan menurut Luther kita gambarkan seperti di bawah ini, 

 

 

Gambar 1.  Hubungan Kecerdasan, Karakter dan Tujuan Pendidikan menurut Luther  

                                                                                                                            

Bangsa yang berkarakter sebagai tujuan pendidikan sesungguhnya telah tersurat 

dalam naskah Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional , BAB II Pasal 3 (Pemerintah Republik Indonesia,2003), yang 

menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Pembangunan karakter yang pada saat ini menjadi salah satu perhatian kuat 

pemerintah, harus disambut baik dan dirumuskan melalui langkah-langkah sistematik dan 

komprehensif. Pendidikan karakter harus dikembangkan dalam bingkai utuh Sistem 

Pendidikan Nasional sebagai rujukan normatif, dirumuskan dalam sebuah kerangka pikir 

utuh. Saat ini merupakan situasi di mana bangsa Indonesia dalam posisi perubahan menuju 

puncak peradaban dunia. Dalam proses perubahan itu, pendidikan karakter merupakan sebuah 

keniscayaan. Sebab, hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu mencapai 

puncak peradaban dunia. ( Kartadinata, 2012) 

Pendidikan karakter dalam konteks mikro, berpusat pada satuan pendidikan secara 

holistik. Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan 

memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, 

menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di 

3 
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satuan pendidikan. Pendidikanlah yang akan melakukan upaya sungguh-sungguh dan 

senantiasa menjadi garda depan dalam upaya pembentukan karakter manusia Indonesia yang 

sesungguhnya. Pengembangan karakter dibagi dalam empat pilar, yakni kegiatan belajar-

mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya satuan 

pendidikan; kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, serta kegiatan keseharian di 

rumah dan masyarakat. (Nuh, 2010) 

Pada proses pembelajaran di kelas, pengembangan nilai-nilai karakter  diintegrasikan 

dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Guru secara aktif  

menginternalisasikan nilai-nilai karakter tersebut kepada setiap peserta didik melalui proses 

pembelajaran yang bebasis pendidikan karakter. 

Pada naskah  ― Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa‖ 

(Hasan,2010) menjelaskan bahwa nilai-nilai karakter diidentifikasi dalam 18 nilai-nilai 

karakter yang bersumber dari  Agama; Pancasila; Budaya; &  Tujuan Pendidikan Nasional, 

yaitu : (1) Religius; (2) Jujur; (3) toleransi; (4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif (7) 

mandiri; (8) demokratis; (9) rasa ingin tahu; (10) semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; 

(12) menghargai prestasi; (13) bersahabat/komunikatif; (14) cinta damai; (15) gemar 

membaca; (16) peduli lingkungan; (17)  peduli sosial; dan (18)  tanggung jawab.  

Pada pedoman tersebut dilengkapi dengan sebuah catatan, sekolah dan guru dapat 

menambah atau pun mengurangi nilai-nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

yang dilayani sekolah dan hakekat materi standar kompetensi dan materi bahasan suatu mata 

pelajaran. Meskipun demikian, ada beberapa nilai yang diharapkan menjadi nilai minimal 

yang dikembangkan di setiap sekolah yaitu  jujur, peduli, cerdas, dan tangguh atau 

kerjakeras.   

Sesungguhnya pembinaan pendidikan karakter itu sudah lama dilakukan, bahkan 

sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya. Kemudian dilanjutkan pada masa 

pemerintahan orde lama dan pemerintahan orde baru yang tidak pernah terputus dalam 

melakukan pembinaan pendidikan karakter, yang tentu saja dengan berbagai format nama dan 

metode dan pendekatan yang berbeda. 

Misalnya pada masa Pemerintahan Orde Baru pendidikan karakter dilakukan melalui 

penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dengan disingkat P4, 

bertujuan agar rakyat Indonesia menjadi manusia Pancasila. Sedangkan di sekolah diajarkan 

pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau disingkat pelajaran PMP. 

4 



Laporan  Penelitian Produk Terapan      Ramlan – Jaka Permana                                                          11 
 

Pendidikan karakter pada masa orde baru tidak berhasil, sebab menggunakan metode 

indoktrinasi. Sedangkan Pembelajaran  PMP di sekolah,  penekanannya  hanya  pada  moral 

knowing (kognitif) dan mengabaikan moral feeling dan moral action ( afektif dan 

psikomotor), sehingga hasilnya tidak efektif dalam pembentukan karakter bangsa. 

Sejak tahun 2010 Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia secara 

komprehensif telah melakukan pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan karakter, 

antara lain : (1) Sistem pelatihan bagi para pemangku kepentingan ; (2) menggunakan sumber 

daya pelatih : telah melatih Kepala Sekolah, Pengawas sebagai bagian dari peningkatan 

kompetensi dalam mengelola, memimpin, dan mensupervisi guru dalam mengembangkan 

pembelajaran berbasis pendidikan karakter; dan (3) memasukan nilai-nilai pendidikan  

karakter  dalam  kegiatan  sosialisasi  penyusunan  kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan karakter yang diproduk 

sejak masa lalu, faktanya tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Bahkan 

sangat menghawatirkan apabila produk kebijakan pada saat ini-pun  tidak pula 

diimplementasikan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak terkait terutama guru-guru 

sebagai ‗ujung tombak‘ yang memiliki  posisi strategis pada pembentukan  karakter  generasi  

bangsa, melalui proses pembelajaran di  kelas. 

Kurikulum nasional yang disebut kurikulum 2013, mengamanahkan bahwa 

implementasi pendidikan karakter harus diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran di kelas. 

Dengan demikian, guru-lah yang memiliki  peranan  sangat penting  dalam membentuk 

karakter  peserta  didik. Pada kebijakan konsep kurikulum nasional tersebut, tanpa kecuali 

dalam mengajar seluruh mata pelajaran diharuskan menginternalisasikan nilai-nilai karakter 

kepada setiap peserta didik. 

Matematika adalah salah satu pelajaran yang berpotensi untuk membentuk karakter, 

terutama bagi peserta didik di sekolah dasar. Merujuk dari Soedjadi (2000) bahwa 

pembelajaran matematika tidak hanya mengandung nilai edukasi yang bersifat mencerdaskan 

siswa tetapi juga nilai edukasi yang membantu membentuk pribadi siswa. Selanjutnya nilai 

dalam pendidikan matematika menurut Nik Pa (2009 : 327-328) dapat diklasifikasikan dalam 

tiga kategori yang saling terkait, yaitu nilai pendidikan umum, nilai pendidikan matematika, 

dan nilai matematika. Nilai pendidikan umum merujuk  nilai moral, etika, atau  akhlak yang 

dikembangkan melalui pendidikan matematika, tetapi nilai tersebut tidak  berkaitan secara  

langsung dengan pengetahuan matematika. Misalnya berbicara tentang timbangan sebagai 

5 
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alat ukur ( konsep kesamaan dan ketidaksamaan dalam matematika ), guru perlu 

mengungkapkan tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran.  Nilai pendidikan  matematika 

merujuk nilai yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam pembelajaran matematika. 

Nilai pendidikan matematika misalnya ketepatan, kejelasan , konsisten, tekun, kreatif, 

berpikir fleksibel, mengikuti prosedur, mematuhi algoritma. Sedangkan nilai matematika 

merujuk nilai tentang ciri dan sumber  pengetahuan matematika yang dikembangkan dalam 

pendidikan matematika. 

Pengamatan penulis, persoalan negara kita saat ini yang paling urgen untuk dicari 

solusinya adalah bagaimana melakukan pemberantasan dan pencegahan tumbuhkembangnya 

koruptor dan maraknya tindakan radikalisme sebagai dampak dari banyaknya bangsa yang 

tidak jujur dan intoleransi. Untuk membrantas tumbuhkembangnya koruptor dapat dilakukan 

oleh KPK, dan untuk membrantas tindakan radikalisme dapat dilakukan oleh kepolisisan. 

Tetapi untuk melakukan pencegahan lahirnya bangsa yang tidak jujur dan mencegah bangsa 

yang radikal atau intoleran hanya bisa dilakukan melalui pendidikan, sebab sangat terkait 

dengan karakter manusia. Untuk melahirkan bangsa yang berkarakter jujur dan toleran tidak 

bisa muncul secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, namun ada proses pengembangan 

atau pembentukan karakter minimal sejak usia sekolah dasar melalui proses internalisasi 

nilai-nilai karakter terhadap peserta didik. Hal ini telah dipahami oleh para pelaku 

pendidikan, baik oleh para pembuat kebijakan maupun pelaksana pendidikan termasuk guru-

guru khususnya guru-guru di sekolah dasar. 

Internalisasi adalah penghayatan terhadap sesuatu ajaran, dokrin atau nilai, sehingga 

merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran dokrin atau nilai yang diwujudkan 

dalam sikap dan perilaku. (Poerwadarminta, 2007). Pada naskah Pengembangan Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa (Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2010), 

menjelaskan tentang nilai dan deskripsi nilai kejujuran dan toleransi sebagai berikut : (1) 

Jujur, adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan; dan (2) Toleransi, adalah 

sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

Banyak yang beranggapan bahwa matematika hanya bertujuan untuk melahirkan 

manusia yang cerdas saja, hal ini terlihat dari  persepsi masyarakat pada umumnya bahwa 

matematika tidak ada kaitan dengan etika atau moral. Mereka beranggapan bahwa yang ada 
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kaitannya dengan etika atau moral adalah pelajaran pendidikan agama dan pendidikan 

kwarganegaraan. Guru-guru di sekolah dasar sesungguhnya telah banyak yang memiliki 

wawasan bahwa matematika dapat membentuk karakter, khususnya karakter jujur dan 

toleransi, namun sangat banyak guru-guru di sekolah dasar yang tidak dapat melakukan 

bagaimana menginternalisasikan niai karakter jujur dan toleransi dalam proses pembelajaran 

matematika. 

Atas dasar latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebagaimana  diatas, 

dipandang perlu adanya teori  yang dapat menjadi pedoman bagi guru-guru di sekolah dasar 

untuk mengajar matematika yang dapat menginternalisasi nilai-nilai karakter jujur dan 

toleransi. Teori yang dimaksud adalah  model pembelajaran matematika yang merupakan 

teori pengembangan dari teori para ahli yang telah ditemukan sebelumnya. Teori model 

pembelajaran yang di maksud harus merupakan hasil penelitian. 

 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Akar permasalahan penelitian ini adalah masih banyak ditemukannya guru sekolah 

dasar yang tidak berkompeten dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter terhadap 

peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas.  Pembangunan karakter yang pada saat ini 

menjadi fokus perhatian pemerintah sesungguhnya menjadi tanggungjawab pelaku 

pendidikan, sedangkan guru berada di garda yang paling terdepan, sebab pembentukan 

karakter bangsa harus dimulai dari kelas di sekolah. Oleh sebab itu, tidak berkompetennya 

guru sekolah dasar untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat membentuk karakter 

peserta didik menjadi permasalahan yang mendesak untuk dicari solusinya.  

Terbitnya kurikulum nasional yang terbaru yaitu kurikulum 2013 menjadi tantangan 

baru bagi guru untuk merubah mindset mengajar, yang sebelumnya terbiasa mengajar hanya 

untuk kecerdasan menjadi mengajar harus mendahulukan untuk membentuk karakter peserta 

didik. Persoalan ini tentu bukan permasalahan yang mudah untuk dicari solusinya, sebab 

tidak cukup sekedar niat guru untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan harapan 

kurikulum, namun perlu  pengetahuan baru yang menjadi bekal untuk 

mengimplemntasikannya pada proses pembelajaran. 
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Akar permasalahan yang dimaksud diatas, kita illustrasikan pada gambar di bawah 

ini,  

 

 

      Gambar 2.  Akar Permasalahan Penelitian 

 1.2.2 Pembatasan Masalah 

Agar menghasilkan temuan yang lebih detail, teliti, dan tidak memerlukan waktu yang 

sangat lama,maka permasalahan penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :  

a. Penelitian dilakukan terhadap mata pelajaran matematika di sekolah dasar dan nilai 

karakter yang dipilih adalah jujur dan toleransi; 

b. Topik-topik mata pelajaran matematika di sekolah dasar akan dipilih beberapa topik dari 

kelas rendah, yaitu kelas satu sampai dengan kelas tiga, yang paling bersignifikan pada 

nilai pembentukan karakter jujur dan toleransi; 

c. Indikator nilai karakter jujur dan toleransi akan dipilih yang menurut hasil studi penulis 

yang tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian atau pengukurannya 

terhadap peserta didik si sekolah dasar. Misalnya untuk mengukur nilai indikator ― 

menghargai teman yang tidak se-agama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing‖, 

tentu akan kesulitan sebab guru harus mencari siswa yang berbeda agama dan 

mengobservasi ketika siswa tersebut melakukan ibadahnya di luar kelas.  
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1.2.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian utama adalah : Bagaimanakah model pembelajaran matematika 

di sekolah dasar yang dapat menginternalisasi nilai karakter peserta didik, khususnya untuk 

membentuk karakter jujur dan toleransi ? 

Untuk menjawab pertanyaan utama penelitian di atas, secara detail akan dicari 

jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berkut : 

(1) Bagaimanakah menyusun perencanaan proses pembelajaran matematika yang dapat  

menginternalisasi nilai karakter peserta didik, khususnya untuk membentuk karakter jujur 

dan toleransi ? 

(2) Bagaimanakah melaksanakan proses pembelajaran matematika yang dapat 

menginternalisasi nilai karakter peserta didik, khususnya untuk membentuk karakter jujur 

dan toleransi ? 

(3) Bagaimanakah mengevaluasi hasil proses pembelajaran matematika yang dapat mengukur 

indikator nilai karakter jujur dan toleransi peserta didik di sekolah dasar ? 

  

1.3 Target  Capaian  Luaran 

No Jenis Luaran Indikator Luaran 

TS TS + 1 TS + 2 

1 Publikasi Ilmiah International 

Terakreditasi 

Submitted accepted published 

2 Buku (ISBN) Nasional Draf Proses editing Sudah 

dilaksanakan 

3 Hak Kekayaan 

Intelektual 

(HKI) 

Hak Cipta Draf Terdaftar Granted 
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BAB II  

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1 Nilai, Pembentukan Karakter dan Pembelajaran Matematika  

 

Merujuk dari naskah Desain Induk Pendidikan Karakter (Nuh, 2010), bahwa 

pendidikan karakter pada konteks mikro berpusat pada satuan pendidikan secara holistik. 

Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan 

memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginiasi, memperbaiki, 

menguatkan, dan menyempurnakan secara terus menerus proses pendidikan karakter di 

satuan pendidikan.  

Program pendidikan karakter pada konteks mikro digambarkan sebagai berikut, 

 

 

            Gambar 3 . Program  Pendidikan Karakter  pada konteks mikro                                                     

                                     Sumber :  Desain Induk Pendidikan Karakter (2010) 

 

Kita lihat dalam program pendidikan karakter pada konteks mikro, menekankan 

bahwa guru memilki tugas yang pertama dan utama dalam mengimplementasikan proses 

pembelajaran yang berbasis pembentukan karakter peserta didik. Proses pendidikan karakter 

harus diintegrasikan pada setiap mata pelajaran di kelas yang dipimpin langsung oleh guru. 
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Oleh sebab itu, setiap guru harus memiliki kompetensi dalam mengajar mata pelajaran 

apapun yang yang dapat membentuk karakter peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, guru  

harus memahami apa itu karakter ? bagaimana pendidikan karakter ? dan bagaimanakah 

membentuk karakter ? 

2.1.1 Nilai dan Karakter menurut Sanusi   

Sanusi (2015) berpandangan bahwa karakter erat kaitannya dengan persoalan nilai. 

Manakala melihat tindakan seseorang, kemudian akan menunjukkan nilai baik atau buruk 

dari tindakan tersebut. Menurutnya bahwa dalam hidup manusia selalu ada nilai-nilai yang 

melingkupi dan mendasari serbaneka pikiran, ucapan, dan tindakanya. Disadari atau tidak, 

ada landasan nilai bagi tindakan manusia. Ada juga tujuan yang didasari nilai sebagai hasil 

dari tindakannya tersebut. Nilai apa dan nilai mana yang menjadi dasar dan tujuan tindakan, 

ada kebebasan memilihnya. Kebebasan memilih nilai mana dan nilai apa itu terkait dengan 

kemampuan manusia berpikir. Mana yang lebih baik, lebih tepat, lebih sesuai dengan 

keadaan dipikirkan manusia. Ada yang proses berpikirnya cepat sehingga hanya 

membutuhkan waktu sepersekian detik. Ada yang memerlukan proses berpikir lama dan 

mendalam. 

Menurut Sanusi, pada saat ini semakin disadari posisi dan peran penting nilai dalam 

kehidupan manusia. Nilai melekat dalam semua tindakan dan perbuatan. Nilai menjadi acuan 

penting bagi hidup manusia, supaya hidup dan tindakan manusia menjadi bernilai. Nilai juga 

yang memberi makna terhadap ucapan dan tindakan. Nilai juga melekat pada semua tindakan 

manusia dalam berbagai bidang kehidupan.  

Lebih lanjut Sanusi mengemukakan, sebenarnya apa yang diperbuat manusia 

mencerminkan apa yang diyakininya. Jadi pengetahuan yang kemudian mewujud dalam 

tindakan manusia adalah pengetahuan yang diyakininya, bukan pengetahuan yang tidak 

diyakininya. Dengan demikian, meskipun pengetahuan yang diketahuinya itu adalah 

pengetahuan yang benar, namun kalau tidak diyakini kebenarannya maka pengetahuan 

tersebut tidak menjadi landasan tindakan atau mewujud dalam tindakannya.  

Merujuk dari Schwartz ( dalam Sanusi, 2015), nilai dipandang sebagai pendorong 

tindakan. Manusia bergerak karena ada nilai yang menggerakannya. Bukan kebutuhan-

kebutuhan yang sifatnya fisik, melainkan nilai-lah yang menggerakkan manusia. Karena itu 
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Schwart membangun konsep sepuluh  nilai dasar manusia berdasarkan tujuan 

motivasionalnya. 

(1) Mandiri. Berpikir dan bertindak independen; memilih, mencipta, dan mengeksplorasi; 

(2) Stimulasi. Kegembiraan, kebaruan, dan tantangan hidup; 

(3) Hedonisme. Kesenangan dan pemuasan indrawi untuk dirinya sendiri; 

(4) Prestasi. Keberhasilan pribadi dengan menunjukkan kompetensi sesuai dengan standar 

sosial; 

(5) Kekuasaan. Status dan prestise sosial, kendali dan dominasi terhadap manusia dan 

sumberdaya; 

(6) Keamanan. Rasa aman, harmoni, dan stabilitas masyarakat, dalam hubungan dengan 

orang lain dan diri sendiri; 

(7) Konformitas.Kendala tindakan, kesenangan, dn impuls-impuls yang mungkin 

mengecewakan atau mempermalukan orang lain dan mengabaikan norma dan ekspektasi 

sosial; 

(8) Tradisi. Hormat, komitmen, dan penerimaan adat istiadat dan ide-ide budaya tradisi atau 

agama; 

(9) Kebajikan. Menjaga dan memperkaya kesejahteraan orang-orang yang bersama diri kita 

dan sering melakukan kontak pribadi; 

(10) Universalisme. Memahami, apresiasi, toleransi, proteksi untuk kesejahteraan bersama 

dan terpeliharanya alam. 

  Masih membicarakan persoalan nilai, Sanusi (2015: 34-35) merumuskan enam sistem 

nilai. Menurutnya, dengan berpikir sistem bukan sekadar mengidentifikasi permasalahan 

yang berkaitan dengan nilai tapi juga yang terpenting, bagaimana nilai terwujud dalam 

kehidupan manusia dan menjadi acuan sekaligus pedoman tindakan manusia. Kita juga bisa 

mengidentifikasi problema nilai yang bukan sekadar bagaimana menanamkan kembali nilai 

tersebut dalam hidup manusia, melainkan bagaimana kita menanamkan dan memiliki 

komitmen untuk membangun hidup yang bernilai.  Rincian kategori keenam sistem nilai 

tersebut  adalah sebagai berikut : 

(1) Nilai teologis, yang tercermin antara lain dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, Rukun iman 

(enam), Rukun Islam (lima), ibadah, tauhid, ihsan, istighfar, do‘a, ikhlas, tobat, ijtihad, 

khusyu‘, istikamah, dan jihad fi sabilillah; 
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(2) Nilai etis-hukum, yang terwujud antara lain dalam hormat, baik/rendah hati, setia, dapat 

dipercaya, jujur, bertanggungjawab, iktikad baik, setia-adil, damai, sabar, memaafkan, 

menolong, toleransi, dan harmonis; 

(3) Nilai estetik, yang terwujud antara lain dalam bagus,bersih, indah, cantik, manis, 

menarik, serasi, romantik, dan cinta kasih; 

(4) Nilai logis-rasional, yang mewujud antara lain dalam logika/ cocok antara fakta & 

kesimpulan, tepat, sesuai, jelas, nyata, identitas/ciri, proses, keadaan/kesimpulan cocok; 

(5) Nilai fisik-fisiologik, yang mewujud jenis unsur-unsurnya, fungsinya, ukuran-ukurannya, 

kekuatannya, perubahannya, lokasinya, asal-usulnya, sebab akibatnya; dan 

(6) Nilai teleologik, yang terwujud dalam berguna, bermanfaat, sesuai fungsinya, 

berkembang/maju, teratur/disiplin, integratif, produktif, efektif, efisien, akuntabel, 

inovatif. 

Nilai-nilai tersebut, sebagai sebuah sistem, pada akhirnya mewujud dalam perilaku, 

baik perorangan, organisasi swasta, maupun organisasi negara. Pada tingkat perorangan dan 

organisasi itu ada tekanan yang berbeda dalam pejabaran nilai dalam perilaku. Ada yang kuat 

dalam nilai teologis, namun bukan berarti mengabaikan nilai-nilai lainnya sebagai sebuah 

sistem, karena nilai teologis pun berada pada satu kesatuan bersama nilai-nilai lainnya 

sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain.  

Menarik untuk dicermati yang berkaitan dengan perilaku, Sanusi membuat lapis-lapis 

perilaku. Ketika membicarakan istilah karakter, akan nampak jelas dimana posisi karakter itu 

berada. Lapis-lapis perilaku tersebut digambarkan sebagai berikut, 
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                                 Gambar 4. Lapis-Lapis Perilaku dari Sanusi 

                Sumber : Sanusi,Achmad.(2015). Sistem Nilai.Bandung : Nuansa Cendekia 

Bisa saja nilai-nilai itu dijalankan hanya sekadar gaya, yang berarti hanya berada pada 

lapis luar perilaku tidak sepenuhnya dihayati dan disadari. Bisa juga, lebih dalam arti itu 

dilaksanakan dalam wujud laga, namun tetap saja belum senuhnya dan seutuhnya 

dilaksanakan. Pada level gaya pun ada variasi yang berbeda-beda pada setiap orang tingkat 

pelaksanaannya. Ada yang begitu mendalam dengan gayanya, ada yang biasa-biasa saja, dan 

ada pula yang sekadarnya. 

Dalam perilaku tersebut, nilai bisa saja hanya sekadar menjadi hiasan perilaku yang 

dimaksudkan, misalnya untuk memperoleh simpati atau sekadar berpura-pura, bahkan 

perilaku sejati yang memang dilandasi dan berlandaskan pada nilai-nilai dan mewujudkan 

sistem nilai secara utuh. Kita bisa menjumpai banyak sekali kepura-puraan  seperti itu dalam 

masyarakat yang tengah mengalami pertumbuhan meninggalkan satu fase berikutnya. 

Namun yang terpenting, dalam melihat sistem nilai dan perilaku ini, adakalanya orang 

hanya mengacu pada dan menggunakan salah satu dri 6 nilai. Misalnya, mengedepankan nilai 

teologis dengan mengabaikan lainnya. Namun yang paling sering terjadi adalah 

mengutamakan nilai teleologis sehingga bisa memperoleh manfaat, namun mengabaikan nili-

nilai lainnya. Perilaku seperti ini dalam percakapan seharian biasa dinamakan ― menghalalkan 
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segala cara‖. Manfaat atau tujuan memang bisa dicapainya, namun hal ini mengorbankan 

cara-cara, prosedur atau nilai-nilai lain. Adakalanya, nilai lain bukan hanya dibaikan, namun 

dicampakkan, sementara satu nilai yang dipandang berguna bagi diri dan kelompoknya 

dipegangnya kuat-kuat. 

Tentu saja idealnya, semua nilai dalam enam sistem nilai itu menjadi pegangan dan 

panduan. Namun, keadaan terkadang memaksa kita untuk melepaskan dan mengabaikan 

salah satu atau beberapa nilai dalam sistem nilai itu. Situasi tersebut bisa berupa 

pertimbangan kepentingan pribadi dan golongan, situasi yang memaksa seperti keadaan 

darurat, atau situasi yang menghadapkan kita untuk memilih salah satu saja.  

2.1.2 Pembentukan Karakter Menurut Lickona 

Lickona (1991), menyampaikan pemikirannya bahwa untuk membentuk karakter 

yang kita inginkan bagi peserta didik dalam proses pendidikan karakter harus melibatkan ke 

tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu yang terdiri dari: pengetahuan 

moral ( moral knowing ); perasaan moral ( moral feeling ); dan tindakan moral ( moral action 

). Untuk lebih jelasnya dapat diillustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5. Pembentukan Karakter menurut Lickona 

Lebih lanjut Lickona menjelaskan bahwa karakter yang baik adalah mengetahui hal 

yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik – kebiasaan dalam 

hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan suatu 

kehidupan moral, ketiganya  membentuk kedewasaan moral. Atau dengan kata lain, ketika 
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kita berpikir tentang jenis karakter yang diinginkan bagi anak-anak , sudah jelas bahwa kita 

menginginkan anak-anak kita untuk mampu melihat apa yang benar, sangat peduli tentang 

apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini itu benar- meskipun 

berhadapan dengan godaan dari dalam dan tekanan dari luar. 

Untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana karakter yang 

melibatkan pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral. Lickona ( dalam 

Wahyudin,2013, 82-83) memberikan illustrasi dari kasus kehidupan yang dialami oleh 

seseorang yang berusia 19 tahun. Kisah tersebut adalah sebagai berikut. 

Andy adalah seorang anak yang pintar dengan talenta khusus di bidang musik, namun 

dia harus melewati masa yang sulit. Dia tidak tahu apa yang dia ingin lakukan dengan 

kehidupannya. Tanpa satu arahan, dia tidak termotivasi untuk melanjutkan 

pendidikannya ke sekolah menengah atas (college), dan dia tidak menyukai pekerjaan 

aneh yang telah diambilnya. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya, namun 

ketidakbahagiaanya seringkali membuat hubungan dengan kedua orang tuanya 

menjadi tegang. 

Kemudian Andy mendapat pekerjaan yang memanfaatkan keahlian bermusiknya dan 

keahlian khusus di alat musik organ. Dia bekerja sebagai asisten seorang pria di akhir 

usia 20 tahunnya sebagai tenaga yang menyetel organ dan piano di kota besar. Orang 

ini memiliki bisnis yang sangat baik dalam organ sehingga banyak gereja di kota itu 

yang membutuhkan jasanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Andy memperoleh 

penghasilan yang baik dari pekerjaan yang dia nikmati. 

Meskipun demikian, sekitar tiga minggu kemudian, Andy menemui ayahnya dan 

mengatakan bahwa ada satu hal yang sangat mengganggunya. Andy mendapati 

bosnya melakukan bisnis yang curng. ― Dia merampok gereja-gereja ini,‖, jelas Andy. 

― Dia mengatakan bahwa gereja-gereja tersebut harus menyetel organnya empat kali 

dalam setahun, yang tentu tidak benar. Aku telah mengawasinya- dia akan datng dan 

memainkan organ yang ada selama setengah jam dan berbuat seolah-olah seperti dia 

sedang menyetelnya, namun sebenarnya dia tidak melakukan apapun. Aku pikir aku 

tidak dapat bekerja padanya lagi‖. 

Beberapa hari kemudian, Andy berhenti dari pekerjaan itu dan pergi ke seorang 

pendeta di salah satu gereja guna menyarankan beliau untuk mencari tenaga penyetel 

lainnya. Ayah Andy, ketika menceritakan kisah ini, mengatakan : ― Dia berhenti dari 

pekerjaan dengan penghasilan yang bagus, namun dengan alasan yang bagus. Saya 

mengatakan padanya kalau saya bangga atas apa yang telah dia lakukan.‖ 

 

Pada illustrasi di atas, Lickona memberikan kejelasan bahwa penilaian moral dapat 

meningkatkan perasaan yang kuat, dan penilaian maupun perasaan tersebut akan memotivasi 

tindakan moral. Hal tersebut ditunjukkan oleh Andy yang melibatkan ketiga komponen 

karakter, yaitu : pengetahuan moral ( menilai perilaku atasannya yang bertindak salah ); 
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perasaan moral ( merasa tidak rela ketika pihak gereja dibohongi, dan menjadi merasa tidak 

nyaman untuk bekerja di perusahaan tersebut); dan tindakan moral ( memutuskan untuk 

berhenti dari pekerjaan dan memberitahu kepada pihak yang dirugikan, yaitu gereja). 

Berdasarkan studi dari Lickona, penulis membuat penjelaskan melalui gambar, bahwa 

dalam mendidik karakter harus melibatkan tiga kompetensi diri anak yang saling keterkaitan, 

yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral.  penilaian moral yang 

merupakan komponen dari pengetahuan moral dapat meningkatkan perasaan yang kuat, dan 

penilaian maupun perasaan tersebut dapat memotivasi tindakan moral. 

 

 

                    Gambar 6 :   Keterkaitan Penilaian, Perasaan dan Tindakan Moral berdasarkan   

                          gagasan pemikiran Lickona  

 

2.1.3 Pembelajaran Matematika Menurut Ruseffendi 

E.T Ruseffendi adalah seorang guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia, 

memperoleh pendidikan terakhir Ph.D, pada tahun 1986 di The Ohio State University, 

Columbus, Amerika Serikat bidang pendidikan matematika sekolah dasar. Ia mengungkap 

tentang pentingnya matematika harus diajarkan di sekolah. 

Sebelum mengungkap tentang pentingnya matematika diajarkan di sekolah, 

Ruseffendi (1990) memberikan penjelasan tentang filsafat matematika,:(1) matematika 
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adalah suatu cara manusia berpikir; (2) matematika adalah bahasa, simbol internasional dan 

sangat padat; (3) matematika adalah ilmu pengetahuan mengenai struktur yang terorganisir 

dengan baik; (4) matematika adalah telaahan atau ilmu tentang pola dan hubungan; (5) 

matematika adalah seni; dan (6) matematika adalah alat bantu.  

(1) Matematika itu adalah suatu cara manusia berpikir. 

Dalam mencari kebenaran, matematika menyajikan suatu cara bagaimana manusia itu 

berpikir sehingga keabsahan dari pemikirannya itu kebenarannya tidak diragukan. Dalam 

matematika menyelesaikan soal-soal sehari-hari atau lainnya itu menggunakan cara-cara 

khusus (khas), misalnya menggunakan persamaan. Sedangkan dalam menggali informasi 

untuk disampaikan kepada orang lain itu cara khas dipergunakan juga, misalnya teknik-

teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Cara-cara berpikir itu merupakan 

kekhasan dari pola berpikir matematika. 

Kita perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini: 

A. Setiap bilangan cacah adalah bilangan bulat, tetapi tidak setiap bilangan bulat adalah 

bilangan cacah. 

B. Setiap bujursangkar adalah jajaran genjang, tetapi tidak setiap jajaran genjang adalah 

bujursangkar. 

C. Semua siswa SMK X adalah wanita, Edy siswa SMK X, maka Edy adalah wanita. 

D. Bia 3 + 7 = 8 maka 5 X 6 = 10 

E. Segitiga adalah segibanyak bersisi tiga. 

F. Bila 2X – 4 = 6 maka X = 3 

G. Persegipanjang adalah bentuk geometri bidang jika dan hanya jika bersisi empat. 

H. Ayam adalah binatang jika dan hanya jika berkaki dua 

I. ―Negara kami adalah negara demokrasi‖, kata orang Rusia. 

Berdasarkan kepada cara berikir matematika bahwa dalam matematika itu ada unsur-

unsur yang tidak didefinisikan, unsur-unsur yang didefinisikan, ada aksioma-aksioma, 

dan ada teori-teori atau dalil-dalil yang kebenarannya dapat dibuktikan secara deduktif, 

pula istilah-istilah yang dipergunakan itu tidak mendua arti, kita bisa menilai apakah nilai 

kebenaran dari pernyataan-pernyataan di atas benar, salah, atau tidak bisa ditentukan 

(membingungkan). 

Pernyataan A,B,C,D, dan E adalah benar, walaupun mungkin untuk menerima bahwa 

pernyataan C itu benar kita sedikit kaget, karena pada umumnya Edy itu nama laki-laki. 
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Bagi anda yang belum berkenalan dengn logika dalam matematika, untuk menerima 

pernyataan E itu berat. Bila pernyataan D itu diganti dengn ― Bila 3 + 7 = 10 maka 5 X 6 

= 10‖ maka salah, tetapi karena D itu 3 + 7 itu sama dengan 8 maka pernyataan D itu nilai 

kebenarannya benar. 

Pernyataan F,G, dan H adalah salah atau keliru; pernyataan G dan H itu keliru, karena 

bila pernyataan – pernyataan itu dibalik, nilai kebernny menjadi salah. Sedangkan nilai 

kebenaran pernyataan I meragukan. Pernyataan I buntu, sebab arti demokrasi itu sendiri 

kabur atau bermakna banyak. 

Selain cara berpikir deduktif dalam mencari kebenaran, cara berpikir matematika dapat 

kita lihat dalam menyelesaikan soal dan mengkaji serta menyajikan informasi. Bila ada 

soal seperti berikut ini, kita cenderug untuk mengambil alat tulis dan menyelesaikann 

dalam bentuk persamaan.  

Contoh soal : Aisyah memepunyai tiga ekor kucing. Yang seekor beranak lima, tetapi dua 

ekor mati. Berapa ekor kucing Aisyah yang dimiliki ? Jawaban : Dalam persamaan adalah 

: X = 3 + 5 – 2.   

Dalam mengumpulkan dn mengolah data, matematika menggunakan teknik-teknik 

khusus yang lebih efektif dan efisien. Kemudian data disajikan dalam bentuk sederhana, 

misalnya table, diagram, dan grafik, yang dapat lebih mudah dan cepat dipahami. 

 

 

(2) Matematika adalah bahasa; bahasa simbul, internasional, dan sangat padat.  

Matematika adalah bahasa international, karena di setiap negara orang yang tahu akan 

mengerti apa yang dimaksud dengan 3 + 5 = 8, AB # CD, dan  8
3

 = 2, misalnya. Memang 

di sana-sini terdapat perbedaan terjadi perbedaan, tetapi perbedaan itu kecil; ada misalnya 

yang menulis ÷ sebagai pengganti : , ada yang menggunakan logab sebagai pengganti 
a
log 

b,ada yang menulis 2,391 sebagai pengganti 2,391. 

Matematika adalah bahasa simbol karena matematika itu banyak sekali menggunakan 

simbol seperti 2, 19, +, :, ¼ , #, ∑ , ∫, ∆. Dan sering simbol atau padat sekali; simbolnya 

singkat, tetapi maknanya luas. Misalnya, 100! itu artinya 1 X 2 X 3 X … X 100, atau 

perkalian bilangan dari 1 sampai dengan 100. Begitu pula misalnya 10
10

,  artinya 
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10.000.000.000. Dan bila 10
10

 itu menyatakan banyak orang, maka 10
10

 orang itu lebih 

banyak daripada banyaknya manusia di dunia pada saat ini. 

 

(3) Matematika adalah ilmu pengetahuan mengenai struktur yang terorganisir dengan 

baik. 

Perhatikan himpunan bilangan bulat. Pada himpunan itu terdapat istilah-istilah dan 

lambang-lambang untuk himpunan bilangan itu dapat dipilih suatu operasi, misalnya 

penjumlahan, dan lalu dapat dilihat apakah sifat-sifat operasi itu pada bilangan bulat 

seperti ketertutupan, pertukaran, pengelompokan, unsur satuan, dan unsur lawan itu 

berlaku atau ada sehingga himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu 

membentuk suatu sistem matematika yang disebut group. Begitu pula geometri Euclid, 

terutama geometri modernnya. Itu adalah cabang matematika yang terorganisasika 

dengan baik. Geometri modern itu adalah sustu sistem matematika yang aksiomatik yang 

memiliki unsur-unsur yang tidak didefinisikan , unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma-

aksioma, dan dalil-dalil yang dirumuskan dengan jelas. Dan dengan bernama modernnya 

itu, geometri modern itu memiliki istilah, simbul, dan gambar yang akurat dan tidak 

meragukan karena tidak mempunyai dua arti atau lebih. Misalnya, pada geometri modern, 

kaki-kaki sebuah segitiga samakaki itu disebut kongruen, sedangkan pada geometri 

tradisionalnya disebut sama. Begitu pula tentang ruas garis. Pada geometri modern, 

kedua-duanya baik notasinya maupun gambarnya dibedakan, sedangkan pada geometri 

tradisionalnya tidak. 

 

(4) Matematika adalah telaah atau ilmu tentang pola dan hubungan.  

Matematika disebut telaahan tentang pola karena dalam matematika itu kita sering 

mencari keseragaman supaya generalisasinya dapat dibuat, seperti : keteraturan, 

keterurutan, dan pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu, atau model yang 

merupakan representasi dari sekelompok konsep tertentu . Misalnya, segitiga dengan 

sifat-sifatnya, segibanyak beraturan dengan sifat-sifatnya, bilangan ganjil dengan sifat-

sifatnya, sekelompok titik yang memenuhi model X
2
 + Y

2
 = 100, jumlah n ganjil pertama 

sama dengan n
2
, dan sebagainya. Matematika adalah ilmu tentang hubungan karena 

antara idea yang satu dengan yang lainnya itu banyak yang berhubungan, seperti 5 - 2 = 3 

dengan 3 + 2 = 5, 10 X 2 = 20 dengan 20 : 10 = 2 dengan 10
2
 =100, dan bila a = b dan b = 

c dengan  a = c. 
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(5) Matematika adalah seni 

Dalam seni sering kita melihat keindahan, keterurutan, dan keteraturan, misalnya : 

kombinasi warna dan coretan pada gambar pemandangan yang mengakibatkan gambar 

pemandangan  itu kelihatan indah, keterurutan pemukulan alat-alat musik gamelan yang 

menyebabkan suaranya enak didengar, dan keteraturan gerak penari yang menyebabkan 

tariannya itu sedap dipandang. Begitu pula dengan matematika, dengan dimilikinya 

keteraturan, keterurutan, dan ketatapan (konsisten) menyebabkan matematika itu seperti 

seni, indah dipandang dan diresapi. Sayang, seperti terhadap seni, terhadap matematika 

pun tidak sedikit orang yang tidak dapat melihat keindahannya. 

 

(6) Matematika adalah alat, alat bantu 

Menjadinya matematika sebagai alat bantu itu tida saja demi matematika itu sendiri tetapi 

juga untuk bidang studi lain, baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis. 

Misalnya, bilangan dapat dipakai alat untuk memahami aljabar , sebagian dari konsep 

geometri dapat dipakai untuk menerangkan aljabar dan kalkulus, konsep-konsep aljabar 

bisa dipergunakan untuk memahami kalkulus, dan lain-lain. Sedangkan bidang studi lain 

yang memerlukan matematika paling tidak adalah : fisika, kimia, biologi, astronomi, 

ekonomi, dan farmasi. Matematika juga adalah alat bantu berpikir manusia. Walaupun 

menjadi alat bantunya matematika itu menjadi mengurang disebabkan karena 

ditemukannya alat-alat canggih seperti kalkulator dan komputer itu sendiri menggunakan 

matematika. Sehingga yang menggunakan kalkulator dan komputer pun sebenarnya 

menggunakan matematika, hanya tidak secara langsung. 

Berkaitan dengan alasan pentingnya matematika diajarkan di sekolah, Ruseffendi 

menyampaikan pandangannya bahwa matematika berguna untuk membantu manusia berpikir 

secara matematika, diharapkan manusia itu berpikirnya menjadi logis, kritis, praktis, bersikap 

positif terhadap matematika dan berjiwa kreatif. Matematika diajarkan di sekolah karena 

memang berguna untuk kepentingan matematika itu sendiri dan memecahkan persoalan 

dalam masyarakat. Dengan diajarkannya matematika di semua tingkat, matematika bisa 

dilestarikan dan dikembangkan. Kegunaan matematika dalam memecahkan persoalan yang 

ada di masyarakat itu banyak. Dengan belajar matematika : siswa dapat berhitung, dapat 

menghitung luas, isi, dan berat; siswa dapat melakukan pengukuran; siswa dapat 

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data; siswa dapat menyelesaikan persoalan-

persoalan dalam bidang-bidang studi lain; siswa dapat menggunakan kalkulator dan komputer 
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sehingga perhitungannya menjadi lebih cepat, praktis, dan relalistis; siswa dapat memahami 

benda-benda alam sekitar. Dan tentu saja, dengan belajar matematika, orang Indonesia 

menjadi bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

Keterkaitan  matematika dengan sikap, menurut Ruseffendi (1980), bahwa 

berhasilnya seorang peserta didik belajar tidak hanya lulusnya ia dari suatu atau keseluruhan 

tes, tetapi juga terbentuknya sikap atau pribadi yang kita harapkan sesuai dengan tujuan 

instruksional yang telah dirumuskan. Sehingga apabila ada guru yang memberikan reaksi 

negatif, bersikap sinis, atau memarahi anak yang salah menjawab, tindakanya itu keliru 

sekali. Semestinya kita ―menerima‖ jawaban salah. Maksudnya ialah bila seorang peserta 

didik memberikan jawaban salah, kita harus berpendapat bahwa jawaban itu wajar, jangan 

memberikan reaksi negatif, bersikap sinis apalagi memarahi.  

Beberapa tantangan bagi guru-guru ketika melaksanakan tugasnya dalam mengajar 

matematika, dikemukakan oleh Ruseffendi yaitu : (1) Materi manakah yang baik dan sesuai 

dengan masyarakat kita, khususnya dengan anak-anak kita. Materi yang baik dan cocok bagi 

bangsa sesuatu negara belum tentu baik dan cocok bagi bangsa di negara lain; (2) Bagaimana 

caranya menyampaikan materi itu kepada anak. Kita harus mencari dan memilih metoda yang 

tepat untuk setiap topik yang kita berikan agar siswa berpartisipasi aktif tetapi pengajaran 

tetap efektif dan efisien; dan (3) Bagaimana caranya anak-anak mempelajari materi itu. 

Untuk itu kita harus mengetahui kesiapan (kemampuan) anak pada saat anak diberi pelajaran 

setiap topik matematika. 

Khususnya yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran matematika pada ranah afektif 

dan psikomotor, menurut Ruseffendi adalah untuk membentuk sikap positif terhadap 

matematika dan membentuk jiwa kreatif. Seorang anak yang bersikap positif terhadap 

matematika adalah memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas 

di sekolah dengan baik, berpartisifasi aktif dalam diskusi, mengerjakan tugas-tugas rumah 

sampai tuntas dan selesai pada waktunya, dan merespon secara baik terhadap tantangan yang 

datang dari matematika.   

Lebih lanjut Ruseffendi memberikan pemahaman bahwa seorang anak yang bersikap 

positif terhadap matematika memiliki pandangan atau sikap tangguh menghadapi pelajaran 

matematika, merasa belajar matematika itu menyenangkan dan memuaskan, melihat 

matematika itu indah dan ampuh. Akibatnya ia akan selalu ingin tahu matematika dan 

menghargainya. Sikap demikian itu akan terbentuk apabila : (1) Materi matematika diajarkan 
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sesuai dengan kemampuannya; (2) Matematika banyak kaitannya dalam kehidupan sehari-

hari; (3) Siswa banyak berpartisipasi dalam rekreasi matematika; (4) Banyak soal yang harus 

diselesaikan, tugas rumah misalnya, tidak terlalu sukar, tidak terlalu banyak, dan tidak 

membosankan; dan (5) Penyajian dan sikap gurunya menarik. Keberhasilan belajarnya itu 

dinyatakan dengan pengakuan dan pujian baik dari guru, orang tuanya atau temannya. 

Sedangkan penyajiannya akan lebih menarik bila strategi mengajar yang kita ambil itu baik; 

kita menggunakan berbagai pendekatan, metoda dan teknik mengajar yang sesuai dengan 

kebiasaan siswa.  

Manusia kreatif itu tidak hanya baik bagi dirinya sendiri tetapi juga berfaedah bagi 

orang lain. Walaupun sukar membuktikan bahwa manusia kreatif itu lebih baik, tetapi khusus 

untuk dirinya sendiri sebagai anak kreatif akan lebih dapat mengatasi hidupnya dalam 

masyarakat dikemudian hari daripada yang tidak kreatif. Ruseffendi merujuk dari berbagai 

pendapat bahwa manusia kreatif itu ialah manusia yang selalu ingin tahu, fleksibel, awas dan 

sensitif terhadap relasi dan kekeliruan, mengemukakan pendapat dengan teliti dan dengan 

penuh keyakinan, tidak tergantung kepada arah yang tidak diperkirakan, berpandangan jauh, 

cakap mengatasi persoalan, tidak begitu saja mau menerima sesuatu pendapat, dan kadang-

kadang susah diperintah. Jadi orang kreatif itu tidak cukup hanya cerdas dan berbakat khusus 

saja. Dan manusia kreatif itu berbeda dengan manusia rajin, sebab manusia rajin belum tentu 

cerdas dan jenius. 

Sikap kreatif akan tumbuh dalam diri anak bila ia dilatih, dibiasakan sejak kecil untuk 

melakukan eksplorasi, inkuiri, penemuan dan memecahkan masalah. Jadi kita, guru, dapat 

menunjang pertumbuhan kreatif anak dengan menyelenggarakan banyak kegiatan yang 

menggunakan metoda-metoda mengajar seperti disebutkan di atas dan menyediakan banyak 

materi pelajaran. Dan dalam penilaian kita supaya membuang kebiasaan kita memberikan 

penilaian kurang baik terhadap siswa yang berpendapat lain, mengajukan pertanyaan yang 

tidak relevan, atau menjawab pertanyaan menyimpang dari biasanya. Kita lebih sering 

memberikan penilaian lebih kepada siswa yang memberikan jawaban karena hafal atau 

terampil. Begitu pula sering ditemukan pimpinan yang cenderung memilih pembantunya 

yang patuh daripada memilih yang suka memberikan komentar meskipun orang yang 

kemudian itu lebih energik dan penuh inisiatif. Pimpinan semacam itu tidak senang bila 

pembantunya itu mempunyai banyak gagasan bukan atas namanya sendiri atau sering 

memberikan penilaian kepada kebijaksanaan. 
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Melakukan kajian terhadap teori dari Ruseffendi, memberikan pemahaman kepada 

kita  bahwa  tujuan pembelajaran matematika harus menjangkau ketiga ranah, yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada ranah kognitif matematika dapat membentuk manusia 

menjadi berpikir logis atau rasional. Pada ranah afektif membentuk manusia menjadi kritis 

dan berjiwa kreatif. Pada ranah psikomotor matematika dapat membentuk manusia menjadi 

terbiasa bertindak praktis dalam  memecahkan persoalan di masyarakat.  

Berpikir logis atau rasional itu tidak mudah apabila tidak dibentuk sejak usia anak-

anak, sebab pada faktanya banyak manusia dewasa yang berpikir tidak logis atau tidak 

rasional. Sebagai contoh kasus, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tertipu dengan istilah 

―penggandaan uang‖, Seseorang menyimpan uang ―satu juta rupiah‖ kepada pihak yang 

berniat untuk melakukan penipuan, namun orang yang menyimpan uang itu tetap saja 

percaya bahwa uang tersebut akan berlipat ganda menjadi ―seratus juta rupiah‖. Kasus seperti 

ini sebagai contoh seseorang yang berpikir tidak logis atau tidak rasional.  

Peserta didik di sekolah dasar harus diberikan contoh-contoh dan laitihan-latihan 

matematika yang dapat membentuk menjadi manusia yang berpikirnya logis atau rasional. 

Untuk lebih jelasnya penulis sampaikan salah satu contoh soal matematika seperti di bawah 

ini, 

Suatu ketika Abang Sardi berternak bebek. Setelah tiga bulan, bebek betina itu 

bertelur sebanyak 5 butir telur dan setelah ditetaskan lahirlah 5 anak bebek. Setelah 

dua bulan kemudian bebek betina itu bertelur lagi sebanyak 3 butir telur dan 

ditetaskan sehingga melahirkan 3 anak bebek.  Pertanyaannya : Berapa jumlah anak 

bebek Pak Sardi tersebut bila digabungkan?. Jawabannya : jumlahnya sebanyak 8 

anak bebek. Kemudian tanyakan kepada peserta didik, apakah mungkin jumlah anak 

bebek itu 9 ? apa alasannya ? 

Soal semacam itu bisa membentuk otak anak agar berpikir logis atau rasional. Tidak menutup 

kemungkinan ketika ditanya, apakah mungkin jumlah anak bebek itu menjadi 9 ekor, 

kemudian peserta didik menjawab mungkin. Apabila terjadi kasus seperti tersebut, guru 

memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap individu peserta didik tersebut.  

Untuk membentuk manusia kreatif dalam pembelajaran matematika, guru harus 

memilih topik matematika yang memerlukan jawaban peserta didik dengan melalui proses 

berpikir. Guru memiliki peranan yang sangat menentukan dalam memimpin proses 

24 



Laporan  Penelitian Produk Terapan      Ramlan – Jaka Permana                                                          31 
 

pembelajaran, antara lain harus berkompeten dalam memilih topik matematika yang relevan 

dengan nilai karakter yang diinginkan, seperti misalnya nilai karakter kreatif. Berkaitan 

dengan metode pembelajaran, semestinya guru menggunakan metode pembelajaran 

eksplorasi, inkuiri, penemuan dan atau pemecahan masalah. 

2.2  Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

Pada naskah ―Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa‖ (Kementrian 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2010), menegaskan bahwa nilai-nilai yang harus 

dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber  Agama, 

Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional. Pada naskah tersebut menegaskan pula 

bahwa tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki 

warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang 

paling operasional dalam pengembangan budaya dan karakter bangsa.  

 

2.2.1 Nilai-Nilai Karakter 

Nilai-nilai yang dimaksud diatas, teridentifikasi sejumlah nilai-nilai untuk 

dikembangkan dalam pendidikan, yaitu : (1) Religius; (2) Jujur; (3) Toleransi; (4) Disiplin; 

(5) Kerja keras; (6) Kreatif; (7) Mandiri; (8) Demokratis; (9) Rasa ingin tahu; (10) Semangat 

kebangsaan; (11) Cinta Tanah Air; (12) Menghargai Prestasi;(13) Bersahabat/Komunikatif; 

(14) Cinta damai; (15) Gemar membaca; (16) Peduli lingkungan; (17) Peduli sosial; dan (18) 

Tanggung-jawab.  

Secara detail nilai-nilai tersebut diatas dijelaskan keterkaitannya dengan indikator 

yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah Pepada 

setiap tingkat pendidikan. Tabel dibawah ini memberikan gambaran bagaimana keterkaitan 

beberapa nilai dan indikator, khususnya di sekolah dasar tingkat rendah atau kelas 1 – 3. 
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Tabel 1 

Keterkaitan Nilai Karakter Dengan Indikator Di Sekolah Dasar 

 

 

NILAI 

 

INDIKATOR -- KELAS 1-3 

 

RELIGIUS 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain  

Mengenal dan mensyukuri tubuh dan 

bagiannya sebagai ciptaan Tuhan melaluicara 

merawatnya dengan baik 

Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

kelahirannya di dunia dan hormat kepada 

orang tuanya. 

Mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai jenis bahasa dan suku 

bangsa. 

Senang mengikuti aturan kelas dan sekolah 

untuk kepentingan hidup bersama 

Senang bergaul dengan teman sekelas dn satu 

sekolah dengan berbagai perbedaan yang 

telah diciptakan-Nya 

 

 

JUJUR 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan 

Tidak meniru jawaban teman (menyontek) 

ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di 

kelas 

Menjawab pertanyaan guru tentang sesuatu 

berdasarkan yang diketahuinya. 

Mau bercerita tentang kesulitan dirinya 

dalam berteman. 

Menceritakan suatu kejadian berdasarkan 

sesuatu yang diketahuinya. 

Mau menyatakan tentang ketidaknyamanan 

suasana belajar di kelas 

 

TOLERANSI 

Tidak mengganggu teman yang berlainan 

agama dalam beribadah. 
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Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

Mau bertegur sapa dengan teman yang 

berbeda pendapat. 

Membantu teman yang mengalami kesulitan 

walaupun berbeda dalam agama, suku, dan 

etnis 

Menerima pendapat teman yang berbeda dari 

pendapat dirinya. 

 

DISIPLIN 

Tindakan yang menunjukan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan 

Datang ke sekolah dan masuk kelas tepat 

pada waktunya. 

Melaksanakan tugas-tugas kelas yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

Duduk pada tempat yang telah ditetapkan. 

Menaati peraturan sekolah dan kelas 

Berpakaian rapih 

Mematuhi aturan permainan 

 

KERJA KERAS 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

Mengerjakan semua tugas kelas dengan 

sungguh-sungguh. 

Mencari informasi dari sumber di luar buku 

pelajaran. 

Menyelesaikan PR pada waktunya. 

Menggunakan sebagaian besar waktu di kelas 

untuk belajar. 

Mencatat dengan sungguh-sungguh sesuatu 

yang ditugaskan guru. 

Sumber : Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa ( Kemendiknas 2010 ) 

 

 Pada naskah tersebut ditegaskan pula bahwa proses pengembangan nilai-nilai yang 

menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan 

melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum ( kewarganegaraan, sejarah, 

geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, agama, 

pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta ketrampilan). Pendidikan karakter bangsa 

dlakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan 

karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter bangsa pada dasarnya adalah 
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pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, 

agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. 

Selanjutnya naskah Desain Induk Pendidikan Karakter (2010) menjelaskan, bahwa 

pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan 

sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan 

karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang  baik sehingga peserta didik 

menjadi paham (domain kogntif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan 

(domain afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (domain perilaku). Jadi pendidikan 

karakter erat kaitannya dengan ‗habit‖ atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekan atau 

dilakukan. 

Pada naskah Kurikulum Nasional (2013) menegaskan bahwa pada setiap proses 

pembelajaran di kelas harus mengandung komponen sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. 

Seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. 

 

                Gambar 7. Keseimbangan  sikap,ketrampilan dan pengetahuan menurut kurikulum nasional 

           Sumber : Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 ( KEMENDKBUD) 

 

Dari gambar 6 diatas, nampak jelas bahwa pada proses pembelajaran mulai dari 

pendidikan di sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, harus mengandung ketiga aspek 

tersebut namun dengan proporsi yang berbeda. Khususnya di sekolah dasar aspek sikap 

sekitar 70 %, aspek ketrampilan sekitar 20 %, dan aspek pengetahuan sekitar 10%.  Jadi 

khususnya di sekolah dasar diharuskan kepada setiap guru agar lebih banyak melakukan 

pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik,  ketimbang sekadar menyampaikan 

pengetahuan dan melatih keterampilan. Pembelajaran pembentukan karakter terhadap peserta 

didik dilakukan dengan proses pembelajaran  pembiasaan. 
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2.2.2 Proses Pembelajaran Nilai Pembentukan Karakter dan Peranan Guru 

Suparman (2011), memberikan penjelasan bahwa proses pembentukan karakter 

manusia melalui tahap-tahap yang diistilahkan dengan : dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, dan 

kemudian akan terwujud karakter manusia. Hal ini digambarkan sebagai berikut : 

 

               Gambar 8. Tahap-tahap proses pembentukan karakter  manusia                                      

                  Sumber : Peran Guru dalam Pembangunan Bangsa (Suparman, 2011) 

Menginterpretasi dari gambar 7 di atas, penulis memberikan contoh kasus dalam fakta 

kehidupan sehari-hari yang biasa terjadi. Misalnya ada seorang manusia dewasa pada saat 

bulan ramadhan  selalu menjalankan ibadah berpuasa meskipun berada dilingkungan orang-

orang yang tidak suka berpuasa, atau menghadapi berbagai godaan untuk tidak berpuasa. 

Orang tersebut sangat diyakini  tidak secara tiba-tiba menjadi orang yang suka berpuasa. 

Namun sejak usia balita bermula dari dipaksakan oleh orang tuanya atau gurunya untuk biasa 

berpuasa, kemudian pada periode usia selanjutnya dalam menjalankan ibadah puasa  masih 

merasa terpaksa. Pada periode usia tertentu akhirnya orang tersebut merasa bisa berpuasa. 

Kebiasaan menjalankan ibadah wajib berpuasa orang tersebut meskipun menghadapi 

berbagai godaan itulah yang akan menjadi karakter manusia. Inilah salah satu contoh kasus 

bahwa pendidikan karakter harus melalui proses pembelajaran pembiasaan. Pada kasus 

tersebut anak bukan sekadar diberi pengetahuan bahwa puasa itu wajib, apabila tidak 

berpuasa maka berdosa. 

Pada naskah Petunjuk Guru di Sekolah Dasar (Kemendikbud, 2013), guru diberikan 

arahan dalam mengajar untuk membentuk karakter:  
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1. Pada setiap semester, berbagai sikap atau nilai karakter yang akan dikembangkan 

meliputi : jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, percaya diri, patuh terhadap tata tertib, 

teliti, kasih sayang, kerja sama, menghargai, dan sebagainya. 

2. Untuk mencapai sikap atau nilai karakter tersebut, selain dilakukan secara tidak langsung 

melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang dilakukan, guru diharapkan dapat 

melakukan penilaian secara langsung atas ketercapaian nila karakter tertentu pada diri 

siswa. Langkah-langkah di bawah ini dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan 

penilaian. 

 

a. Mengingat kendala yang ada, terutama ketersediaan waktu, maka dalam 1 

semester guru dapat menentukan 2 atau 3 nilai karakter yag akan diembangkan 

dan diniai secara langsung. Jenis karakter yang akan dikembangkan, hendaknya 

menjadi keputusan sekolah, meskipun tidak menutup kemungkinan, dalam satu 

kelas ada tambahan 1 atau 2 nilai karakter lain, sesuai dengan kebutuhan di kelas 

tersebut. 

 

b. Misalnya dalam semester I ini, nilai karakter yang akan dikembangkan adalah : 

disiplin; kerjasama; dan percaya diri. 

c. Setiap karakter dibuatkan indikator. Contoh indikator disiplin dapat dilihat pada 

tabel berikut ni. 

Niai Karakter yang 

dikembangkan 

Definisi Indikator 

Disiplin Ketaatan atau kepatuhan 

terhadap peraturan 

 Kehadiran ke sekolah 

tepat waktu 

 Senantiasa 

menjalankan tugas 

piket 

 Menyelesaikan tugas 

sesuai waktu yang 

disepakati 
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d. Kembangkan instrumen penilaian, misalnya lembar pengamatan 

 

Tabel 2 

Contoh Lembar Pengamatan 

Bulan : …….. 2013 

Nilai Karakter yang dikembangkan : Disiplin 

  

 

*) Guru memberikan tanda (v) pada setiap kriteria sesuai dengan nilai karakter 

yang   

     muncul dari siswa 

 

Keterangan : 

 

BT : Belum Terlihat, 

Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan dalam indicator karena belum memahami makna dari nilai ( 

Tahap anomi). 

MT : Mulai Terlihat, 

Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indicator tetapi belum konsisten karena 

sudah ada pemahaman dan mendapat penguatan lingkungan terdekat ( Tahap 

heteronomi) 

MB : Mulai Berkembang. 

Apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang     

30 



Laporan  Penelitian Produk Terapan      Ramlan – Jaka Permana                                                          38 
 

dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten, karena selain sudah ada 

pemahaman dan kesadaran juga mendapat penguatan lingkungan terdekat 

dan lingkungan yang lebih luas ( Tahap sosionomi) 

SM : Sudah Membudaya. 

Apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang 

dinyatakan    dalam indikator secara konsisten karena selain sudah ada 

pemahaman dan kesadaran dan mendapat penguatan lingkungan terdekat dan 

lingkungan yang lebih luas sudah tumbuh kematangan moral ( Tahap 

Autonomi). 

Menurut Mulyasa (2014), guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan pendidikan karakter di sekolah, bahkan sangat menentukan berhasil 

tidaknya peserta didik dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikemukakan pula 

bahwa terdapat beberapa hal yang harus dipahami guru dari peserta didik, antara lain 

kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar 

belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah. 

Lebih lanjut Mulyasa mengemukakan bahwa agar implementasi pendidikan karakter 

berhasil memperhatikan perbedaan individu peserta didik maka guru perlu melakukan hal-hal 

berikut : 

(1) menggunakan metode pendidikan karakter yang bervariasi; 

(2) memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik; 

(3) mengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta disesuaikan dengan 

mata pelajaran; 

(4) memodivikasi dan memperkaya bahan; 

(5) menghubungi spesialisasi, bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan, dan 

penyimpangan karakter; 

(6) menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan pendidikan 

karakter; 

(7) memahami bahwa karakter peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama; 

(8) mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap peserta didik bekerja dengan 

kemampuannya masing-masing pada proses pendidikan karakter, dan 

(9) mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan berkarakter. 
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Dari hal-hal yang perlu dilakukan guru seperti di atas, menurut Mulyasa guru 

diharuskan melakukan kegiatan-kegiatan seperti : (1) mengobservasi peserta didik dalam 

berbagai situasi, baik di kelas maupun di luar kelas; (2) menyediakan waktu untuk 

mengadakan pertemuan dengan peserta didiknya, sebelum, selama dan setelah sekolah; (3) 

mencatat dan mengecek seluruh pekerjaan peserta didik, dan memberikan komentar yang 

konstruktif; (4) mempelajari catatan peserta didik; (5) membuat tugas dan latihan untuk 

kelompok; (6) memberikan kesempatan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan 

yang berbeda. 

Masih berkaitan dengan pengembangan pendidikan karakter di sekolah, 

Fathurrohman (2013) menyoroti pula pada guru yang menurutnya mempunyai kedudukan 

sangat penting. Menurutnya bahwa guru menjadi idola dan sangat dihormati peserta didik, 

oleh karena itu sebaiknya setiap guru memanfaatkan kesempatan lingkungan sekolah sebagai 

tempat pembinaan watak anak didik.  Fathurrohman mengingatkan beberapa hal dalam 

rangka mendukung penerapan pendidikan karakter. 

(1) Pendidikan karakter yang diajarkan oleh guru di kelas merupakan dasar untuk 

berperilaku yang berbudi luhur, penerapannya di sekolah menjadi tugas setiap guru. 

Oleh karena itu perilaku yang sesungguhnya yang ditampilkan oleh peserta didik 

bukanlah di dalam kelas saja tetapi lebih banyak terjadi di luar kelas ; 

(2)  Waktu yang tersedia untuk pendidikan karakter di kelas sangat sedikit sekali. Tidak 

mungkin dari waktu yang sedikit itu pembelajaran karakter dapat dilakukan dengan 

sempurna walaupun menggunakan metode yang tepat, karena yang dipentingkan adalah 

penerapannya dalam perilaku di luar kelas, dalam keadaan yang wajar dan situasi yang 

lebih bebas. Peserta didik tidak dapat dengan bebas mengaktualisasikan dirinya, berbeda 

jik merek sudah berada di luar kelas, misalnya sewaktu mereka sedang bermain. 

Keadaan di luar kelas inilah yang perlu diperhatikan oleh semua guru; 

(3) Guru hendaknya menampilkan diri sebagai sosok yang sopan, berwibawa, menjaga tata 

krama, berdisiplin, dan senantiasa menyenangkan. Guru yang berwibawa ialah guru 

yang memiliki kepribadian kuat, memiliki pengetahuan yang luas, berdisiplin dan 

mampu meletakan dirinya sebagai pendidik bagi peserta didiknya baik di lingkungan 

sekolah maupun di dalam masyarakat, dan secara moral terhindar dari perbuatan yang 

merendahkan derajat sebagai guru; dan 

(4) Suasana lingkungan sekolah yang dikehendaki dalam rangka pelaksanaan pendidikan 

karakter ialah suasana yang kondusif (mendorong) terciptanya suasana kehidupan yang 
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berkarakter mulia atas dasar ketuhanan dan hubungan sosial antarwarga sekolah. Atas 

dasar itulah nilai-nilai karakter seperti, ketaatan, kedisiplinan, kejujuran, ketekunan dan 

toleransi diharapkan akan terwujud dalam setiap situasi. Seluruh nilai yang ada dalam 

karakter tersebut dapat diaplikasikan oleh guru sesuai dengan kondisi dan situasi yang 

dihadapi. 

 

2.3  Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pada umumnya orang awam bepandangan bahwa tujuan pembelajaran matematika di 

sekolah adalah mempersiapkan peserta didik agar dapat berpikir logis  atau rasional. Itulah 

sebabnya, pembelajaran matematika pada praktiknya di sekolah hanya bersifat material, yaitu 

menekankan pada penerapan pengetahuan ilmu matematika saja. Apabila dikaitkan dengan 

tujuan pendidikan, kompetensi logis atau rasional pada peserta didik merupakan salah satu 

aspek dari kompetensi kecerdasan pada anak. Padahal setiap anak tidak cukup cerdas tapi 

harus berkarakter. Bahkan menurut konsep kurikulum nasional (Kurikulum 2013), 

pembelajaran apapun termasuk matematika harus mengutamakan pembelajaran sikap yang 

tidak lain dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. 

Mencermati teori yang dikemukakan oleh Lickona, bahwa mendidik agar anak 

berkarakter pada setiap pembelajaran harus melibatkan ketiga aspek yaitu : pengetahuan 

moral; perasaan moral; dan tindakan moral. Dengan demikian dalam mengajar matematika, 

khususnya di sekolah dasar diharuskan melibatkan ketiga aspek tersebut agar anak tidak 

sekedar terindikasi menjadi manusia atau bangsa yang cerdas saja, namun berkarakter. 

Ketika kita belajar  matematika yang paling mendasar misalnya pada topik ‗operasi 

bilangan‘ seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bagi kebanyakan 

orang mudah untuk memahami alasan mengapa harus mempelajari topik-topik matematika 

tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan pengetahuan yang digunakan 

misalnya untuk  pembelian dan penjualan barang, mengukur luas tanah, menghitung jarak 

menuju ke sebuah kota dan lain sebagainya. Namun apabila menemukan topik-topik 

matematika seperti Sinus, Cosinus, program linier dan yang semacamnya, sulit untuk 

memahami mengapa harus dipelajari peserta didik di sekolah. Meskipun demikian pandangan 

masyarakat pada umumnya bahkan guru-guru, anak-anak yang memiliki pengetahuan dan 

trampil mengerjakan soal matematika dikatakan sebagai anak yang cerdas. 
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2.3.2 Pembelajaran Matematika untuk Kecerdasan  

Pembelajaran matematika diharuskan mengutamakan kepada pengertian dari pada 

keterampilan berhitung dan hafalan, atau harus  menekankan kepada ―mengapa‖ bukan 

―bagaimana‖.  Misalnya dalam menyelesaikan soal matematika, peserta didik bukan sekadar 

tahu dan hafal dari jawaban  soal-soal yang dikerjakannya, namun harus mengetahui alasan 

mengapa peserta didik menjawab pertanyaan soal-soal tersebut. Hal ini sangat fundamental 

dalam melakukan proses pembelajaran matematika kepada peserta didik , utamanya di 

sekolah dasar. 

Contoh, misalnya ketika guru memberikan soal  ½ + ¼  , kemudian peserta didik 

sekolah dasar  menjawab  ¾ . Guru tidak diperbolehkan untuk ‗puas‘ dengan jawaban seperti 

itu sebelum guru mengetahui proses berpikir anak, yaitu mengetahui mengapa jawabannya  3/4 

.  Guru harus dapat melihat proses berpikir anak, jangan sampai peserta didik memberikan jawaban 

tersebut sebagai hasil dari menghafal ketika gurunya memberikan contoh latihan. 

Untuk lebih jelasnya, diilustrasikan pada gambar seperti d bawah ini, 

 

                Gambar 9. Proses Berpikir Anak 

Untuk menjawab soal ½ + ¼ , peserta didik harus memahami apa yang dimaksud 

dengan ½ dan apa yang dimaksud dengan ¼ ?. Tanpa didahului dengan pemahaman seperti 

yang dimaksud, disangsikan peserta didik menjawab soal ½ + ¼  dengan benar  yaitu 
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mengapa ¾ . Illustrasi di bawah ini memberikan gambaran bagaimana  tahap-tahap yang 

harus dilakukan oleh guru sekolah dasar untuk mengajarkan menjawab soal tersebut. 

Pertama, untuk memberikan pemahaman arti dari lambang bilangan ½  dan ¼ , guru 

harus memberikan contoh mengkaitkan dengan apa yang sering dilihat secara kongkrit dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya : Ibu memberikan roti kepada kepada Resti setengahnya, dan 

kepada Ravli seperempatnya, jadi roti yang diberikan kepada Resti dan Ravli sebanyak 

tigaperempatnya. Dengan demikian peserta didik akan memahami apa arti dari ½ dan ¼ .  

Kedua, untuk memberikan pemahaman arti dari lambang bilangan ½  dan ¼ , guru 

menggunakan media atau alat peraga yang berbentuk gambar, misalnya seperti  di bawah in, 

 

          Gambar 10. Contoh Penjumlahan Pecahan 

Dengan demikian peserta didik akan memahami arti dari ½ , ¼ , dan ¾ , sehingga akan 

memahami mengapa ½ + ¼ = ¾ .  

Illustrasi seperti yang telah diuraikan seperti di atas berkaitan dengan teori yang 

disampaikan oleh  Piageat (dalam Ruseffendi, 1990 : 132), ada empat tahap perkembangan 

kognitif dalam proses pembelajaran yaitu : (1) Tahap sensori motor – dari lahir sampai umur 

sekitar 2 tahun; (2) Tahap preoperasi – umur dari sekitar 2 tahun sampai sekitar 7 tahun; (3) 

Tahap operasi kongkrit – umur dari sekitar  7 tahun sampai sekitar 11-12 tahun atau lebih; 

dan (4) Tahap operasi formal - umur dari sekitar 11 tahun sampai dewasa 
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Anak-anak di sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasi 

kongkrit, yang terbagi ke dalam 4 (empat) tingkat, yaitu : (1) tingkat berpikir kongkrit; (2) 

tingkat berpikir semi kongkrit; (3) tingkat berpikir semi abstrak; dan (4) tingkat berpikir 

abstrak. Ruseffendi ( 1990; 132-133) memberikan penjelasan secara detail yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran matematika di sekolah dasar sebagai berikut : 

(1) Berpikir pada tingkat kongkrit. Anak-anak yang tingkat berpikirnya masih kongkrit tidak 

akan dapat mengerti apa  yang dimaksud dengan ―dua‖ tanpa ditunjukkan dua benda real 

(sebenarnya). Begitu pula ia tidak akan dapat mengerjakan ― dua tambah tiga‖ bila tidak 

disertai dua benda sebenarnya di kelompok yang satu dan tiga benda sebenarnya di 

kelompok lainnya.; 

(2) Berpikir semi kongkrit, Anak-anak yang berpikirnya pada tingkat semikongkrit dapat 

mengerti arti ―dua‖ bila dibantu dengan gambar bendanya dua buah, tanpa benda 

sebenarnya. Misalnya ― dua kursi‖ dapat dimengertinya dari gambar dua buah kursi, tanpa 

dua buah kursi yang sebenarnya. Begitu pula ia dapat mengerti ― dua tambah tiga‖ cukup 

dipergunakan dua tiga gambar kursi, tanpa kursi atau benda sebenarnya; 

(3) Berpikir pada tingkat semiabstrak. Sebagai kelanjutan dari tingkat berpikir semikongkrit 

ialah tingkat berpikir semiabstra. Anak-anak ada tingkat berpikir ini dapat mengerti arti 

bilangan tertentu, jumlah bilangan-bilangan tertentu, tanpa menggunakan benda-benda 

sebenarnya maupun gambar benda-benda sebenarnya. Mereka dapat mengerti bilangan 

atau penjmlahan bilangan-bilangan tertentu cukup dengan menggunakan tanda hitung ( 

tally marks) saja. Misalnya ― dua tambah tiga ― dengan tanda hitung ialah ― // + ///‖; dan 

(4) Berpikir pada tingkat abstrak. Anak-anak yang tingkat berpikir abstrak dapat mengerti 

bilangan, penjumlahan bilangan-bilangan atau pengerjaan-pengerjaan lainnya pada 

bilanga tanpa hitung.Bila tingkat berpkir siswa masih kongkrit supaya tidak dipaksa 

berpikir pada tingkat semikongkrit atau yang lebih tnggi. Dan bila peserta didik masih 

pada tingkat semikongkrit jangan dipaksa berpikir pada tingkat semiabstrak atau yang 

lebih tinggi. Dan selanjutnya. Tetapi, bila diperlukan, sebaliknya boleh.    

Kembali kepada illustrasi yang telah dipaparkan di atas, bahwa peserta didik di 

sekolah dasar tidak boleh  langsung diperkenalkan lambang bilangan ½ , ¼, atau ¾ , tanpa 

melalui tahap-tahap proses pembelajaran berdasarkan  kondisi kognitif anak. Sebab apabila 

hal ini dilakukan, anak akan tahu lambang bilangan ½ , ¼ , atau ¾ , tapi tidak tahu apa yang 

dimaksud dengan bilangan ½ , ¼ , atau ¾ .  Artinya bahwa pembelajaran matematika bukan 

pembelajaran hafalan, tapi pembelajaran pengertian. 
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Mengajar matematika agar anak menjadi cerdas khususnya di sekolah dasar, peserta 

didik diberikan latihan-latihan berpikir dengan menggunakan organ otak. Sama halnya 

dengan  otot manusia, otak manusia-pun agar kuat memerlukan latihan.  Latihan otot itu tidak 

cukup dengan latihan-latihan dengan mengangkat barang yang ringan-ringan, begitu pula 

dengan latihan otak tidak cukup pelajaran yang mudah-mudah, misalnya dengan 

menghapalkan tahun berapa Indonesia merdeka ?, atau apa lawan kata dari hidup ?. Tetapi 

otak harus dilatih dengan pelajaran yang sukar-sukar seperti pada pelajaran matematika, 

hitunglah luas segitiga dengan panjang 4 cm, lebar 3 cm dan tinggi 6 cm. 

Namun dalam mengajar matematika hendaknya guru harus hati-hati agar benar-benar 

menyampaikan pelajaran matematika sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika, yaitu 

yang berkaitan dengan tujuan mencerdaskan peserta didik. Hal ini sangat terkait dengan 

bagaimana proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hakikat ilmu matematika 

khususnya di sekolah, yaitu ilmu yang diajarkan menekankan kepada pengertian, bukan pada 

hafalan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah harus memperhatikan perkembangan 

kognitif anak. Menjadi kesalah besar ketika anak masih berada pada berfikir tingkat kongkrit 

kemudian diberikan materi pelajaran pada tingkat abstrak. Misalnya anak yang masih berfikir 

tingkat kongkrit langsung diberikan pemahaman bahwa 2 + 3 = 5, padahal seharusnya 

terlebihan diberikan pemahaman dengan menggunakan illustrasi benda nyata yang jumlahnya 

ada dua buah, misalnya  2 buah apel digabungkan denan 3 buah apel dengan buah apel yang 

sebenarnya.  

 

2.3.3 Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan Karakter 

Pembelajaran matematika untuk pembentukan karakter maksudnya adalah 

pembelajaran yang menginternalisasikan nilai pendidikan matematika melalui proses 

pembelajaran pembiasaan. Pola pembiasaan yang dilakukan adalah dengan mengulang-ulang 

nilai yang terkandung dalam topik-topik matematika yang akan diinternalisasikan ke dalam 

diri peserta didik, sehingga secara bertahap akan terbentuk nilai karakter sebagai bekal  dalam 

bertindak  di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.  

Guru harus dapat mengetahui keterkaitan antara topik-topik matematika dengan nilai 

karakter  yang akan diinternalisasikan kepada peserta didik. Misalnya ketika guru mengajar 

topik ‗operasi bilangan‘, nilai karakter apa yang akan diinternalisasikan ?, apakah nilai 
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karakter kejujuran , kreatif, cinta damai, peduli sosial, atau toleransi ? Proses pembelajaran 

matematika keterkaitannya dengan nilai karakter jujur, misalnya sebagaimana dijelaskan 

melalui  gambar di bawah ini. 

 

Gambar 11.  Contoh keterkaitan topik-topik  matematika dengan nilai karakter jujur 

Merujuk dari Soedjadi (2000: 66-67) bahwa pembelajaran matematika tidak hanya 

mengandung nilai edukasi yang bersifat mencerdaskan siswa tetapi juga nilai edukasi yang 

membantu membentuk pribadi siswa. Selanjutnya Nilai dalam pendidikan matematika 

menurut Nik Pa (2009 : 327-328) dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yang saling 

terkait, yaitu nilai pendidikan umum, nilai pendidikan matematika, dan nilai matematika. 

Nilai pendidikan umum merujuk  nilai moral, etika, atau  akhlak yang dikembangkan melalui 

pendidikan matematika, tetapi nilai tersebut tidak  berkaitan secara langsung dengan 

pengetahuan matematika. Misalnya berbicara tentang timbangan sebagai alat ukur ( konsep 

kesamaan dan ketidaksamaan dalam matematika ), guru perlu mengungkapkan tentang 

kebenaran, keadilan dan kejujuran.  Nilai pendidikan  matematika merujuk nilai yang 

berkaitan dengan dan norma atau aturan dalam pembelajaran matematika. Nilai pendidikan 

matematika misalnya ketepatan, kejelasan , konsisten, tekun, kreatif, berpikir fkeksibel, 
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mengikuti prosedur, mematuhi algoritma. Sedangkan nilai matematika merujuk nilai tentang 

ciri dan sumber  pengetahuan matematika yang dikembangkan dalam pendidikan matematika. 

Menurut As‘ari (2016), Pembelajaran matematika tidak boleh berhenti untuk 

keperluan ketuntasan belajar matematika saja. Pembelajaran matematika harus dapat 

membantu  terbentuk dan berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, 

dan komunikatif. Lebih lanjut As‘ari memberikan sebuah contoh bagaimana proses 

pembelajaran dan memilih topik matematika  yang dapat membentuk karakter kritis. 

Berikut ini As‘ari memberikan satu contoh penugasan yang menuntut siswa 

mempertanyakan kebenaran dari klaim. Selidiki kebenaran dari klaim tersebut, dan berikan 

alasan yang lengkap. (a) Jika A adalah himpunan selesaian dari persamaan kuadrat x
2
 – 3x – 

4 = 0, maka n(A) ≤ 2 ; (b) Jika x dan y adalah bilangan bulat, maka  x x y ≥ x; (c) Ada matriks 

ordo 2 x 2 P, Q, R, dengan demikian sehingga P x ( Q + R) = P x Q + R x P; dan (d) jika a,b,c 

adalah ukuran panjang dari sisi-sisi segitiga ABC sama kaki dengan puncak di A, maka b = c. 

Dengan membiasakan peserta didik menyelidiki kebenaran setiap klaim, maka peserta didik 

akan dibiasakan berpikir kritis. Penigkatan frekuensi latihan menganalisis klaim seperti ini 

diharapkan mampu menjadikan mereka memiliki disposisi atau kecendrungan bertindak yang 

kritis. 

 

2.4  Internalisasi Nilai Karakter Kejujuran dan Toleransi 

Merujuk dari Poerwadarminta (2007), bahwa Internalisasi adalah penghayatan 

terhadap sesuatu ajaran, dokrin atau nilai, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan 

kebenaran dokrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.  

Pada naskah Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Kementrian 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2010), menjelaskan tentang nilai dan deskripsi nilai 

kejujuran dan toleransi sebagai berikut : (1) Jujur, adalah perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan; dan (2) Toleransi, adalah sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 
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Mencermati dari teori yang disampaikan oleh Sanusi (2015) dapat dipahami bahwa 

perilaku atau tindakan seperti kejujuran dan toleransi diyakini dilatarbelakangi oleh salah satu 

aspek dari sistem nilai yaitu ‗Nilai etis-hukum‘. Kemudian menurut Lickona (1991), wujud 

tindakan seperti jujur dan toleransi dimotivasi oleh penguatan pengetahuan moral dan 

perasaan moral. 

Sebagaimana yang telah digambarkan pula oleh Suparman (2011), bahwa proses 

pembentukan karakter manusia adalah melalui tahap-tahap dengan diistilahkan : dipaksa, 

terpaksa, bisa, dan kemudian menjadi kebiasaan, tentu saja kata ―dipaksa‖ dan ―terpaksa‖ 

dalam pemahaman ranah pendidikan, bukan dalam pemahaman misalnya dalam pegertian 

pendidikan yang berbasis otoriter.  Menurut teori Lickona hal tersebut tidak lain merupakan 

proses pembelajaran dari aspek perasaan moral ( moral feeling). Jadi untuk 

menginternalisasikan karakter jujur dan toleransi kepada peserta didk, guru tidak cukup 

memberikan informasi bahwa ― jujur dan tolernasi itu adalah perbuatan yang baik dan 

perbuatan tidak jujur dan tidak toleransi itu adalah perbuatan buruk ―. Tetapi guru harus 

memberikan pembelajaran pembiasaan, secara kontinu dan sistematik peserta didik diberikan 

latihan-latihan untuk biasa berbuat jujur dan toleransi, meskipun pada awalnya peserta didik 

merasa dipaksa dan terpaksa. Namun pada akhirnya akan bisa dan biasa. Kebiasaan bertindak 

dari hasil proses pendidikan ini akan membentuk karakter anak, yang tidak lain akan menjadi 

karakter manusia jujur dan toleransi pada masa dewasa. 

 

2.4.1 Internalisasi Nilai Karakter Kejujuran 

Untuk memahami apa itu jujur atau kejujuran sangatlah mudah, orang awam pun akan 

mudah memahaminya. Ketika seseorang selalu berkata bohong, tidak sesuainya antara apa 

yang ia janjikan dengan kenyataan, atau tidak sesuainya antara ucapan dengan tindakan maka 

orang tersebut dikatakan orang tidak jujur, atau pembohong. Merujuk dari teori Lickona, 

misalnya untuk melahirkan manusia yang berkarakter jujur disarankan untuk 

menginternalisasikan nilai karakter tersebut dalam proses pendidikan melalui pembelajaran di 

sekolah.  

Jannah (2012) melakukan penelitian dengan judul ― Internalisasi Nilai Kejujuran Pada 

Pembelajaran PKn Di MTs Negeri Banjar Selatan ―. Penelitian ini bertujuan sebagai upaya 

untuk mengembangkan pembelajaran PKn sebagai bahan ajar yang diintegrasikan dengan 
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nilai-nilai kejujuran guna meningkatkan hasil belajar siswa dan mengubah sikap siswa dalam 

belajar di Madrasah Tsanawiyah sehingga timbul kesadaran diri akan maha besarnya Alloh 

dan maha tingginya ilmu Alloh.  

Temuan hasil penelitian Jannah antara lain : (1) guru masih melakukan pembelajaran 

yang lebih menitikberatkan pada penyampaian materi ajar yang masih tersisa, sehingga 

penanaman nilai kejujuran tidak banyak dilakukan; (2) ada guru yang pada saat siswa 

mengerjakan latihan atau ulangan selalu memberikan nasihat-nasihat baik pada siswa untuk 

membangun karakter peserta didik disamping memberi penjelasan kembali materi pelajaran 

yang tidak dimengerti siswa; dan (3) semua siswa mengaku pernah berbuat tidak jujur saat 

pembelajaran baik tugas dirumah maupun saat ulangan. 

 Disertasi Royani (2013) yang berjudul ― Internalisasi Kejujuran Melalui Model 

Integratif Pembelajaran Matematika ― , melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban : 

(1) Bagaimanakah gambaran kejujuran siswa sebagai akibat dari proses pembelajaran 

konvensional ?; dan (2) Bagaimanakan proses model integratif pembelajaran matematika 

menginternalisasi kejujuran ?.  

Metode yang digunakan Royani dalam penelitian tersebut menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif, melalui dua tahap yaitu tahap eksplorasi dan tahap 

eksperimen. Pada tahap eksplorasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 

perilaku kejujuran siswa SD dan pembelajaran matematika yang dilakukan guru selama ini 

sebagai dasar dalam merancang model integratif pembelajaran berdasarkan analisis model 

faktual yang diperoleh. Sedangkan eksperimen dimaksudkan untuk menguji efektivitas atau 

pengaruh penggunaan model integratif pembelajaran matematika dalam menginternalisasi 

kejujuran siswa sekolah dasar. 

 Kesimpulan dari hasil penelitian Royani, antara lain : (1) Model pembelajaran 

matematika yang digunakan guru selama ini cenderung model pembelajaran langsung yang 

berpusat pada guru dan belum mengintegrasikan nilai ke dalam pembelajaran, serta lebih 

berorientasi pada penguasaan aspek kognitif dengan langkah menjelaskan konsep dan rumus, 

memberikan contoh, dan dengan pemberian PR; (2) Proses model integratif pembelajaran 

matematika adalah pengungkapan dan penekanan nilai kejujuran pada setiap momen 

pembelajaran yang dimulai dengan masalah matematika yang memuat nilai-nilai sosial 

budaya, pengelompokan untuk penugasan yang memuat nilai, studi lapangan untuk 

pengumpulan informasi berupa data atau fakta yang terkait dengan nilai, diskusi kelompok 
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dan diskusi yang sarat dengan nilai, kesimpulan dan penghargaan sebagai apresiasi terhadap 

nilai; dan (3) Ada perbedaan yang signifikan nilai kejujuran siswa antara siswa yang belajar 

matematika menggunakan model integratif dengan siswa yang belajar matematika secara 

konvensional. Dengan kata lain bahwa model integratif pembelajaran matematika berbasis 

nilai terbukti efektif dalam menginternalisasi kejujuran siswa sekolah dasar. 

Aunillah (2011), menyampaikan pemikirannya tentang beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh guru dalam menginternalisasikan karakter jujur terhadap peserta didik. Yaitu : 

(1) Proses pemahaman terhadap kejujuran. Memberikan pemahaman kepada peserta didik 

tentang makna kejujuran. Perlu diberikan pemahaman pula alasan mengapa seseorang harus 

bersikap jujur, cara menumbuhkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya baru-

lah kemudian diberikan pembelajaran sampai tahap penghayatan dan pengamalannya; (2) 

Menyediakan sarana yang dapat merangsang tumbuhnya sikap jujur. Pihak sekolah harus 

menyediakan alat bantu yang dapat mendukung terciptanya iklim kejujuran; (3) Keteladanan. 

Guru harus memberikan contoh konkret dengan cara berusaha bersikap jujur dalam setiap 

kesempatan; Di rumah, orang tua memegang peranan penting dalam menumbuhkan karakter 

jujur bagi anaknya. Oleh sebab itu sekolah perlu melakukan kerjasama secara intensif dengan 

keluarga peserta didik agar mereka membantu program pendidikan karakter di sekolah; (4) 

Terbuka. Guru harus berusaha terbuka membangun iklim keterbukaan dengan peserta didik. 

Jika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, sebaiknya di tegur dengan cara 

menunjukkan letak kesalahannya. Guru agar tidak menutupi fakta yang terjadi jika memang 

ada peserta didik yang meraih prestasi rendah, demikian pula sebaliknya. Dengan berusaha 

membangun iklim keterbukaan, peserta idik secara perlahan akan memahami pentingnya 

bersikap jujur dan terbuka; dan (5) Tidak bereaksi berlebihan. Guru agar tidak bersikap 

berlebihan ketika seorang peserta didik berbohong, tetapi agar membantu agar peserta didik 

dengan cara arif menjelaskan bahwa ketika ia berbuat bohong agar berani mengakui dengan 

kejujuran. 

2.4.2 Internalisasi Nilai Karakter Toleransi 

Bersikap dan bertindak toleransi sesungguhnya sangat diperlukan dalam menjalani 

kehidupan, sebab pada faktanya hidup tidak bisa menyendiri. Mulai hidup di lingkungan yang 

paling kecil yaitu keluarga, lingkungan rumah, bermasyarakat, bernegara, bahkan menjalani 

hidup pada tataran global.  Pula pada saat ini,tak terelakan lagi kita harus menjalani hidup di 

dunia virtual.  Jadi sesungguhnya keberagaman adalah kata kunci yang mengharuskan kita 
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agar bisa bersikap dan bertindak toleransi. Jadi apa dimaksud dan pentingnya toleransi ?, dan 

bagaimana membentuk karakter anak agar di masa dewasa  menjadi manusia yang senantiasa 

bersikap dan bertindak toleransi ?.  

Walzer (1997) memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan 

ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai ( peaceful 

coexistence) diantara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang 

sejarah, kebudayaan dan identitas. Toleransi menurut Walzer harus mampu membentuk 

kemungkinan sikap, antara lain : sikap untuk saling menerima perbedaan, mengubah 

penyeragaman menjalin keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang 

lain dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan 

Tuhan.  

Misrawi (2010:166) mengartikan toleransi terbagi menjadi dua wujud model sebagai 

berikut : (1) Toleransi pasif, yaitu sikap menerima perbedaan sebagai suatu yang bersifat 

faktual, hal ini karena manusia memiliki ciri masing-masing yang berbeda satu sama lain, 

sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersikaf toleran terhadap sesama; dan (2) Sebuah 

keharusan pada setiap manusia untuk menerima perbedaan dengan ikut aktif, berpartisipasi 

untuk membangun dialog yang komunikatif dan kesepahaman dalam membangun masyarakat 

yang adil dan saling membutuhkan. 

Internalisasi nilai karakter toleransi harus dimulai dari sekolah, sebab pada usia 

sekolah tersebut anak masih sensitif terhadap perbedaan yang ada pada diri orang lain, 

sehingga perlu diberikan pemahaman yang terkait dengan cara menghargai dan menyikapi 

perbedaan tersebut. Anak-anak pada usia sekolah dasar dan menengah faktanya saat ini sudah 

sangat sering terkena dampak dari kasus-kasus peristiwa orang dewasa yang mengalami 

perpecahan sebagai membudayanya sikap-sikap intoleransi. Seperti kasus-kasus perpecahan 

yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, seolah-olah telah terjadi 

pembiaran atau bahkan menjadi pembudayaan bahwa perbedaan pendapat yang diakhiri 

dengan permusuhan adalah hal yang sudah biasa terjadi. Dampak terhadap anak di sekolah 

misalnya kita sering menyaksikan peristiwa terjadinya tauran antar pelajar, dan banyak lagi 

peristwa yang terjadi sebagai dampak dari tumbuhkembangnya masyarakat yang intoleransi.  

Nilai karakter toleransi adalah bagian dari kompetensi nilai karakter manusia, artinya 

sikap dan tindakan intoleransi tidak sertamerta tiba-tiba muncul ketika orang sudah dewasa. 

Tetapi melalui proses internalisasi nilai karakter sejak manusia masih pada usia dini, itulah 



Laporan  Penelitian Produk Terapan      Ramlan – Jaka Permana                                                          51 
 

sebabnya internalisasi nilai karakter toleransi perlu dilakukan mulai dari pendidikan di 

sekolah. Setelah itu, barulah dikembangkan di lingkungan masyarakat. 

Telah banyak para peneliti melakukan penelitian dengan fokus permasalahan pada 

internalisasi nilai karakter toleransi terhadap peserta didik di sekolah-sekolah. Hal ini 

menandakan bahwa para cendekia perpandangan betapa sangat pentingnya 

menginternalisasikan sikap tolaransi kepada anak-anak di sekolah.   

Sara (2014) melakukan penelitian dengan judul ― Pembinaan Toleransi dan Peduli 

Sosial Dalam Upaya Memantapkan Watak Kewarganegaraan ―. Penelitian ini dilakukan di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Balikpapan Kalimantan Timur. Hasil penelitiannya 

menguangkapkan bahwa realitas sikap toleransi dan peduli sosial yang ditunjukkan siswa 

ditandai dengan pendapat orang lain baik, bersahabat tanpa mebedakan suku dan agama, 

sikap saling menghargai, mengendalikan emosi, tidak mengejek teman, merancang dan 

melakukan berbagai kegiatan sosial, menghormati petugas-petugas sekolah, saling 

membantu, menjenguk teman yang sakit, dan melayat apabila ada orang tua siswa meninggal. 

Proses pembinaan toleransi dan peduli sosial siswa dilakukan melalui pembelajaran PKn di 

kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiasaan di lingkungan sekolah. Faktor-faktor 

penunjang dalam proses pembinaan toleransi dan peduli sosial siswa yaitu kebijakan, 

pedoman kurikulum, kebersamaan warga sekolah, sarana dan prasarana, lingkungan, 

komitmen sekolah, lingkungan, dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Sedangkan faktor-faktor penghambat proses pembinaan toleransi dan peduli sosial 

yang ditemukan dalam penelitian Sara adalah masih kurangnya kesadaran dari diri siswa akan 

pentingnya bertoleransi dan peduli sosial dalam kehidupan, dan masih ada beberapa pihak 

yang tidak ikut berpartisipasi dan bekerja. Adapun upaya yang dilakukan pihak sekolah 

dalam proses pembinaan toleransi dan peduli sosial hasil temuan Sari yaitu lebih maksimal 

dalam mengembangkan toleransi dan peduli sosial pada diri siswa di berbagai kegiatan, lebih 

terstruktur dalam penyusunan program, menghargai dan memberikan perlakuan yang sama 

terhadap seluruh warga sekolah,memfasilitasi kegiatan yang bersifat sosial secara lebih 

optimal, melibatkan pihak lain. 

Andayani ( 2013), pada penelitiannya berjudul ― Peningkatan Toleransi Melalui 

Budaya Tepa Sarira ( Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal)‖, 

bertujuan untuk menguji peningkatan sikap dan perilaku toleransi pada anak usia sekolah 

dasar melalui penerapan model pendidikan karakter yang berbasis budaya tepa sarira. Subjek 
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penelitian ini adalah siswa kelas atas program inklusi di SD Al Firdaus sebanyak 88 siswa. 

Hasil penelitiannya membuktikan bahwa melalui sistem integrasi pembelajaran di sekolah, 

model pendidikan karakter yang berbasis budaya tepa sarira terbukti dapat meningkatkan 

sikap dan perilaku toleransi pada anak usia sekolah dasar. Andayani menyampaikan 

rekomendasi dari manfaat penelitian ini, penerapan model pembelajaran nilai toleransi 

berbasis budaya tepa salira ini perlu ditingkatkan dari segi waktu dan tempat 

penyelenggaraan, peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru melalui pelatihan dan 

pendampingan penyusunan dan pengembangan RPP berbasis penddikan karakter, dan 

melibatkan peran orang tua (keluarga) sebagai salah satu sumber sosialisasi nilai-nilai hidup 

dan budaya yang menunjang pendidikan karakter. 

 

2.5 Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan  Karakter  Jujur dan Toleransi 

 

Tulisan pada bagian ini merupakan bagian akhir hasil studi literatur penulis yang 

merupakan kerangka teoritis dari penelitian ini.  Studi literatur terutama terhadap teori-teori 

yang dijadikan grand theory dalam penelitian ini, yaitu : teori Acmad  Sanusi, teori  Lickona 

dan teori E.T Ruseffendi. Selain itu, pula hasil kajian teori dari   beberapa teori beberapa ahli 

dan penemuan hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu yang dipandang dapat menjadi 

acuan penulis dalam melakukan penelitian ini.  

(1) Pada setiap manusia yang melakukan tindakan apapun, selalu ada nilai-nilai moral yang 

melatarbelakangi untuk melakukan tindakan. Misalnya ketika seorang oknum pejabat 

pemerintah, melakukan tindakan korupsi, maka ia telah memilih nilai teleologik yaitu 

telah terwujud menjadi manusia yang berkembang/maju, produktif, efektif, dan mungkin 

inovatif. Namun pejabat pemerintah tersebut telah mengabaikan nilai lainnya seperti 

misalnya nilai etis hukum, yaitu terwujudnya menjadi manusia yang jujur, 

bertanggungjawab, sabar, dan toleransi. Dengan kata lain ia telah memilih nilai 

kekuasaan, yaitu status dan prestise, namun mengabaikan nilai keamanan yaitu rasa 

aman dan hubungan baik dengan sesama manusia lain.  

(2) Seseorang yang melakukan tindakan moral ( moral action ) dilatarbelakangi oleh nilai-

nilai karakter  yang telah melekat pada diri seseorang, sebagai kumulatif dari kompetensi 

pengetahuan moral ( moral knowing ) dan perasaan moral ( moral feeling ). Tindakan 

yang telah ia lakukan merupakan pilihan yang telah diyakininya menjadi pilihan yang 

terbaik. Misalnya ketika seseorang kesulitan keuangan kemudian melakukan tindakan 
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perbuatan penipuan kepada orang lain atau korupsi. Tindakan menipu kepada orang lain 

atau korupsi tersebut menurut ia merupakan pilihan terbaik, ketika kondisi kehidupannya 

terbelenggu oleh kebutuhan hidup. 

(3) Untuk membentuk karakter  peserta didik  dalam sebuah proses pembelajaran harus 

melibatkan ketiga aspek, yaitu pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral ( 

moral feeling ) dan tindakan moral (moral action). Ketiga aspek tersebut merupakan  

sistem, oleh sebab itu apabila tidak melibatkan salah satu aspek ,maka tidak akan 

membentuk ahklak baik atau tidak akan melahirkan manusia yang berkarakter. Misalnya 

seorang guru mengajar sekadar memberikan informasi kepada peserta didik bahwa ‗ 

menghargai perbedaan  itu baik, apabila tidak menghargai orang lain yang berbeda 

agama untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing itu sangat tercela‖. Hanya 

memberi tahu atau memberi informasi, guru hanya melibatkan satu aspek kompetensi 

yaitu pengetahuan moral. Apabila tidak diberikan pembelajaran pembiasaan maka guru 

tidak akan berhasil membentuk karakter peserta didik sehingga tidak akan terindikasi di 

masa dewasanya  menjadi manusia yang memiliki karakter toleransi. 

 

(4) Guru dalam mendidik harus memegang prinsif, bahwa mengajar bukan sekadar 

menjadikan anak supaya cerdas tapi bahkan harus mengedepankan agar berkarakter. 

Pada praktiknya dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus mampu memahami 

sesuatu yang benar, merasakan dan peduli tentang sesuatu yang benar, kemudian akan 

bertindak pada sesuatu yang ia yakini benar. Untuk lebih jelasnya diillustrasikan seperti 

gambar di bawah ini. 

 

                   Gambar 12. Proses Pembelajaran; Mendidik Untuk Membentuk Karakter 
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Berkaitan dengan gambar 5 di atas, penulis sampaikan sebuah contoh kasus sebagai 

berikut.  Seorang guru matematika akan mengajar di sekolah dasar dengan topik ‗operasi 

perkalian‘. Kemudian guru  tersebut memberikan beberapa contoh seperti misalnya 

bagaimana cara-cara atau teknik mengalikan lambang bilangan 12 x 50 , dengan tahap-

tahap atau dengan teknik tertentu sampai peserta didik mengetahui bahwa 12 x 50 = 600. 

Setelah diberikan contoh atau pengetahuan oleh gurunya peserta didik menjadi trampil 

mengerjakan soal-soal dengan lambang bilangan yang lain, seperti misalnya 17 x 23= 

…. , 21 x 24 = … dan sebagainya. Apabila guru  tersebut  menganggap sudah berhasil 

mengajar hanya melihat dari sudut pandang peserta didik  telah trampil atau menjawab 

dengan benar seperti soal-soal semacam itu, maka guru tersebut hanya bertujuan 

melahirkan manusia-manusia yang cerdas saja. 

(5) Manusia ideal atau manusia yang cerdas dan berkarakter  adalah manusia yang dalam 

bersikap dan bertindak dalam kehidupannya senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai 

yang terangkum pada enam sistem nilai, yaitu : nilai teologis; nilai etis-hukum; nilai 

estetik; nilai logis-rasional; nilai fisik-fisiologis; dan nilai teleologis. Tujuan pendidikan 

adalah melahirkan manusia yang cerdas dan karakter, hal ini akan terwujud melalui 

proses pendidikan dengan melibatkan tiga aspek yaitu : moral knowing; moral feeling; 

dan moral action. Hal ini penulis gambarkan seperti di bawah ini. 

 

                         Gambar 13.  Manusia Cerdas dan Berkarakter 
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 Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, harus dimulai dari kegiatan 

pembelajaran di kelas yang dipimpin langsung oleh guru, melalui  pembelajaran pembiasaan. 

Namun tujuan melahirkan manusia yang cerdas dan berkarakter tidak akan terwujud, apabila 

tanpa keterlibatan kepala sekolah, orang tua peserta didik, tokoh masyarakat di lingkungan 

anak, dan keterlibatan pihak pemerintah. 

Guru menjadi penanggungjawab yang pertama dalam membentuk karakter peserta 

didik, maka kualitas proses pembelajaran  dalam membentuk karakter peserta didik sangat 

diandalkan. Hasil proses pembelajaran pembentukan di kelas harus dapat menjadi acuan bagi 

proses pembelajaran pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi guru-guru untuk meningkatkan 

kualitas kompetensinya agar mengajar bukan sekadar untuk kecerdasan, tetapi untuk 

pembentukan karakter. 

Mengajar matematika harus dapat membentuk karakter peserta didik, sebab tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah bukan sekadar membantu manusia untuk dapat berpikir 

logis atau berkompeten pada aspek kecerdasan saja, namun semestinya dapat berguna untuk 

kepentingan dalam memecahkan persoalan  masyarakat  melalui  sikap dan tindakan  yang 

baik. Untuk kepentingan tersebut, dalam masyarakat saat ini sangat dibutuhkan manusia 

berkarakter jujur dan toleransi. 

Pada dasarnya manusia jujur adalah manusia yang dalam bersikap dan bertindak 

selalu dapat dipercaya, sedangkan manusia toleran adalah manusia yang senantiasa 

menghargai perbedaan. Untuk melahirkan manusia yang jujur dan toleran tidak sertamerta  

tumbuh pada saat dewasa, namun harus melalui proses pendidikan sejak usia dini atau sejak 

pendidikan di sekolah dasar. Salah satu bidang studi pembelajaran yang berpotensi untuk 

membentuk karakter  jujur dan toleransi adalah matematika. 

Indikator jujur khusunya di sekolah dasar kelas rendah adalah : (1)  tidak meniru 

jawaban teman ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas; (2) menjawab pertanyaan 

tentang sesuatu berdasarkan yang diketahuinya; (3) mau bercerita tentang kesulitan dirinya 

dalam berteman; (4) menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang diketahuinya; dan 

(5) mau menyatakan tentang ketidaknyamanan suasana belajar di kelas. Sedangkan indikator 

toleransi adalah : (1) tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah; (2) 

mau bertegur sapa dengan teman yang berbeda pendapat; (3) membantu teman yang 

mengalami kesulitan walaupun berbeda dalam agama, suku, dan etnis; dan (4) menerima 

pendapat teman yang berbeda dari pendapat dirinya. 

31 
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BAB  III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan model pembelajaran 

matematika yang berbasis pembentukan karakter jujur dan toleransi bagi peserta didik di 

sekolah dasar.  Pada penelitian ini secara detail untuk  mendapatkan temuan  sebagai berikut : 

(1) Data dan fakta Implemetasi pembelajaran matematika berbasis pembentukan karakter 

jujur dan toleransi yang selama ini yag dilakukan oleh guru-guru sekolah dasar 

(2) Studi referensi terhadap teori-teori pembelajaran matematika, pendidikan karakter, dan 

internalisasi nilai karakter jujur dan toleransi. 

(3) Penyusunan teori pengembangan model pembelajaran matematika berbasis pembentukan 

karakter jujur dan toleransi melalui validasi isi dari para ahli dan validasi empirik dari 

guru-guru sekolah dasar. 

  

3.2 Manfaat Penelitian 

 

a. Bagi guru-guru di sekolah dasar akan memiliki petunjuk atau panduan untuk 

melaksanakan proses pembelajaran matematika yang berbasis pembentukan karakter 

peserta didik, khususnya karakter jujur dan toleransi. 

b. Bagi pemerintah akan berkontribusi sebagai bahan masukan dalam rangka 

mensosialisasikan dan penguatan pendidikan karakter , serta membuat kebijakan atau 

regulasi baru tentang program pembinaan pendidikan karakter.  

c. Bagi masyarakat umum akan mendapatkan pengetahuan baru atau pencerahan bahwa agar 

dimasa depan tidak lahir bangsa yang tidak jujur dan intoleransi, maka perlu adanya 

pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Secara khusus 

masyarakat harus memahami bahwa mempelajari matematika bukan sekadar  mendidik 

manusia agar menjadi cerdas, namun sesungguhnya yang paling utama adalah agar 

menjadi manusia yang berkarakter jujur dan toleransi. 
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BAB  IV                                                                                                                            

METODE  PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi cara menanamkan nilai-nilai 

karakter di sekolah dasar melalui pendekatan pembelajaran matematika. Adapun  tujuan 

khususnya adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru atau teori pengembangan yang 

merupakan teori pembelajaran yang seharusnya digunakan oleh guru sekolah dasar dalam 

mengajar matematika yang dapat membentuk karakter jujur dan toleransi.  

Prosedur penelitian ini melalui tahap-tahap : (1) pendahuluan : assesmen kebutuhan; 

(2) studi literatur; (3)  penyusunan rancangan model teoritik-hipotetik; (4) validasi isi dan 

validasi empirik; dan (5) revisi dan penyusunan model pembelajaran 

 

                   Gambar 14. Prosedur Penelitian 

 

4.1  Studi Pendahuluan : Assesmen Kebutuhan  

Pada tahap ini, penulis telah melakukan penelitian pendahuluan dengan tema ― 

Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Pelaksanaan Pembelajaran Matematika yang berbasis 
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Pendidikan Karakter ‖ ( Ramlan,2017). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis 

kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan Focus Group Discussion (FGD). 

Responden dikumpulkan di sebuah ruangan untuk menerima pertanyaan-pertanyaan peneliti, 

mereka diberikan kebebasan untuk menyampaikan jawaban dan mengeluarkan pendapat dari 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Responden pada penelitian ini 

adalah guru-guru sekolah dasar (kelas 1, kelas 2, dan kelas 3) di wilayah kota Karawang Jawa 

Barat, yang diundang secara khusus oleh peneliti melalui kerjasama dengan Kepala Dinas 

Pendidikan kota Karawang. Jumlah guru sekolah dasar yang hadir adalah sebanyak 48 orang 

dari 21 sekolah. 

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti adalah sekitar bagaimana 

kesiapan guru sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang berbasis 

pendidikan berkarakter, yaitu: (1) Bagaimana wawasan/pengetahuan guru tentang konsep 

pendidikan berkarakter? (2) Bagaimana kesiapan guru dalam mengimplementasikan 

pendidikan berkarakter khususnya pada proses pembelajaran matematika? dan (3) Bagaimana 

pendapat guru-guru tentang hambatan dalam mengimplementasikan proses pembelajaran 

yang berbasis pendidikan karakter, khususnya pada mata pelajaran matematika? 

Temuan penelitian mendapat gambaran bahwa guru-guru sekolah dasar dalam 

mengimplementasikan proses pembelajaran yang berbasis pendidikan berkarakter, belum siap 

untuk merubah mindset dari mengajar konvensional, yaitu mengajar dengan hanya 

melibatkan kompetensi peserta didik dari aspek moral knowing (kognitif) saja dan 

mengabaikan moral feeling (afektif) dan moral action (psikomotor). Fakta ini didapatkan dari 

studi kasus terhadap guru-guru sekolah dasar di kota Karawang Jawa Barat, khususnya mata 

pelajaran matematika.  

Berkaitan dengan hambatan guru-guru dalam mengimplementasikan proses 

pembelajaran matematika untuk membentuk karakter peserta didik, antara lain belum bisa 

memilih topik matematika dengan nilai karakter yang relevan. Hal tersebut disebabkan guru-

guru belum pernah mendapatkan pengarahan dari ahli yang bisa meningkatkan kompetensi 

guru dalam kaitan dengan persoalan tersebut.  Keterkaitan antara topik-topik pada konsep 

matematika dengan nilai karakter antara lain seperti pada tabel di bawah ini. 
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Tabel  

Keterkaitan Topik Matematika dengan Nilai Karakter 

NO KOMPETENSI DASAR NILAI KARAKTER 

1 Mengenal bilangan asli sampai 99 dengan 

menggunakan benda-benda yang ada di sekitar 

rumah  

 

Ketelitian dan Bekerja sama   

 
 

2 Mengenal bangun datar dan bangun rung 

menggunakan benda-benda yang ada di sekitar 

rumah, sekolah, atau tempat bermain  

 

  Ketelitian dan disiplin  

 

3 Menentukan urutan berdasarkan panjang pendeknya 

benda, tinggi rendahnya tinggi badan, dan urutan 

kelompok berdsarkan jumlah anggotnya.  

 

Disiplin, Ketelitian, dan 

Kerjasama  

 
 

4 Membentuk dan menggambar bangun baru dari 

bangun-bangun datar atau pola bangun datar yang 

sudah ada.  

 

  Kesabaran, disiplin dan    

  kerjasama  

 

 

Penelitian ini merekomendasikan kepada guru-guru sekolah dasar agar meningkatkan 

kompetensinya dengan melakukan kajian teori konsep dasar matematika. Sebab dengan 

melakukan kajian konsep dasar matematika guru-guru akan memiliki wawasan atau 

pengetahuan untuk menghubungkan antara matematika dengan nilai-nilai karakter yang 

sesungguhnya telah tertuang dalam matematika. Selain itu, Agar guru-guru sekolah dasar 

memiliki kesiapan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis pendidikan 

karakter, dipandang perlu untuk melakukan kajian konsep dan kebijakan pendidikan karakter, 

yaitu: Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 (Kementrian 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2010); Desain Induk Pendidikan Karakter (Kementrian 

Pendidikan Nasional, 2010); dan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. 

(Kementrian Pendidikan Nasional, 2010). 
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4.2 Studi Literatur  

Tulisan pada bagian ini merupakan rangkuman dari hasil studi literatur penulis 

terhadap pemikiran para ahli, terutama yang dijadikan  grant theori dalam penelitian ini. 

Hasil pemikiran yang dimaksud adalah teori tentang nilai dan karakter dari Acmad Sanusi; 

teori tentang pembentukan karakter dari Thomas Lickona; dan teori tentang pembelajaran 

matematika dari  E.T Ruseffendi. Selain itu pula penulis menyusun rangkuman hasil studi 

literature dari para ahli  lainya sebagai pendukung grant theory, serta hasil penelitian 

terdahulu dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter, terutama yang ada 

kaitannya dengan pembelajaran matematika untuk pembentukan karakter. 

Karakter erat kaitannya dengan persoalan nilai. Manakala melihat tindakan seseorang, 

kemudian akan menunjukkan nilai baik atau buruk dari tindakan tersebut. Kebebasan 

memilih nilai mana dan nilai apa itu terkait dengan kemampuan manusia berpikir. 

Pengetahuan yang kemudian mewujud dalam tindakan manusia adalah pengetahuan yang 

diyakininya, bukan pengetahuan yang tidak diyakininya.(Sanusi,2015). Untuk membentuk 

karakter yang kita inginkan bagi peserta didik dalam proses pendidikan karakter harus 

melibatkan ke tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu terdiri dari : 

pengetahuan moral ( moral knowing); perasaan moral (moral feeling ); dan tindakan moral 

(moral action). Karakter yang baik adalah mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang 

baik, dan melakukan hal yang baik. ( Lickona, 1991 ). Matematika berguna untuk membantu 

manusia berpikir secara matematika, diharapkan manusia itu berikirnya menjadi logis, kritis, 

praktis, bersikap positif terhadap matematika dan berjiwa kreatif. Manusia kreatif itu tidak 

hanya baik bagi dirinya sendiri tetapi juga berfaedah bagi orang lain. Walaupun sukar 

membuktikan bahwa manusia kreatif itu lebih baik, tetapi khusus untuk dirinya sendiri 

sebagai anak kreatif akan lebih dapat mengatasi hidupnya dalam masyarakat dikemudian hari 

daripada yang tidak kreatif. Sikap kreatif akan tumbuh dalam diri anak bila ia dilatih, 

dibiasakan sejak kecil untuk melakukan eksplorasi, inkuiri, penemuan dan memecahkan 

masalah. (Ruseffendi,1980).  

Proses pembentukan karakter manusia melalui tahap-tahap yang diistilahkan dengan : 

dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, dan kemudian akan terwujud karakter manusia (Suparman, 

2011). Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

pendidikan karakter di sekolah, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik 

dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikemukakan pula bahwa terdapat beberapa 
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hal yang harus dipahami guru dari peserta didik, antara lain kemampuan, potensi, minat, hobi, 

sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatannya di 

sekolah.(Mulyasa,2014). Pendidikan karakter yang diajarkan oleh guru di kelas merupakan 

dasar untuk berperilaku yang berbudi luhur, penerapannya di sekolah menjadi tugas setiap 

guru. Oleh karena itu perilaku yang sesungguhnya yang ditampilkan oleh peserta didik 

bukanlah di dalam kelas saja tetapi lebih banyak terjadi di luar kelas. (Fathurrohman, 2013).  

Pembelajaran matematika tidak hanya mengandung nilai edukasi yang bersifat 

mencerdaskan siswa tetapi juga nilai edukasi yang membantu membentuk pribadi 

siswa.(Soedjadi, 2000). Nilai dalam pendidikan matematika dapat diklasifikasikan dalam tiga 

kategori yang saling terkait, yaitu nilai pendidikan umum, nilai pendidikan matematika, dan 

nilai matematika. (Nik , 2009). Pembelajaran matematika tidak boleh berhenti untuk 

keperluan ketuntasan belajar matematika saja dan harus dapat membantu  terbentuk dan 

berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 

(As‘ari,2016). 

Internalisasi adalah penghayatan terhadap sesuatu ajaran, dokrin atau nilai, sehingga 

merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran dokrin atau nilai yang diwujudkan 

dalam sikap dan perlaku. (Poerwadarminta, 20017). ―Jujur‖ adalah perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. ― Toleransi‖ adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya.(KEMENDIKNAS RI, 2010). 

Guru masih melakukan pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada penyampaian 

materi ajar yang masih tersisa, sehingga penanaman nilai kejujuran tidak banyak 

dilakukan.(Jannah,2012). Ada perbedaan yang signifikan nilai kejujuran siswa antara siswa 

yang belajar matematika menggunakan model integratif dengan siswa yang belajar 

matematika secara konvensional. Dengan kata lain bahwa model integratif pembelajaran 

matematika berbasis nilai terbukti efektif dalam menginternalisasi kejujuran siswa sekolah 

dasar.(Royani,2013).  

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru dalam menginternalisasikan karakter 

jujur ,yaitu : memberi pemahaman kepada peserta didik tentang makna kejujuran; 

menyediakan sarana yang dapat merangsang tumbuhnya sikap jujur; guru harus memberikan 
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contoh kongkrit dengan cara berusaha bersikap jujur dalam setiap kesempatan; dan guru 

harus berusaha terbuka membangun iklim keterbukaan dengan peserta didik.(Aunillah, 2011). 

Toleransi harus mampu membentuk kemungkinan sikap, antara lain : sikap untuk 

saling menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjalin keragaman, mengakui hak 

orang lain, menghargai eksistensi orang lain dan mendukung secara antusias terhadap 

perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. (Walzer,1997). Internalisasi nilai karakter 

toleransi harus dimulai dari sekolah, sebab pada usia sekolah tersebut anak masih sensitif 

terhadap perbedaan yang ada pada diri orang lain, sehingga perlu diberikan pemahaman yang 

terkait dengan cara menghargai dan menyikapi perbedaan tersebut. Anak-anak pada usia 

sekolah dasar dan menengah faktanya saat ini sudah sangat sering terkena dampak dari kasus-

kasus peristiwa orang dewasa yang mengalami perpecahan sebagai membudayanya sikap-

sikap intoleransi. (Misrawi,2010). 

 Realitas sikap toleransi yang ditunjukkan siswa ditandai dengan pendapat orang lain 

baik, bersahabat tanpa mebedakan suku dan agama, sikap saling menghargai, mengendalikan 

emosi, tidak mengejek teman, merancang dan melakukan berbagai kegiatan sosial, 

menghormati petugas-petugas sekolah, saling membantu, menjenguk teman yang sakit, dan 

melayat apabila ada orang tua siswa meninggal. ( Sara,2014). Penerapan model pembelajaran 

nilai toleransi perlu ditingkatkan dari segi waktu dan tempat penyelenggaraan, peningkatan 

kompetensi dan profesionalitas guru melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan dan 

pengembangan RPP berbasis penddikan karakter, dan melibatkan peran orang tua (keluarga) 

sebagai salah satu sumber sosialisasi nilai-nilai hidup dan budaya yang menunjang 

pendidikan karakter. (Andayani,2013). 

4.3 Penyusunan Rancangan Model Teoritis-Hipotetik 

Rancangan model teoritis-hipotetik yang akan disusun adalah model teori 

pengembangan, berupa model pembelajaran matematika yang dapat menginternalisasikan 

nilai-nilai karakter  untuk membentuk karakter  jujur dan toleransi. Isi dari rangcangan model 

pembelajaran ini disusun berdasarkan hasil studi assesmen kebutuhan dan studi literatur yang 

telah dilakukan.   

Rancangan sistematika model pembelajaran terdiri dari : (1) Pendahuluan : 

membahas tentang latar belakang penyusunan model pembelajaran, pengertian dan 

pentingnya model pembelajaran, dan pemahaman tentang nilai karakter jujur dan toleransi 
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dalam matematika; (2) Pedoman perencanaan pembelajaran, berkaitan dengan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ; (3) Pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup; dan (4) Pedoman strategi 

penilaian, berkaitan dengan pengembangan teknik dan instrumen penilaian hasil belajar.  

4.4 Validasi Rancangan Model Teoritis-Hipotetik 

Tahap ini berisi dua kegiatan pokok, yaitu melakukan validasi isi dan validasi 

empirik, Tujuan pada tahap ini adalah terumuskanya model teoritis-hipotetik menjadi model 

yang valid atau sahih sehingga menjadi layak untuk digunakan oleh guru-guru di sekolah 

dasar dalam mengajar matematika untuk membentuk karakter jujur dan toleransi. Melalui 

tahap ini bermaksud untuk mengetahui tingkat kelayakan isi atau konsepsi dan kelayakan 

untuk menjadi panduan bagi guru-guru sekolah dasar menggunakan model pembelajaran 

hasil dari penelitian. 

Validasi isi oleh pakar pada bidang keahliannya bermaksud untuk mendapatkan 

rumusan isi, teoritis, efisiensi, dan ketertarikan model yang memiliki asas kelayakan yang 

memadai. Validasi isi dilakukan pada dua orang ahli,yang terdiri dari ahli bidang pendidikan 

matematika dan ahli bidang pendidikan karakter. Kegiatan pada tahap validasi isi ini akan 

dilaksanakan melalui diskusi atau semacam seminar terbatas. Penulis akan bertindak sebagai 

penyaji makalah yang berisi temuan hasil penelitin, dan para ahli bertindak sebagai validator. 

Kegiatan diskusi atau seminar terbatas ini pula akan dihadiri oleh para dosen Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan sebagai peserta, sekaligus diberikan 

kesempatan untuk memberikan saran dan pendapatnya. 

Para ahli yang bertindak sebagai validator adalah sebagai berikut : 

(1) Prof. Dr. Hj. Poppy Yaniawati, M.Pd: Guru Besar bidang pendidikan matematika 

Universitas Pasundan Bandung; Ketua Program Studi Matematika Pascasarjana 

Universitas Pasundan Bandung. 

(2) Prof.Dr.H.Toto Sutarto Gani Utari, M.Pd : Guru Besar bidang pendidikan biologi 

Universitas Pasundan Bandung , namun berkonsentrasi pada bidang pendidikan karakter. 

Validasi empirik dari praktisi dilakukan untuk memperoleh masukan dari pihak yang 

menjadi pelaksana dalam implementasi model. Validasi praktisi ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi tentang kemungkinan kelayakan pemberlakuan model di sekolah-

sekolah. Kegiatan ini akan dilakukan melalui seminar atau workshop yang dihadiri oleh guru-
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guru sekolah dasar. Kegiatan ini akan dilaksanakan di sebuah kota atau kabupaten, namun 

pesertanya diharapkan dating dari beberapa kota atau kabupaten d Jawa Barat. 

 

4.5 Revisi dan Penyusunan  Model Pembelajaran  

Revisi rancangan model teoritis-hipotetik dilakukan berdasarkan informasi atau 

catatan yang diperoleh melalui para ahli dan praktisi dalam pelaksanaan validasi. Revisi ini 

dilakukan bermaksud agar model teoritis-hipotetik menjadi model pembelajaran yang layak 

untuk diimplementasikan.   
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BAB  V 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

5.1 Menyusun perencanaan proses pembelajaran di sekolah dasar 

 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada 

silabus. RPP mencakup : (1)  data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) materi 

pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, kompetensi dasar (KD) dan indikator 

pencapaian kompetensi; (5) materi pelajaran; metode pembelajaran; (6) media, alat dan 

sumber belajar; (7) langkah-langkah pembelajaran; dan (8) penilaian. 

Prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut : 

(1) RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang  

telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran 

untuk direalisasikan dalam pembelajaran.  

(2) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus 

dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi 

belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.  

(3)  Mendorong partisipasi aktif peserta didik  

(4) Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia 

yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan 

berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan 

kebiasaan belajar.  

(5) Mengembangkan budaya membaca dan menulis  

(6) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, 

pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.  

(7) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.  

(8) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, 

dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan 

atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan kelemahan setiap peserta didik dapat 

teridentifikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik 
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(9) Keterkaitan dan keterpaduan.  

(10) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu 

keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran 

tematik, keterpaduan lintas matapelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman 

budaya.  

(11) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  

(12) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.  

Komponen dan Sistematika RPP 

RPP paling sedikit memuat: (i) tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) 

metode pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) penilaian.  

Komponen-komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut 

ini.  

Sekolah              :  

Matapelajaran    :  

Kelas/Semester  :  

Materi Pokok      :  

Alokasi Waktu    :  

A. Kompetensi Inti (KI)  

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

    1. _____________ (KD pada KI-1)  

    2. _____________ (KD pada KI-2)  

    3. _____________ (KD pada KI-3)  

       Indikator: __________________  

    4. _____________ (KD pada KI-4)  

       Indikator: __________________  
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C. Tujuan Pembelajaran  

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

    1. Media  

    2. Alat/Bahan  

    3. Sumber Belajar  

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

    1. Pertemuan Kesatu:  

        a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

        b. Kegiatan Inti (...menit)  

        c. Penutup (…menit)  

    2. Pertemuan Kedua:  

        a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

        b. Kegiatan Inti (...menit)  

        c. Penutup (…menit), dan seterusnya.  

H. Penilaian 

 

     1. Jenis/ teknik penilaian 

     2. Bentuk instrument dan instrument 

     3. Pedoman penskoran 

 

Langkah-Langkah Pengembangan RPP   

 
(1) Mengkaji Silabus  

Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan 

aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan 

keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta 

didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik 

ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah 

yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan 

guru dalam pembelajaran, yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap 

silabus juga meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.  
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(2)  Mengidentifikasi Materi Pembelajaran  

 

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan 

mempertimbangkan:  

1) potensi peserta didik;  

2) relevansi dengan karakteristik daerah,  

3) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;  

4) kebermanfaatan bagi peserta didik;  

5) struktur keilmuan;  

6) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;  

7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan  

8) alokasi waktu.  

(3) Menentukan Tujuan  

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap 

pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: Audience 

(peserta didik) dan Behavior (aspek kemampuan).  

 

(4) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan 

proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar 

yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang 

bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup 

yang perlu dikuasai peserta didik.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai berikut.  

1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, 

khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.  

2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru, agar 

peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus.  
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3) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru 

dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan: 

Pendahuluan, Inti, dan Penutup. Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari 

kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Untuk pembelajaran yang bertujuan 

menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu, kegiatan pembelajaran dapat berupa 

pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peniruan oleh peserta didik, pengecekan dan 

pemberian umpan balik oleh guru, dan pelatihan lanjutan.  

 

(5) Penjabaran Jenis Penilaian  

 

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian KD peserta didik 

dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes 

dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil 

karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh 

karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka 

penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang 

pendidikan dasar dan menengah.  

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai berikut:  

1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD-KD pada KI-3 dan 

KI-4.  

2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta 

didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang 

terhadap kelompoknya.  

3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan 

dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang 

telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.  
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4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan 

proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian 

kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah 

memenuhi ketuntasan.  

5) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam 

proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi 

lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik wawancara, 

maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan.  

(6) Menentukan Alokasi Waktu  

 

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi 

waktu matapelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, 

kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan 

dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh 

peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di 

RPP.  

 

(7) Menentukan Sumber Belajar  

 

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan 

fisik, alam, sosial, dan budaya. 

 

5.2 Proses pembelajaran di sekolah dasar 

 

Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka 

menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta 

berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan 

pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi 

kompetensi yang diharapkan.  

Lebih lanjut, strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian 

kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu 
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menjadi pebelajar mandiri sepanjang hayat. dan yang pada gilirannya mereka menjadi 

komponen penting untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain yang dikembangkan 

kurikulum dan harus terealisasikan dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, 

kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup 

peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.  

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan 

pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1) berpusat pada peserta didik, (2) 

mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan 

menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan 

pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode 

pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.  

Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada 

dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang 

sesuai dengan lingkungan dan jaman tempat dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013 menganut 

pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta 

didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, 

mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu pembelajaran harus 

berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkontruksi 

pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan peserta didk perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan  

sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.  

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana 

belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide 

mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk 

belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak 

tangga yang membawa peserta didik kepemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan 

dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran 

harus bergeser dari ―diberi tahu‖ menjadi ―aktif mencari tahu‖.  

Di dalam pembelajaran, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi 

peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana 

menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang 

lebih luas, dan dari yang bersifat konkrit menuju abstrak. Sebagai manusia yang sedang 

berkembang, peserta didik telah, sedang, dan/atau akan mengalami empat tahap 
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perkembangan intelektual, yakni sensori motor, pra-operasional, operasional konkrit, dan 

operasional formal. Secara umum jenjang pertama terjadi sebelum seseorang memasuki usia 

sekolah, jejang kedua dan ketiga dimulai ketika seseorang menjadi peserta didik di jenjang 

pendidikan dasar, sedangkan jenjang keempat dimulai sejak tahun kelima dan keenam 

sekolah dasar.  

Proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik. Proses tersebut 

mungkin saja terjadi akibat dari stimulus luar yang diberikan guru, teman, lingkungan. Proses 

tersebut mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam diri peserta didik yang terutama 

disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula terjadi sebagai gabungan 

dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua 

stimulus pada diri setiap peserta didik.  

Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan pengalaman belajar 

bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka 

mengembangkan potensi yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam 

dokumen kurikulum atau lebih. Pengalaman belajar tersebut semakin lama semakin 

meningkat menjadi kebiasaan belajar mandiri dan ajeg sebagai salah satu dasar untuk belajar 

sepanjang hayat.  

Dalam suatu kegiatan belajar dapat terjadi pengembangan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dalam kombinasi dan penekanan yang bervariasi. Setiap kegiatan belajar 

memiliki kombinasi dan penekanan yang berbeda dari kegiatan belajar lain tergantung dari 

sifat muatan yang dipelajari. Meskipun demikian, pengetahuan selalu menjadi unsur 

penggerak untuk pengembangan kemampuan lain. 

  

B. Pembelajaran langsung dan tidak langsung  

 

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses 

pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran 

langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, 

kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan 

sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan 

belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan 

mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses 
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pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang 

disebut dengan instructional effect.   

 

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses 

pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak 

langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan 

tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata 

pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku 

dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, 

sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, 

semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler 

dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku 

yang terkait dengan sikap.  

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi 

dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut 

KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan 

dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 

dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut 

KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.  

 

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu:  

a. mengamati;  

b. menanya;  

c. mengumpulkan informasi;  

d. mengasosiasi; dan  

e. mengkomunikasikan.  

 

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:  
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Tabel 

   Keterkaitan  antara  Langkah  Pembelajaran  dengan  Kegiatan  Belajar  dan  Maknanya. 

 

LANGKAH 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

BELAJAR 

KOMPETENSI 

YANG 

DIKEMBANGKAN 

Mengamati Membaca, mendengar, menyimak, 

melihat (tanpa atau dengan alat)  

 

Melatih kesungguhan, 

ketelitian, mencari 

informasi  

  

Menanya Mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami 

dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa 

yang diamati  

(dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik)  

Mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin 

tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan 

untuk membentuk 

pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat  

  

Mengumpulkan 

informasi/eksperimen 

 
- melakukan eksperimen  

- membaca sumber lain 

selain buku teks  
- mengamati objek/ kejadian/  

- aktivitas  

- wawancara dengan nara sumber  

 

Mengembangkan sikap 

teliti, jujur,sopan, 

menghargai pendapat 

orang lain, kemampuan 

berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara 

yang dipelajari, 

mengembangkan 

kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat.  

  

Mengasosiasikan/  

mengolah informasi  
 

- mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan baik 
terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen 
mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi.  
- Pengolahan informasi yang 

dikumpulkan dari yang 

bersifat menambah 
keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan 

Mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan 

prosedur dan 

kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif 

dalam menyimpulkan .  
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informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai 
sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan  

 

 

Mengkomunikasikan  

 

Menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya  

  

Mengembangkan sikap 

jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir 

sistematis, 

mengungkapkan 

pendapat dengan singkat 

dan jelas, dan 

mengembangkan 

kemampuan berbahasa 

yang baik dan benar.  

  

 

 

 

Proses pembelajaran  

 

Tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu pelaksanaan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

 

1. Kegiatan Pendahuluan  

 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:  

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;  

b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait   

    dengan materi yang akan dipelajari;  

d. mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan  

untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 

dicapai; dan menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan 

yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas.  
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2. Kegiatan Inti  

 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yang dilakukan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik.  

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik 

dan matapelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, 

asosiasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan KD yang bersifat 

prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan 

pengamatan terhadap pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, 

selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan 

kepada peserta didik.  

Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap 

seperti jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain 

yang tercantum dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan data sedapat mungkin relevan 

dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, 

perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum menggunakannya peserta didik harus tahu 

dan terlatih dilanjutkan dengan menerapkannya.  

Berikutnya adalah contoh aplikasi dari kelima kegiatan belajar (learning event) yang 

diuraikan dalam tabel 1 di atas.  

 

a. Mengamati  

 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan 

peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, 

mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, 

melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari 

suatu benda atau objek.  
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b. Menanya  

 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta 

didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru 

perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang 

yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstra berkenaan dengan 

fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual 

sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.  

Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih 

memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta 

didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri.  

Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya 

dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin 

tahu semakin dapat dikembangkan.  

Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan 

beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber 

yang tunggal sampai sumber yang beragam.  

 

 

c. Mengumpulkan dan mengasosiasikan  

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang 

lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan 

eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi.  

Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memeroses informasi untuk 

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari 

keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.  

 

d. Mengkomunikasikan hasil  

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam 

kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok 

peserta didik tersebut.  
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3. Kegiatan Penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri 

membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas 

baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  

Perlu diingat, bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 berkaitan 

dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan 

sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berisi 

KD tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus dikembangkan dan 

ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3, 

untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi indirect teaching 

pada setiap kegiatan pembelajaran.  

 

5.3 Mengevaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dasar 

A. Konsep Penilaian Hasil Belajar  

1. Definisi Operasional  

Dalam pedoman ini, pengertian penilaian sama dengan asesmen. Terdapat tiga 

kegiatan yang perlu didefinisikan, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketiga istilah 

tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Pengukuran 

adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. 

Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi/bukti melalui pengukuran, menafsirkan, 

mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Evaluasi adalah proses 

mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian.  

 

a. Cakupan Penilaian  

 

Dalam Kurikulum 2013, kompetensi inti (KI) dirumuskan sebagai berikut:  

a) KI-1: kompetensi inti sikap spiritual.  

b) KI-2: kompetensi inti sikap sosial.  
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c) KI-3: kompetensi inti pengetahuan.  

d) KI-4: kompetensi inti keterampilan.  

b. Untuk setiap materi pokok tertentu terdapat rumusan KD untuk setiap aspek KI. Jadi, 

untuk suatu materi pokok tertentu, muncul 4 KD sebagai berikut:  

1) KD pada KI-1: aspek sikap spiritual (untuk matapelajaran tertentu bersifat generik, artinya 

berlaku untuk seluruh materi pokok).  

2) KD pada KI-2: aspek sikap sosial (untuk matapelajaran tertentu bersifat relatif generik, 

namun beberapa materi pokok tertentu ada KD pada KI-3 yang berbeda dengan KD lain pada 

KI-2).  

3) KD pada KI-3: aspek pengetahuan  

4) KD pada KI-4: aspek keterampilan  

 

2. Metode dan instrumen penilaian  

Berbagai metode dan instrumen baik formal maupun nonformal digunakan dalam 

penilaian untuk mengumpulkan informasi. Informasi yang dikumpulkan menyangkut semua 

perubahan yang terjadi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian dapat dilakukan 

selama pembelajaran berlangsung (penilaian proses) dan setelah pembelajaran usai 

dilaksanakan (penilaian hasil/produk).  

Penilaian informal bisa berupa komentar-komentar guru yang diberikan/diucapkan 

selama proses pembelajaran. Saat seorang peserta didik menjawab pertanyaan guru, saat 

seorang peserta didik atau beberapa peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru atau 

temannya, atau saat seorang peserta didik memberikan komentar terhadap jawaban guru atau 

peserta didik lain, guru telah melakukan penilaian informal terhadap performansi 

peserta didik tersebut. 

Penilaian proses formal, sebaliknya, merupakan suatu teknik pengumpulan informasi 

yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta 

didik. Berbeda dengan penilaian proses informal, penilaian proses formal merupakan 

kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk membuat suatu 

simpulan tentang kemajuan peserta didik.  
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B. Komponen Penilaian Hasil Belajar  

1. Prinsip, Pendekatan, dan Karakteristik Penilaian  

a. Prinsip Penilaian  

 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan 

pada prinsip-prinsip sebagai berikut:  

1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang 

diukur.  

2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak 

dipengaruhi subjektivitas penilai.  

3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena 

berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status 

sosial ekonomi, dan gender.  

4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.  

5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan 

dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.  

6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk 

memantau perkembangan kemampuan peserta didik.  

7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti 

langkah-langkah baku.  

8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan.  

9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya.  

10) Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta 

didik  

b. Pendekatan Penilaian  
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Penilaian menggunakan pendekatan sebagai berikut:  

1) Acuan Patokan  

 

Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada 

indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhannya. 

 
2) Ketuntasan Belajar  

Ketuntasan belajar ditentukan sebagai berikut: 

 

Predikat 

Nilai  Kompetensi 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

A 4 4  

SB A- 3,66 3,66 

B+ 3,33 3,33  

B B 3 3 

B- 2,66 2,66 

C+ 2,33 2,33  

C C 2 2 

C- 1,66 1,66 

D+ 1,33 1,33  

K D 1 1 

 

 
a) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan belum tuntas belajar   

untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai < 2.66 

dari hasil tes formatif.  
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b) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar  

untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai ≥ 2.66 

dari hasil tes formatif.  

c) Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan  

memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh matapelajaran, yakni 

jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik (B) menurut 

standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan.  

 

Implikasi dari ketuntasan belajar tersebut adalah sebagai berikut.  

 

a) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan remedial individual sesuai dengan 

kebutuhan  

kepada peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 2.66;  

b) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan kesempatan untuk melanjutkan 

pelajarannya ke  

KD berikutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai 2.66 atau lebih dari 2.66; 

dan  

 

c) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan  

apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2.66.  

d) Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum 

profil  

sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik (paling tidak oleh guru 

matapelajaran, guru BK, dan orang tua).  

 

2. Karakteristik Penilaian  

a. Belajar Tuntas  

Untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dan keterampilan (KI-3 dan KI-4), 

peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya, sebelum mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik.Asumsi yang 

digunakan dalam belajar tuntas adalah peserta didik dapat belajar apapun, hanya waktu yang 

dibutuhkan yang berbeda. Peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk 

materi yang sama, dibandingkan peserta didik pada umumnya.  
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b. Otentik  

 

Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Penilaian otentik harus 

mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan 

kriteria holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap). 

Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih 

menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik.  

 

c. Berkesinambungan  

Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan 

hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus 

dalam bentuk penilaian proses, dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan (ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas).  

 

d. Berdasarkan acuan kriteria  

Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi 

dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal, yang 

ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.  

 

e. Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi  

Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk 

kerja, projek, pengamatan, dan penilaian diri.  

 

C. Strategi Penilaian Hasi Belajar  

Strategi penilaian hasil belajar dengan menggunakan Metode dan Teknik Penilaian 

sebagai berikut:  

1. Metode Penilaian 

2. Penilaian dapat dilakukan melalui metode tes maupun nontes. Metode tes dipilih bila 

respons yang dikumpulkan dapat dikategorikan benar atau salah (KD-KD pada KI-3 

dan KI-4). Bila respons yang dikumpulkan tidak dapat dikategorikan benar atau salah 

digunakan metode nontes (KD-KD pada KI-1 dan KI-2).  

3. Metode tes dapat berupa tes tulis atau tes kinerja.  

a. Tes tulis dapat dilakukan dengan cara memilih jawaban yang tersedia, misalnya  
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soal bentuk pilihan ganda, benar-salah, dan menjodohkan; ada pula yang meminta 

peserta menuliskan sendiri responsnya, misalnya soal berbentuk esai, baik esai 

isian singkat maupun esai bebas.  

b. Tes kinerja juga dibedakan menjadi dua, yaitu prilaku terbatas, yang meminta  

peserta untuk menunjukkan kinerja dengan tugas-tugas tertentu yang terstruktur 

secara ketat, misalnya peserta diminta menulis paragraf dengan topik yang sudah 

ditentukan, atau mengoperasikan suatu alat tertentu; dan prilaku meluas, yang 

menghendaki peserta untuk menunjukkan kinerja lebih komprehensif dan tidak 

dibatasi, misalnya peserta diminta merumuskan suatu hipotesis, kemudian diminta 

membuat rancangan dan melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis 

tersebut.  

 

Metode nontes digunakan untuk menilai sikap, minat, atau motivasi. Metode nontes 

umumnya digunakan untuk mengukur ranah afektif (KD-KD pada KI-1 dan KI-2). 

Metode nontes lazimnya menggunakan instrumen angket, kuisioner, penilaian diri, 

penilaian rekan sejawat, dan lain-lain.Hasil penilaian ini tidak dapat diinterpretasi ke 

dalam kategori benar atau salah, namun untuk mendapatkan deskripsi tentang profil 

sikap peserta didik.  

 

2. Teknik dan Instrumen Penilaian  

 

Untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan peserta didik dapat dilakukan 

berbagai teknik, baik berhubungan dengan proses maupun hasil belajar. Teknik 

mengumpulkan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan 

belajar peserta didik terhadap pencapaian kompetensi. Penilaian dilakukan 

berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil relajar, baik pada domain kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. Ada tujuh teknik yang dapat digunakan, yaitu :  

 

a. Penilaian Unjuk Kerja  

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian digunakan untuk menilai 

ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu 

seperti: praktek di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, 
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memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/deklamasi dll. Penilaian unjuk 

kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:  

1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk  

menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.  

2) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.  

3) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk 

menyelesaikan  
tugas.  

4) Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, 
sehingga  

semua dapat diamati.  
5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan 

pengamatan.  
 

 

Penilaian unjuk kerja dapat menggunakan daftar cek dan skala penilaian.  

 

1) Daftar Cek  

 

Daftar cek dipilih jika unjuk kerja yang dinilai relatif sederhana, sehingga kinerja peserta 

didik representatif untuk diklasifikasikan menjadi dua kategorikan saja, ya atau tidak.  

 

2) Skala Penilaian  

 

Ada kalanya kinerja peserta didik cukup kompleks, sehingga sulit atau merasa tidak adil 

kalau hanya diklasifikasikan menjadi dua kategori, ya atau tidak, memenuhi atau tidak 

memenuhi. Oleh karena itu dapat dipilih skala penilaian lebih dari dua kategori, misalnya 1, 

2, dan 3. Namun setiap kategori harus dirumuskan deskriptornya sehingga penilai mengetahui 

kriteria secara akurat kapan mendapat skor 1, 2, atau 3. Daftar kategori beserta deskriptor 

kriterianya itu disebut rubrik. Di lapangan sering dirumuskan rubrik universal, misalnya 1 = 

kurang, 2 = cukup, 3 = baik. Deskriptor semacam ini belum akurat, karena kriteria kurang 

bagi seorang penilai belum tentu sama dengan penilai lain, karena itu deskriptor dalam rubrik 

harus jelas dan terukur. Berikut contoh penilaian unjuk kerja dengan skala penilaian beserta 

rubriknya.  
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1) Penilaian Sikap  

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan 

kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari 

nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap terdiri dari tiga 

komponen, yakni: afektif, kognitif, dan konatif/perilaku. Komponen afektif adalah perasaan 

yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif 

adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif 

adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan 

dengan kehadiran objek sikap.  

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran adalah:  

a) Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap 

matapelajaran. Dengan sikap`positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan 

berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah 

menyerap materi pelajaran yang diajarkan.  

b) Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru.  

Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung 

mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki 

sikap negatif terhadap guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru tersebut.  

c) Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif  

terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana 

pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses 

pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.  

d) Sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi 

pelajaran.  

Misalnya, masalah lingkungan hidup (materi Biologi atau Geografi). Peserta didik perlu 

memiliki sikap yang tepat, yang dilandasi oleh nilai-nilai positif terhadap kasus 

lingkungan tertentu (kegiatan pelestarian/kasus perusakan lingkungan hidup). Misalnya, 

peserta didik memiliki sikap positif terhadap program perlindungan satwa liar.  
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e) Teknik Penilaian Sikap  

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut 

antara lain: observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi.  

Teknik-teknik tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.  

 

i. Observasi perilaku  

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam 

sesuatu hal. Guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didiknya. Hasil observasi 

dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat 

dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan 

dengan peserta didik selama di sekolah.  

 

ii. Pertanyaan langsung  

Guru juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap peserta didik berkaitan 

dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang 

baru diberlakukan di sekolah mengenai ―Peningkatan Ketertiban‖. Berdasarkan jawaban dan 

reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu 

terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat 

menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik.  

 

iii. Laporan pribadi  

Teknik ini meminta peserta didik membuat ulasan yang berisi pandangan atau 

tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, 

peserta didik diminta menulis pandangannya tentang ―Kerusuhan Antaretnis‖ yang terjadi 

akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat peserta didik dapat dibaca dan dipahami 

kecenderungan sikap yang dimilikinya. 
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BAB  VI 

RENCANA  TAHAPAN  BERIKUTNYA 

Tujuan penelitian pada tahun kedua ini adalah untuk mengeksplorasi cara 

menanamkan nilai-nilai karakter di sekolah dasar melalui pendekatan pembelajaran seni 

budaya. Adapun  tujuan khususnya adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru atau teori 

pengembangan yang merupakan teori pembelajaran yang seharusnya digunakan oleh guru 

sekolah dasar dalam mengajar seni budaya yang dapat membentuk karakter jujur dan 

toleransi.  

Prosedur penelitian ini melalui tahap-tahap : (1) pendahuluan : assesmen kebutuhan; 

(2) studi literatur; (3)  penyusunan rancangan model teoritik-hipotetik; (4) validasi isi dan 

validasi empirik; dan (5) revisi dan penyusunan model pembelajaran 

 

           Gambar 14. Prosedur Penelitian 
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6.1 Studi Pendahuluan : Assesmen Kebutuhan  

Pada tahap ini, penulis akan melakukan penelitian pendahuluan dengan tema ― 

Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya yang berbasis 

Pendidikan Karakter . Kegiatan ini akan dilakukan melalui diskusi dengan guru-guru, dengan 

mengajukan berbagai pertanyan, yang berkaitan dengan impelementasi pembelajaran seni 

budaya yang berbasis pendidikan karakter. 

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti adalah sekitar bagaimana 

kesiapan guru sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang berbasis 

pendidikan berkarakter, yaitu: (1) Bagaimana wawasan/pengetahuan guru tentang konsep 

pendidikan berkarakter? (2) Bagaimana kesiapan guru dalam mengimplementasikan 

pendidikan berkarakter khususnya pada proses pembelajaran seni budaya? dan (3) Bagaimana 

pendapat guru-guru tentang hambatan dalam mengimplementasikan proses pembelajaran 

yang berbasis pendidikan karakter, khususnya pada mata pelajaran seni budaya ? 

6.2 Penyusunan Rancangan Model Teoritis-Hipotetik 

Rancangan model teoritis-hipotetik yang akan disusun adalah model teori 

pengembangan, berupa model pembelajaran seni budaya yang dapat menginternalisasikan 

nilai-nilai karakter  untuk membentuk karakter  jujur dan toleransi. Isi dari rangcangan model 

pembelajaran ini disusun berdasarkan hasil studi assesmen kebutuhan dan studi literatur yang 

telah dilakukan.   

Rancangan sistematika model pembelajaran terdiri dari : (1) Pendahuluan : 

membahas tentang latar belakang penyusunan model pembelajaran, pengertian dan 

pentingnya model pembelajaran, dan pemahaman tentang nilai karakter jujur dan toleransi 

dalam matematika; (2) Pedoman perencanaan pembelajaran, berkaitan dengan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ; (3) Pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup; dan (4) Pedoman strategi 

penilaian, berkaitan dengan pengembangan teknik dan instrumen penilaian hasil belajar.  

6.3 Validasi Rancangan Model Teoritis-Hipotetik 

Tahap ini berisi dua kegiatan pokok, yaitu melakukan validasi isi dan validasi 

empirik, Tujuan pada tahap ini adalah terumuskanya model teoritis-hipotetik menjadi model 

yang valid atau sahih sehingga menjadi layak untuk digunakan oleh guru-guru di sekolah 
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dasar dalam mengajar seni budaya untuk membentuk karakter jujur dan toleransi. Melalui 

tahap ini bermaksud untuk mengetahui tingkat kelayakan isi atau konsepsi dan kelayakan 

untuk menjadi panduan bagi guru-guru sekolah dasar menggunakan model pembelajaran 

hasil dari penelitian. 

Validasi isi oleh pakar pada bidang keahliannya bermaksud untuk mendapatkan 

rumusan isi, teoritis, efisiensi, dan ketertarikan model yang memiliki asas kelayakan yang 

memadai. Validasi isi dilakukan pada dua orang ahli,yang terdiri dari ahli bidang pendidikan 

seni budaya dan ahli bidang pendidikan karakter. Kegiatan pada tahap validasi isi ini akan 

dilaksanakan melalui diskusi atau semacam seminar terbatas. Penulis akan bertindak sebagai 

penyaji makalah yang berisi temuan hasil penelitin, dan para ahli bertindak sebagai validator. 

Kegiatan diskusi atau seminar terbatas ini pula akan dihadiri oleh para dosen Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan sebagai peserta, sekaligus diberikan 

kesempatan untuk memberikan saran dan pendapatnya. 

Validasi empirik dari praktisi dilakukan untuk memperoleh masukan dari pihak yang 

menjadi pelaksana dalam implementasi model. Validasi praktisi ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi tentang kemungkinan kelayakan pemberlakuan model di sekolah-

sekolah. Kegiatan ini akan dilakukan melalui seminar atau workshop yang dihadiri oleh guru-

guru sekolah dasar. Kegiatan ini akan dilaksanakan di sebuah kota atau kabupaten, namun 

pesertanya diharapkan datang dari beberapa kota atau kabupaten di Jawa Barat. 

6.4 Revisi dan Penyusunan  Model Pembelajaran  

Revisi rancangan model teoritis-hipotetik dilakukan berdasarkan informasi atau 

catatan yang diperoleh melalui para ahli dan praktisi dalam pelaksanaan validasi. Revisi ini 

dilakukan bermaksud agar model teoritis-hipotetik menjadi model pembelajaran yang layak 

untuk diimplementasikan. 

Model pembelajaran seni budaya yang dapat menginternalisasikan nilai-nilai karakter 

untuk membentuk karakter jujur dan toleransi peserta didik adalah model pembelajaran yang 

akan menjadi pedoman bagi guru-guru di sekolah-sekolah dasar. Melalui model 

pengembangan hasil dari penelitian ini, guru-guru di sekolah dasar akan memiliki 

pengetahuan tentang : (1) Penyusunan perencanaan proses pembelajaran seni budaya yang 

dapat menginternalisasikan nilai-nilai karakter peserta didik untuk membentuk karakter jujur 

dan toleransi; (2) Melaksanakan proses pembelajaran seni budaya yang dapat 
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menginternalisasikan nilai karakter peserta didik, khususnya untuk membentuk karakter jujur 

dan toleransi; dan (3) mengevaluasi hasil proses pembelajaran seni budaya yang dapat 

mengukur indikator nilai karakter jujur dan toleransi peserta didik di sekolah dasar.     
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BAB  VII 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Model pembelajaran matematika  yang dapat menginternalisasi nilai karakter peserta 

didik sekolah dasar, khususnya untuk membentuk karakter jujur dan toleransi harus 

mengikuti tahap-tahap pembelajaran yang terdiri dari : perencanaan; pelaksanaan; dan 

evaluasi.   

(1) Pada tahap perencanaan pembelajaran  matematika, guru agar memilih topik matematika 

yang ada kaitannya dengan nilai karakter jujur dan atau toleransi. Misalnya seorang guru 

yang akan mengajar matematika di sekolah dasar memilih topik ‗Bilangan Pecahan‘, 

sebab isi materi bilangan pecahan mengandung nilai toleransi yang dapat 

diinternalisasikan pada peserta didik untuk membentuk karakter toleransi.  

 

(2) Dalam proses pembelajaran matematika yang dapat menginternalisasi nilai karakter untuk 

membentuk karakter jujur dan toleransi, guru harus melakukan berbagai aktivitas penting 

sebagai berikut :  

1. memberikan pemahaman tentang bagaimana berbuat jujur dan toleransi di 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat;  

2. memilih metode pembelajaran yang relevan dengan topik matematika dan karakter 

yang akan diinternalisasikan pada peserta didik; 

3. memilih media pembelajaran atau alat peraga pembelajaran yang relevan dengan 

topik matematika dan karakter yang akan diinternalisasikan pada peserta didik; 

4. pada setiap pertemuan guru harus selalu membuat catatan kemajuan setiap peserta 

didik, yang berkaitan dengan perkembangan karakter, khususnya karakter jujur dan 

toleransi; 

 

(3) Untuk mengevaluasi perkembang karakter peserta didik, khususnya karakter jujur dan 

toleransi, dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung.  Guru mengevaluasi pada 

setiap semester, tentang perubahan sikap peserta didik ketika selama proses pembelajaran, 

mulai belajar dari awal semester  sampai dengan akhir semester.  
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7.2 Saran 

 

(1) Bagi guru-guru di sekolah dasar hendaknya temuan penelitian ini menjadi panduan untuk 

melaksanakan proses pembelajaran matematika yang berbasis pembentukan karakter 

peserta didik, khususnya karakter jujur dan toleransi. 

(2) Bagi pemerintah agar menjadi bahan masukan dalam rangka mensosialisasikan dan 

penguatan pendidikan karakter , serta membuat kebijakan atau regulasi baru tentang 

program pembinaan pendidikan karakter.  

(3) Bagi masyarakat umum hendaknya menjadi pengetahuan baru atau pencerahan bahwa 

agar dimasa depan tidak lahir bangsa yang tidak jujur dan intoleransi, maka perlu adanya 

pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Secara khusus 

masyarakat harus memahami bahwa mempelajari matematika bukan sekadar  mendidik 

manusia agar menjadi cerdas, namun sesungguhnya yang paling utama adalah agar 

menjadi manusia yang berkarakter jujur dan toleransi. 
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LAMPIRAN  1 : Instrumen Penelitian 

PEMBELAJARAN  TEMATIK  MATEMATIKA DENGAN SENI BUDAYA                                      

UNTUK MEMBENTUK KARAKTER                                   

( Penelitian Tindakan Terhadap Peserta Didik  Di Sekolah Dasar )                                               

 

INSTRUMEN PENELITIAN I 

Drs. H. Ramlan,M.Sn                                                                                                          

Drs. H. Jaka Permana, MM,M.Pd 

Wawancara terhadap guru-guru di Sekolah Dasar 

 

PEDOMAN  WAWANCARA 

I. Bagaimanakah wawasan/pengetahuan guru, tentang konsep pendidikan karakter dan 

cara mengimplementasikannya pada proses pembelajaran di sekolah, terutama pada 

mata pelajaran di sekolah ? 

Pertanyaan untuk guru : 

1. Apakah bapak/ Ibu mengetahui peraturan pemerintah/kebijakan yang berkaitan 

tentang pendidikan karakter ?—apabila mengetahui, sebutkan ?  

2. Berikan contoh – yang pernah dilakukan -- bagaimana Bpk/Ibu 

mengimplementasikan konsep pendidikan karakter, ketika bpk/ibu mengajar---              

( pada pelajaran/bidang studi apa saja) 

II. Bagaimanakah kesiapan guru dalam mengimplementasikan pendidkan karakter pada 

proses pembelajaran di kelas ? 

Pertanyaan untuk guru : 

1. Setiap akan mengajar – apakah bpk/ibu selalu membuar RPP ? 

2. Bagaimanakah merencanakan pemelajaran yang berorientasi pada pendidikan 

budaya dan karakter bangsa—yang dicantumkan pada RPP ? 

III. Apakah pada implementasinya kebijakan pendidikan karakter itu bisa dilaksanakan di 

sekolah dasar ? mengapa ? 

Pertanyaan untuk guru : 

1. Menurut Bpk/Ibu , apakah konsep budaya dan karakter bangsa  dapat dilaksanakan 

di sekolah ? ..apabila tidak—mengapa 

2. Menurut Bpk/Ibu, hambatan apa saja—yang mempersulit untuk melaksanakan 

pembelajaran yang berbasis pendidikan karakter ? 
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PEMBELAJARAN  TEMATIK  MATEMATIKA DENGAN SENI BUDAYA                                      

UNTUK MEMBENTUK KARAKTER                                   

( Penelitian Tindakan Terhadap Peserta Didik  Di Sekolah Dasar )                                               

  

 INSTRUMEN PENELITIAN II   

Drs. H. Ramlan,M.Sn                                                                                                          

Drs. H. Jaka Permana, MM,M.Pd 

Observasi  terhadap guru  Sekolah Dasar yang sedang mengajar di dalam kelas 

FORMAT  OBSERVASI 

Nama Guru  : ______________________  

Nama Sekolah  : ______________________  

Kelas   : ______________________ 

NO KEGIATAN CATATAN 

A. Apersepsi dan Motivasi  

1 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan 

menyapa dan memberi salam 

 

2 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 

pengalaman peserta didik atau pelajaran sebelumnya 

 

3 Mengajukan pertanyaan menantang  

4 Mendemonstrasikan sesuatu terkait dengan tema  

B. Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

1 Menyampaikan kemampuan yang akan di capai 

peserta didik 

 

2 Menyampaikan rencana kegiatan  

C. Penguasaan Materi Pembelajaran   

1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan 

pembelajaran 
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2 Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan 

lain relevan, perkembangan iptek, dan kehidupan 

nyata 

 

3 Menyampaikan pembahasan materi pembelajaran 

dengan tepat 

 

4 Menyajikan materi secara sistematik ( mudah ke sulit, 

dari kongkrit ke abstrak) 

 

D. Penerapan Model Pembelajaran 

1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

 

2 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  

3 Menguasai kelas  

4 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual  

5 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kegiatan positif 

 

6 Melaksaanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

yang direncanakan 

 

E. Pemuatan Kegiatan Pembentukan Karakter 

1 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Religius 

 

2 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Jujur 

 

3 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Toleransi 

 

4 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Disiplin 

 

5 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Kerja Keras 

 

6 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Kreatif 
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7 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Mandiri 

 

8 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Demokratis 

 

9 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Rasa Ingin Tahu 

 

10 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Semangat Kebangsaan 

 

11 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Cinta Tanah Air 

 

12 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Menghargai Prestasi 

 

13 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Bersahabat/ Komutatif 

 

14 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Cinta Damai 

 

15 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Gemar Membaca 

 

16 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Peduli Sosial 

 

17 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 

karakter : Peduli Lingkungan 

 

F. Pemanfaatan Sumber Belajar/ Media Pembelajaran 

1 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan sumber 

belajar pembelajaran 

 

2 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran 

 

3 Menghasilkan pesan yang menarik  

4 Melibatkan peserta didik dalam pemamfatan sumber 

belajar pembelajaran 

 

5 Melibatkan peserta didik dalam pemanfatan media  
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G. Pelibatan Peserta Didik 

1 Menumbuhkan partisifasi aktif peserta didik melalui 

interaksi guru, peserta didik, sumber belajar 

 

2 Merespon positif partisifasi peserta didik  

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta 

didik 

 

4 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif  

5 Menumbuhkan keceriaan  atau antusiasme peserta 

didik dalam belajar 

 

H. Kegiatan Penutup 

1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan peserta didik 

 

2 Memberikan tes lisan atau tulisan  

3 Mengmpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio  

4 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan 

 

 

 

      ________________, 2017 

 

      Observer 

 

      Drs. H. Ramlan, M.Sn 

      Drs. H. Jaka Permana, M.Pd 
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Lampiran 2 :  Draft Buku ( Luaran ) 

 

PEMBELAJARAN  TEMATIK                         

MATEMATIKA  DENGAN  SENI BUDAYA 

 

Pembentukan Karakter di Sekolah Dasar 

Drs.H.Ramlan,M.Sn                                                                          

Drs.H.Jaka Permana,M.Pd 

 

 

 

             LEMLIT UNPAS  PRESS 
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DAFTAR  ISI 

PENGANTAR 

PRAKATA 

BAB  SATU   NILAI DAN PEMBENTUKAN KARAKTER 

1.1 Nilai dan Karakter menurut Sanusi 

1.2 Pembentukan Karakter menurut Lickona   

BAB  DUA PENDIDIKAN  KARAKTER 

 2.1 Nilai-Nilai Karakter 

 2.2 Proses Pendidikan Karakter 

BAB  TIGA PEMBELAJARAN  MATEMATIKA 

 3.1 Pembelajaran Matematika Menurut Ruseffendi 

 3.2 Pembelajaran Matematika untuk Kecerdasan dan Pembentukan   

                                          Karakter   

BAB  EMPAT  PEMBELAJARAN  SENI  BUDAYA 

   4.1 Arti dan Fungsi Seni 

              4.2 Arti Kebudayaan 

BAB  LIMA PEMBELAJARAN  TEMATIK  MATEMATIKA DENGAN SENI 

BUDAYA 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

GLOSARIUM 

TENTANG PENULIS 
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BAB  SATU                                                                                                                          

NILAI  DAN  PEMBENTUKAN  KARAKTER 

Merujuk dari naskah Desain Induk Pendidikan Karakter (Nuh,2010)
1

,bahwa 

pendidikan karakter pada konteks mikro berpusat pada satuan pendidikan secara holistik. 

Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan 

memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginiasi, memperbaiki, 

menguatkan, dan menyempurnakan secara terus menerus proses pendidikan karakter di 

satuan pendidikan.  

Program pendidikan karakter pada konteks mikro digambarkan sebagai berikut, 

 

                        Gambar 1  . Program  Pendidikan Karakter  pada konteks mikro    
                                                   

Kita lihat dalam program pendidikan karakter pada konteks mikro, menekankan 

bahwa guru memilki tugas yang pertama dan utama dalam mengimplementasikan proses 

pembelajaran yang berbasis pembentukan karakter peserta didik. Proses pendidikan karakter 

harus diintegrasikan pada setiap mata pelajaran di kelas yang dipimpin langsung oleh guru. 

Oleh sebab itu, setiap guru harus memiliki kompetensi dalam mengajar mata pelajaran 

apapun yang yang dapat membentuk karakter peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, guru  

harus memahami apa itu karakter ? bagaimana pendidikan karakter ? dan bagaimanakah 

membentuk karakter ? 

                                                           
1
 Nuh, Muhammad.(2010). Desain Induk Pendidikan Karakter. Jakarta : Kementrian Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia 
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1.1  Nilai dan Karakter menurut Sanusi   

Sanusi (2015)
2
 berpandangan bahwa karakter erat kaitannya dengan persoalan nilai. 

Manakala melihat tindakan seseorang, kemudian akan menunjukkan nilai baik atau buruk 

dari tindakan tersebut. Menurutnya bahwa dalam hidup manusia selalu ada nilai-nilai yang 

melingkupi dan mendasari serbaneka pikiran, ucapan, dan tindakanya. Disadari atau tidak, 

ada landasan nilai bagi tindakan manusia. Ada juga tujuan yang didasari nilai sebagai hasil 

dari tindakannya tersebut. Nilai apa dan nilai mana yang menjadi dasar dan tujuan tindakan, 

ada kebebasan memilihnya. Kebebasan memilih nilai mana dan nilai apa itu terkait dengan 

kemampuan manusia berpikir. Mana yang lebih baik, lebih tepat, lebih sesuai dengan 

keadaan dipikirkan manusia. Ada yang proses berpikirnya cepat sehingga hanya 

membutuhkan waktu sepersekian detik. Ada yang memerlukan proses berpikir lama dan 

mendalam. 

Menurut Sanusi, pada saat ini semakin disadari posisi dan peran penting nilai dalam 

kehidupan manusia. Nilai melekat dalam semua tindakan dan perbuatan. Nilai menjadi acuan 

penting bagi hidup manusia, supaya hidup dan tindakan manusia menjadi bernilai. Nilai juga 

yang memberi makna terhadap ucapan dan tindakan. Nilai juga melekat pada semua tindakan 

manusia dalam berbagai bidang kehidupan.  

Lebih lanjut Sanusi mengemukakan, sebenarnya apa yang diperbuat manusia 

mencerminkan apa yang diyakininya. Jadi pengetahuan yang kemudian mewujud dalam 

tindakan manusia adalah pengetahuan yang diyakininya, bukan pengetahuan yang tidak 

diyakininya. Dengan demikian, meskipun pengetahuan yang diketahuinya itu adalah 

pengetahuan yang benar, namun kalau tidak diyakini kebenarannya maka pengetahuan 

tersebut tidak menjadi landasan tindakan atau mewujud dalam tindakannya.  

Merujuk dari Schwartz ( dalam Sanusi, 2015), nilai dipandang sebagai pendorong 

tindakan. Manusia bergerak karena ada nilai yang menggerakannya. Bukan kebutuhan-

kebutuhan yang sifatnya fisik, melainkan nilai-lah yang menggerakkan manusia. Karena itu 

Schwart membangun konsep sepuluh  nilai dasar manusia berdasarkan tujuan 

motivasionalnya. 

(11) Mandiri. Berpikir dan bertindak independen; memilih, mencipta, dan mengeksplorasi; 

(12) Stimulasi. Kegembiraan, kebaruan, dan tantangan hidup; 

                                                           
2
 Sanusi,Achmad.(2015). Sistem Nilai.Bandung : Nuansa Cendekia 
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(13) Hedonisme. Kesenangan dan pemuasan indrawi untuk dirinya sendiri; 

(14) Prestasi. Keberhasilan pribadi dengan menunjukkan kompetensi sesuai dengan 

standar sosial; 

(15) Kekuasaan. Status dan prestise sosial, kendali dan dominasi terhadap manusia dan 

sumberdaya; 

(16) Keamanan. Rasa aman, harmoni, dan stabilitas masyarakat, dalam hubungan dengan 

orang lain dan diri sendiri; 

(17) Konformitas.Kendala tindakan, kesenangan, dn impuls-impuls yang mungkin 

mengecewakan atau mempermalukan orang lain dan mengabaikan norma dan ekspektasi 

sosial; 

(18) Tradisi. Hormat, komitmen, dan penerimaan adat istiadat dan ide-ide budaya tradisi 

atau agama; 

(19) Kebajikan. Menjaga dan memperkaya kesejahteraan orang-orang yang bersama diri 

kita dan sering melakukan kontak pribadi; 

(20) Universalisme. Memahami, apresiasi, toleransi, proteksi untuk kesejahteraan bersama 

dan terpeliharanya alam. 

  Masih membicarakan persoalan nilai, Sanusi (2015: 34-35) merumuskan enam sistem 

nilai. Menurutnya, dengan berpikir sistem bukan sekadar mengidentifikasi permasalahan 

yang berkaitan dengan nilai tapi juga yang terpenting, bagaimana nilai terwujud dalam 

kehidupan manusia dan menjadi acuan sekaligus pedoman tindakan manusia. Kita juga bisa 

mengidentifikasi problema nilai yang bukan sekadar bagaimana menanamkan kembali nilai 

tersebut dalam hidup manusia, melainkan bagaimana kita menanamkan dan memiliki 

komitmen untuk membangun hidup yang bernilai.  Rincian kategori keenam sistem nilai 

tersebut  adalah sebagai berikut : 

(7) Nilai teologis, yang tercermin antara lain dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, Rukun iman 

(enam), Rukun Islam (lima), ibadah, tauhid, ihsan, istighfar, do‘a, ikhlas, tobat, ijtihad, 

khusyu‘, istikamah, dan jihad fi sabilillah; 

(8) Nilai etis-hukum, yang terwujud antara lain dalam hormat, baik/rendah hati, setia, dapat 

dipercaya, jujur, bertanggungjawab, iktikad baik, setia-adil, damai, sabar, memaafkan, 

menolong, toleransi, dan harmonis; 

(9) Nilai estetik, yang terwujud antara lain dalam bagus,bersih, indah, cantik, manis, 

menarik, serasi, romantik, dan cinta kasih; 
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(10) Nilai logis-rasional, yang mewujud antara lain dalam logika/ cocok antara fakta & 

kesimpulan, tepat, sesuai, jelas, nyata, identitas/ciri, proses, keadaan/kesimpulan cocok; 

(11) Nilai fisik-fisiologik, yang mewujud jenis unsur-unsurnya, fungsinya, ukuran-

ukurannya, kekuatannya, perubahannya, lokasinya, asal-usulnya, sebab akibatnya; dan 

(12) Nilai teleologik, yang terwujud dalam berguna, bermanfaat, sesuai fungsinya, 

berkembang/maju, teratur/disiplin, integratif, produktif, efektif, efisien, akuntabel, 

inovatif. 

Nilai-nilai tersebut, sebagai sebuah sistem, pada akhirnya mewujud dalam perilaku, 

baik perorangan, organisasi swasta, maupun organisasi negara. Pada tingkat perorangan dan 

organisasi itu ada tekanan yang berbeda dalam pejabaran nilai dalam perilaku. Ada yang kuat 

dalam nilai teologis, namun bukan berarti mengabaikan nilai-nilai lainnya sebagai sebuah 

sistem, karena nilai teologis pun berada pada satu kesatuan bersama nilai-nilai lainnya 

sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain.  

Menarik untuk dicermati yang berkaitan dengan perilaku, Sanusi membuat lapis-lapis 

perilaku. Ketika membicarakan istilah karakter, akan nampak jelas dimana posisi karakter itu 

berada. Lapis-lapis perilaku tersebut digambarkan sebagai berikut, 

 

 

                 Gambar 2. Lapis-Lapis Perilaku dari Sanusi 
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Bisa saja nilai-nilai itu dijalankan hanya sekadar gaya, yang berarti hanya berada pada 

lapis luar perilaku tidak sepenuhnya dihayati dan disadari. Bisa juga, lebih dalam arti itu 

dilaksanakan dalam wujud laga, namun tetap saja belum senuhnya dan seutuhnya 

dilaksanakan. Pada level gaya pun ada variasi yang berbeda-beda pada setiap orang tingkat 

pelaksanaannya. Ada yang begitu mendalam dengan gayanya, ada yang biasa-biasa saja, dan 

ada pula yang sekadarnya. 

Dalam perilaku tersebut, nilai bisa saja hanya sekadar menjadi hiasan perilaku yang 

dimaksudkan, misalnya untuk memperoleh simpati atau sekadar berpura-pura, bahkan 

perilaku sejati yang memang dilandasi dan berlandaskan pada nilai-nilai dan mewujudkan 

sistem nilai secara utuh. Kita bisa menjumpai banyak sekali kepura-puraan  seperti itu dalam 

masyarakat yang tengah mengalami pertumbuhan meninggalkan satu fase berikutnya. 

Namun yang terpenting, dalam melihat sistem nilai dan perilaku ini, adakalanya orang 

hanya mengacu pada dan menggunakan salah satu dri 6 nilai. Misalnya, mengedepankan nilai 

teologis dengan mengabaikan lainnya. Namun yang paling sering terjadi adalah 

mengutamakan nilai teleologis sehingga bisa memperoleh manfaat, namun mengabaikan nili-

nilai lainnya. Perilaku seperti ini dalam percakapan seharian biasa dinamakan                     ― 

menghalalkan segala cara‖. Manfaat atau tujuan memang bisa dicapainya, namun hal ini 

mengorbankan cara-cara, prosedur atau nilai-nilai lain. Adakalanya, nilai lain bukan hanya 

dibaikan, namun dicampakkan, sementara satu nilai yang dipandang berguna bagi diri dan 

kelompoknya dipegangnya kuat-kuat. 

Tentu saja idealnya, semua nilai dalam enam sistem nilai itu menjadi pegangan dan 

panduan. Namun, keadaan terkadang memaksa kita untuk melepaskan dan mengabaikan 

salah satu atau beberapa nilai dalam sistem nilai itu. Situasi tersebut bisa berupa 

pertimbangan kepentingan pribadi dan golongan, situasi yang memaksa seperti keadaan 

darurat, atau situasi yang menghadapkan kita untuk memilih salah satu saja.  

 1.2 Pembentukan Karakter Menurut Lickona 

Lickona (1991)
3
, menyampaikan pemikirannya bahwa untuk membentuk karakter 

yang kita inginkan bagi peserta didik dalam proses pendidikan karakter harus melibatkan ke 

tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu yang terdiri dari: pengetahuan 

                                                           
3
 Lickona,Thomas. (1991). ― Educating for Character : How Our 

School Can Teach Respect & Responsibility‖. New York‖: Bantam Book 
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moral ( moral knowing ); perasaan moral ( moral feeling ); dan tindakan moral ( moral action 

). Untuk lebih jelasnya dapat diillustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3. Pembentukan Karakter menurut Lickona 

Lebih lanjut Lickona menjelaskan bahwa karakter yang baik adalah mengetahui hal 

yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik – kebiasaan dalam 

hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan suatu 

kehidupan moral, ketiganya  membentuk kedewasaan moral. Atau dengan kata lain, ketika 

kita berpikir tentang jenis karakter yang diinginkan bagi anak-anak , sudah jelas bahwa kita 

menginginkan anak-anak kita untuk mampu melihat apa yang benar, sangat peduli tentang 

apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini itu benar- meskipun 

berhadapan dengan godaan dari dalam dan tekanan dari luar. 

Untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana karakter yang 

melibatkan pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral. Lickona ( dalam 

Wahyudin,2013, 82-83)
4
 memberikan illustrasi dari kasus kehidupan yang dialami oleh 

seseorang yang berusia 19 tahun. Kisah tersebut adalah sebagai berikut. 

Andy adalah seorang anak yang pintar dengan talenta khusus di bidang musik, namun 

dia harus melewati masa yang sulit. Dia tidak tahu apa yang dia ingin lakukan dengan 

kehidupannya. Tanpa satu arahan, dia tidak termotivasi untuk melanjutkan 

pendidikannya ke sekolah menengah atas (college), dan dia tidak menyukai pekerjaan 

                                                           
4
 Wahyudin,Uyu. (2013). Mendidik Untuk Membentuk Karakter. Jakarta : PT Bumi Aksara 

97 



Laporan  Penelitian Produk Terapan      Ramlan – Jaka Permana                                                          109 
 

aneh yang telah diambilnya. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya, namun 

ketidakbahagiaanya seringkali membuat hubungan dengan kedua orang tuanya 

menjadi tegang. 

Kemudian Andy mendapat pekerjaan yang memanfaatkan keahlian bermusiknya dan 

keahlian khusus di alat musik organ. Dia bekerja sebagai asisten seorang pria di akhir 

usia 20 tahunnya sebagai tenaga yang menyetel organ dan piano di kota besar. Orang 

ini memiliki bisnis yang sangat baik dalam organ sehingga banyak gereja di kota itu 

yang membutuhkan jasanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Andy memperoleh 

penghasilan yang baik dari pekerjaan yang dia nikmati. 

Meskipun demikian, sekitar tiga minggu kemudian, Andy menemui ayahnya dan 

mengatakan bahwa ada satu hal yang sangat mengganggunya. Andy mendapati 

bosnya melakukan bisnis yang curng. ― Dia merampok gereja-gereja ini,‖, jelas Andy. 

― Dia mengatakan bahwa gereja-gereja tersebut harus menyetel organnya empat kali 

dalam setahun, yang tentu tidak benar. Aku telah mengawasinya- dia akan datng dan 

memainkan organ yang ada selama setengah jam dan berbuat seolah-olah seperti dia 

sedang menyetelnya, namun sebenarnya dia tidak melakukan apapun. Aku pikir aku 

tidak dapat bekerja padanya lagi‖. 

Beberapa hari kemudian, Andy berhenti dari pekerjaan itu dan pergi ke seorang 

pendeta di salah satu gereja guna menyarankan beliau untuk mencari tenaga penyetel 

lainnya. Ayah Andy, ketika menceritakan kisah ini, mengatakan : ― Dia berhenti dari 

pekerjaan dengan penghasilan yang bagus, namun dengan alasan yang bagus. Saya 

mengatakan padanya kalau saya bangga atas apa yang telah dia lakukan.‖ 

Pada illustrasi di atas, Lickona memberikan kejelasan bahwa penilaian moral dapat 

meningkatkan perasaan yang kuat, dan penilaian maupun perasaan tersebut akan memotivasi 

tindakan moral. Hal tersebut ditunjukkan oleh Andy yang melibatkan ketiga komponen 

karakter, yaitu : pengetahuan moral ( menilai perilaku atasannya yang bertindak salah ); 

perasaan moral ( merasa tidak rela ketika pihak gereja dibohongi, dan menjadi merasa tidak 

nyaman untuk bekerja di perusahaan tersebut); dan tindakan moral ( memutuskan untuk 

berhenti dari pekerjaan dan memberitahu kepada pihak yang dirugikan, yaitu gereja). 

Berdasarkan studi dari Lickona, penulis membuat penjelaskan melalui gambar, bahwa 

dalam mendidik karakter harus melibatkan tiga kompetensi diri anak yang saling keterkaitan, 

yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral.  penilaian moral yang 

merupakan komponen dari pengetahuan moral dapat meningkatkan perasaan yang kuat, dan 

penilaian maupun perasaan tersebut dapat memotivasi tindakan moral. 
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                    Gambar 4 :   Keterkaitan Penilaian, Perasaan dan Tindakan Moral   

                                      berdasarkan  gagasan pemikiran Lickona  
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BAB  DUA 

PENDIDIKAN  KARAKTER 

 

Pada naskah ―Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa‖ (Kementrian 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2010)
5
, menegaskan bahwa nilai-nilai yang harus 

dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber  Agama, 

Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional. Pada naskah tersebut menegaskan pula 

bahwa tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki 

warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang 

paling operasional dalam pengembangan budaya dan karakter bangsa.  

 

2.1 Nilai-Nilai Karakter 

Nilai-nilai yang dimaksud diatas, teridentifikasi sejumlah nilai-nilai untuk 

dikembangkan dalam pendidikan, yaitu : (1) Religius; (2) Jujur; (3) Toleransi; (4) Disiplin; 

(5) Kerja keras; (6) Kreatif; (7) Mandiri; (8) Demokratis; (9) Rasa ingin tahu; (10) Semangat 

kebangsaan; (11) Cinta Tanah Air; (12) Menghargai Prestasi;(13) Bersahabat/Komunikatif; 

(14) Cinta damai; (15) Gemar membaca; (16) Peduli lingkungan; (17) Peduli sosial; dan (18) 

Tanggung-jawab.  

Secara detail nilai-nilai tersebut diatas dijelaskan keterkaitannya dengan indikator 

yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah Pepada 

setiap tingkat pendidikan. Tabel dibawah ini memberikan gambaran bagaimana keterkaitan 

beberapa nilai dan indikator, khususnya di sekolah dasar tingkat rendah atau kelas 1 – 3. 

 

Tabel 1 

Keterkaitan Nilai Karakter Dengan Indikator Di Sekolah Dasar 

 

 

NILAI 

 

INDIKATOR -- KELAS 1-3 

 

RELIGIUS 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

Mengenal dan mensyukuri tubuh dan 

bagiannya sebagai ciptaan Tuhan melaluicara 

merawatnya dengan baik 

                                                           
5 Kementrian Pendidikan Nasional. 2010.Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter  

Bangsa. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 
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melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain  

Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

kelahirannya di dunia dan hormat kepada 

orang tuanya. 

Mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai jenis bahasa dan suku 

bangsa. 

Senang mengikuti aturan kelas dan sekolah 

untuk kepentingan hidup bersama 

Senang bergaul dengan teman sekelas dn satu 

sekolah dengan berbagai perbedaan yang 

telah diciptakan-Nya 

 

JUJUR 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan 

Tidak meniru jawaban teman (menyontek) 

ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di 

kelas 

Menjawab pertanyaan guru tentang sesuatu 

berdasarkan yang diketahuinya. 

Mau bercerita tentang kesulitan dirinya 

dalam berteman. 

Menceritakan suatu kejadian berdasarkan 

sesuatu yang diketahuinya. 

Mau menyatakan tentang ketidaknyamanan 

suasana belajar di kelas 

 

TOLERANSI 

Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

Tidak mengganggu teman yang berlainan 

agama dalam beribadah. 

Mau bertegur sapa dengan teman yang 

berbeda pendapat. 

Membantu teman yang mengalami kesulitan 

walaupun berbeda dalam agama, suku, dan 

etnis 

Menerima pendapat teman yang berbeda dari 

pendapat dirinya. 

 

DISIPLIN 

Datang ke sekolah dan masuk kelas tepat 

pada waktunya. 
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Tindakan yang menunjukan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan 

Melaksanakan tugas-tugas kelas yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

Duduk pada tempat yang telah ditetapkan. 

Menaati peraturan sekolah dan kelas 

Berpakaian rapih 

Mematuhi aturan permainan 

 

KERJA KERAS 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

Mengerjakan semua tugas kelas dengan 

sungguh-sungguh. 

Mencari informasi dari sumber di luar buku 

pelajaran. 

Menyelesaikan PR pada waktunya. 

Menggunakan sebagaian besar waktu di kelas 

untuk belajar. 

Mencatat dengan sungguh-sungguh sesuatu 

yang ditugaskan guru. 

Sumber : Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa ( Kemendiknas 2010 ) 

 

 Pada naskah tersebut ditegaskan pula bahwa proses pengembangan nilai-nilai yang 

menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan 

melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum ( kewarganegaraan, sejarah, 

geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, agama, 

pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta ketrampilan). Pendidikan karakter bangsa 

dlakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan 

karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter bangsa pada dasarnya adalah 

pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, 

agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. 

Selanjutnya naskah Desain Induk Pendidikan Karakter (2010) menjelaskan, bahwa 

pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan 

sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan 

karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang  baik sehingga peserta didik 

menjadi paham (domain kogntif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan 

(domain afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (domain perilaku). Jadi pendidikan 
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karakter erat kaitannya dengan ‗habit‖ atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekan atau 

dilakukan. 

Pada naskah Kurikulum Nasional (2013) menegskan bahwa pada setiap proses 

pembelajaran di kelas harus mengandung komponen sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. 

Seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. 

 

                Gambar 5. Keseimbangan  sikap,ketrampilan dan pengetahuan menurut   

                                  kurikulum nasional 

 

Dari gambar 6 diatas, nampak jelas bahwa pada proses pembelajaran mulai dari 

pendidikan di sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, harus mengandung ketiga aspek 

tersebut namun dengan proporsi yang berbeda. Khususnya di sekolah dasar aspek sikap 

sekitar 70 %, aspek ketrampilan sekitar 20 %, dan aspek pengetahuan sekitar 10%.  Jadi 

khususnya di sekolah dasar diharuskan kepada setiap guru agar lebih banyak melakukan 

pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik,  ketimbang sekadar menyampaikan 

pengetahuan dan melatih keterampilan. Pembelajaran pembentukan karakter terhadap peserta 

didik dilakukan dengan proses pembelajaran  pembiasaan. 

2.2 Proses Pendidikan Karakter 

Suparman (2010)
6
, memberikan penjelasan bahwa proses pembentukan karakter 

manusia melalui tahap-tahap yang diistilahkan dengan : dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, dan 

kemudian akan terwujud karakter manusia. Hal ini digambarkan sebagai berikut : 

                                                           
6
 Suparman. Peran Guru Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Seminar Nasional. Yogyakarta, 5 Juni 2011 
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Gambar 6. Tahap-tahap proses pembentukan karakter  manusia   

                   menurut Suparman 

Menginterpretasi dari gambar 7 di atas, penulis memberikan contoh kasus dalam fakta 

kehidupan sehari-hari yang biasa terjadi. Misalnya ada seorang manusia dewasa pada saat 

bulan ramadhan  selalu menjalankan ibadah berpuasa meskipun berada dilingkungan orang-

orang yang tidak suka berpuasa, atau menghadapi berbagai godaan untuk tidak berpuasa. 

Orang tersebut sangat diyakini  tidak secara tiba-tiba menjadi orang yang suka berpuasa. 

Namun sejak usia balita bermula dari dipaksakan oleh orang tuanya atau gurunya untuk biasa 

berpuasa, kemudian pada periode usia selanjutnya dalam menjalankan ibadah puasa  masih 

merasa terpaksa. Pada periode usia tertentu akhirnya orang tersebut merasa bisa berpuasa. 

Kebiasaan menjalankan ibadah wajib berpuasa orang tersebut meskipun menghadapi 

berbagai godaan itulah yang akan menjadi karakter manusia. Inilah salah satu contoh kasus 

bahwa pendidikan karakter harus melalui proses pembelajaran pembiasaan. Pada kasus 

tersebut anak bukan sekadar diberi pengetahuan bahwa puasa itu wajib, apabila tidak 

berpuasa maka berdosa. 

Pada naskah Petunjuk Guru di Sekolah Dasar (Kemendikbud, 2013)
7
, guru diberikan 

arahan dalam mengajar untuk membentuk karakter:  

3. Pada setiap semester, berbagai sikap atau nilai karakter yang akan dikembangkan 

meliputi : jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, percaya diri, patuh terhadap tata tertib, 

teliti, kasih sayang, kerja sama, menghargai, dan sebagainya. 

                                                           
7
 Kemendikbud.2013. Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Diriku : Buku Guru SD/MI Kelas I. Jakarta 

DIPAKSA

TERPAKSA

BISA

BIASA
KARAKTER
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4. Untuk mencapai sikap atau nilai karakter tersebut, selain dilakukan secara tidak langsung 

melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang dilakukan, guru diharapkan dapat 

melakukan penilaian secara langsung atas ketercapaian nila karakter tertentu pada diri 

siswa. Langkah-langkah di bawah ini dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan 

penilaian. 

e. Mengingat kendala yang ada, terutama ketersediaan waktu, maka dalam 1 

semester guru dapat menentukan 2 atau 3 nilai karakter yag akan diembangkan 

dan diniai secara langsung. Jenis karakter yang akan dikembangkan, hendaknya 

menjadi keputusan sekolah, meskipun tidak menutup kemungkinan, dalam satu 

kelas ada tambahan 1 atau 2 nilai karakter lain, sesuai dengan kebutuhan di kelas 

tersebut. 

f. Misalnya dalam semester I ini, nilai karakter yang akan dikembangkan adalah : 

disiplin; kerjasama; dan percaya diri. 

g. Setiap karakter dibuatkan indikator. Contoh indikator disiplin dapat dilihat pada 

tabel berikut ni. 

Niai Karakter yang 

dikembangkan 

Definisi Indikator 

Disiplin Ketaatan atau kepatuhan 

terhadap peraturan 

 Kehadiran ke sekolah 

tepat waktu 

 Senantiasa 

menjalankan tugas 

piket 

 Menyelesaikan tugas 

sesuai waktu yang 

disepakati 

 

h. Kembangkan instrumen penilaian, misalnya lembar pengamatan 
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Tabel 2 

Contoh Lembar Pengamatan 

Bulan : …….. 2013 

Nilai Karakter yang dikembangkan : Disiplin 

   

*) Guru memberikan tanda (v) pada setiap kriteria sesuai dengan nilai karakter 

yang   

     muncul dari siswa 

 

Keterangan : 

 

BT : Belum Terlihat, 

Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan dalam indicator karena belum memahami makna dari nilai ( 

Tahap anomi). 

MT : Mulai Terlihat, 

Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indicator tetapi belum konsisten karena 

sudah ada pemahaman dan mendapat penguatan lingkungan terdekat ( Tahap 

heteronomi) 

MB : Mulai Berkembang. 

Apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang     

dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten, karena selain sudah ada 

pemahaman dan kesadaran juga mendapat penguatan lingkungan terdekat 

dan lingkungan yang lebih luas ( Tahap sosionomi) 

SM : Sudah Membudaya. 

Apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang 

dinyatakan    dalam indikator secara konsisten karena selain sudah ada 
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pemahaman dan kesadaran dan mendapat penguatan lingkungan terdekat dan 

lingkungan yang lebih luas sudah tumbuh kematangan moral ( Tahap 

Autonomi). 

 

Menurut Mulyasa (2014)
8
, guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan pendidikan karakter di sekolah, bahkan sangat menentukan berhasil 

tidaknya peserta didik dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikemukakan pula 

bahwa terdapat beberapa hal yang harus dipahami guru dari peserta didik, antara lain 

kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar 

belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah. 

Lebih lanjut Mulyasa mengemukakan bahwa agar implementasi pendidikan karakter 

berhasil memperhatikan perbedaan individu peserta didik maka guru perlu melakukan hal-hal 

berikut : 

(10) menggunakan metode pendidikan karakter yang bervariasi; 

(11) memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik; 

(12) mengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta disesuikan dengan 

mata pelajaran; 

(13) memodivikasi dan memperkaya bahan; 

(14) menghubungi spesialisasi, bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan, dan 

penyimpangan karakter; 

(15) menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan 

pendidikan karakter; 

(16) memahami bahwa karakter peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang 

sama; 

(17) mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap peserta didik bekerja 

dengan kemampuannya masing-masing pada proses pendidikan karakter, dan 

(18) mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan berkarakter. 

Dari hal-hal yang perlu dilakukan guru seperti di atas, menurut Mulyasa guru 

diharuskan melakukan kegiatan-kegiatan seperti : (1) mengobservasi peserta didik dalam 

berbagai situasi, baik di kelas maupun di luar kelas; (2) menyediakan waktu untuk 

                                                           
8
 Mulyasa,E. (2014). Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta : Bumi Aksara 
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mengadakan pertemuan dengan peserta didiknya, sebelum, selama dan setelah sekolah; (3) 

mencatat dan mengecek seluruh pekerjaan peserta didik, dan memberikan komentar yang 

konstruktif; (4) mempelajari catatan peserta didik; (5) membuat tugas dan latihan untuk 

kelompok; (6) memberikan kesempatan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan 

yang berbeda. 

Masih berkaitan dengan pengembangan pendidikan karakter di sekolah, 

Fathurrohman (2013)
9
 menyoroti pula pada guru yang menurutnya mempunyai kedudukan 

sangat penting. Menurutnya bahwa guru menjadi idola dan sangat dihormati peserta didik, 

oleh karena itu sebaiknya setiap guru memanfaatkan kesempatan lingkungan sekolah sebagai 

tempat pembinaan watak anak didik.  Fathurrohman mengingatkan beberapa hal dalam 

rangka mendukung penerapan pendidikan karakter. 

(5) Pendidikan karakter yang diajarkan oleh guru di kelas merupakan dasar untuk 

berperilaku yang berbudi luhur, penerapannya di sekolah menjadi tugas setiap guru. 

Oleh karena itu perilaku yang sesungguhnya yang ditampilkan oleh peserta didik 

bukanlah di dalam kelas saja tetapi lebih banyak terjadi di luar kelas ; 

(6)  Waktu yang tersedia untuk pendidikan karakter di kelas sangat sedikit sekali. Tidak 

mungkin dari waktu yang sedikit itu pembelajaran karakter dapat dilakukan dengan 

sempurna walaupun menggunakan metode yang tepat, karena yang dipentingkan adalah 

penerapannya dalam perilaku di luar kelas, dalam keadaan yang wajar dan situasi yang 

lebih bebas. Peserta didik tidak dapat dengan bebas mengaktualisasikan dirinya, berbeda 

jik merek sudah berada di luar kelas, misalnya sewaktu mereka sedang bermain. 

Keadaan di luar kelas inilah yang perlu diperhatikan oleh semua guru; 

(7) Guru hendaknya menampilkan diri sebagai sosok yang sopan, berwibawa, menjaga tata 

krama, berdisiplin, dan senantiasa menyenangkan. Guru yang berwibawa ialah guru 

yang memiliki kepribadian kuat, memiliki pengetahuan yang luas, berdisiplin dan 

mampu meletakan dirinya sebagai pendidik bagi peserta didiknya baik di lingkungan 

sekolah maupun di dalam masyarakat, dan secara moral terhindar dari perbuatan yang 

merendahkan derajat sebagai guru; dan 

(8) Suasana lingkungan sekolah yang dikehendaki dalam rangka pelaksanaan pendidikan 

karakter ialah suasana yang kondusif (mendorong) terciptanya suasana kehidupan yang 

berkarakter mulia atas dasar ketuhanan dan hubungan sosial antarwarga sekolah. Atas 
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dasar itulah nilai-nilai karakter seperti, ketaatan, kedisiplinan, kejujuran, ketekunan dan 

toleransi diharapkan akan terwujud dalam setiap situasi. Seluruh nilai yang ada dalam 

karakter tersebut dapat diaplikasikan oleh guru sesuai dengan kondisi dan situasi yang 

dihadapi. 
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BAB  TIGA 

PEMBELAJARAN  MATEMATIKA  

 
 

3.1 Pembelajaran Matematika Menurut Ruseffendi 

E.T Ruseffendi adalah seorang guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia, 

memperoleh pendidikan terakhir Ph.D, pada tahun 1986 di The Ohio State University, 

Columbus, Amerika Serikat bidang pendidikan matematika sekolah dasar. Ia mengungkap 

tentang pentingnya matematika harus diajarkan di sekolah. 

Sebelum mengungkap tentang pentingnya matematika diajarkan di sekolah, 

Ruseffendi (1990)
10

 memberikan penjelasan tentang filsafat matematika,:(1) matematika 

adalah suatu cara manusia berpikir; (2) matematika adalah bahasa, simbol internasional dan 

sangat padat; (3) matematika adalah ilmu pengetahuan mengenai struktur yang terorganisir 

dengan baik; (4) matematika adalah telaahan atau ilmu tentang pola dan hubungan; (5) 

matematika adalah seni; dan (6) matematika adalah alat bantu.  

(7) Matematika itu adalah suatu cara manusia berpikir. 

Dalam mencari kebenaran, matematika menyajikan suatu cara bagaimana manusia itu 

berpikir sehingga keabsahan dari pemikirannya itu kebenarannya tidak diragukan. Dalam 

matematika menyelesaikan soal-soal sehari-hari atau lainnya itu menggunakan cara-cara 

khusus (khas), misalnya menggunakan persamaan. Sedangkan dalam menggali informasi 

untuk disampaikan kepada orang lain itu cara khas dipergunakan juga, misalnya teknik-

teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Cara-cara berpikir itu merupakan 

kekhasan dari pola berpikir matematika. 

Kita perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini: 

J. Setiap bilangan cacah adalah bilangan bulat, tetapi tidak setiap bilangan bulat adalah 

bilangan cacah. 

K. Setiap bujursangkar adalah jajaran genjang, tetapi tidak setiap jajaran genjang adalah 

bujursangkar. 

L. Semua siswa SMK X adalah wanita, Edy siswa SMK X, maka Edy adalah wanita. 

M. Bia 3 + 7 = 8 maka 5 X 6 = 10 

N. Segitiga adalah segibanyak bersisi tiga. 

                                                           
10
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O. Bila 2X – 4 = 6 maka X = 3 

P. Persegipanjang adalah bentuk geometri bidang jika dan hanya jika bersisi empat. 

Q. Ayam adalah binatang jika dan hanya jika berkaki dua 

R. ―Negara kami adalah negara demokrasi‖, kata orang Rusia. 

Berdasarkan kepada cara berikir matematika bahwa dalam matematika itu ada unsur-

unsur yang tidak didefinisikan, unsur-unsur yang didefinisikan, ada aksioma-aksioma, 

dan ada teori-teori atau dalil-dalil yang kebenarannya dapat dibuktikan secara deduktif, 

pula istilah-istilah yang dipergunakan itu tidak mendua arti, kita bisa menilai apakah nilai 

kebenaran dari pernyataan-pernyataan di atas benar, salah, atau tidak bisa ditentukan 

(membingungkan). 

Pernyataan A,B,C,D, dan E adalah benar, walaupun mungkin untuk menerima bahwa 

pernyataan C itu benar kita sedikit kaget, karena pada umumnya Edy itu nama laki-laki. 

Bagi anda yang belum berkenalan dengn logika dalam matematika, untuk menerima 

pernyataan E itu berat. Bila pernyataan D itu diganti dengn ― Bila 3 + 7 = 10 maka 5 X 6 

= 10‖ maka salah, tetapi karena D itu 3 + 7 itu sama dengan 8 maka pernyataan D itu nilai 

kebenarannya benar. 

Pernyataan F,G, dan H adalah salah atau keliru; pernyataan G dan H itu keliru, karena 

bila pernyataan – pernyataan itu dibalik, nilai kebernny menjadi salah. Sedangkan nilai 

kebenaran pernyataan I meragukan. Pernyataan I buntu, sebab arti demokrasi itu sendiri 

kabur atau bermakna banyak. 

Selain cara berpikir deduktif dalam mencari kebenaran, cara berpikir matematika dapat 

kita lihat dalam menyelesaikan soal dan mengkaji serta menyajikan informasi. Bila ada 

soal seperti berikut ini, kita cenderug untuk mengambil alat tulis dan menyelesaikann 

dalam bentuk persamaan.  

Contoh soal : Aisyah memepunyai tiga ekor kucing. Yang seekor beranak lima, tetapi dua 

ekor mati. Berapa ekor kucing Aisyah yang dimiliki ? Jawaban : Dalam persamaan adalah 

: X = 3 + 5 – 2.   

Dalam mengumpulkan dn mengolah data, matematika menggunakan teknik-teknik 

khusus yang lebih efektif dan efisien. Kemudian data disajikan dalam bentuk sederhana, 

misalnya table, diagram, dan grafik, yang dapat lebih mudah dan cepat dipahami. 
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(8) Matematika adalah bahasa; bahasa simbul, internasional, dan sangat padat.  

Matematika adalah bahasa international, karena di setiap negara orang yang tahu akan 

mengerti apa yang dimaksud dengan 3 + 5 = 8, AB # CD, dan  8
3

 = 2, misalnya. Memang 

di sana-sini terdapat perbedaan terjadi perbedaan, tetapi perbedaan itu kecil; ada misalnya 

yang menulis ÷ sebagai pengganti : , ada yang menggunakan logab sebagai pengganti 
a
log 

b,ada yang menulis 2,391 sebagai pengganti 2,391. 

Matematika adalah bahasa simbol karena matematika itu banyak sekali menggunakan 

simbol seperti 2, 19, +, :, ¼ , #, ∑ , ∫, ∆. Dan sering simbol atau padat sekali; simbolnya 

singkat, tetapi maknanya luas. Misalnya, 100! itu artinya 1 X 2 X 3 X … X 100, atau 

perkalian bilangan dari 1 sampai dengan 100. Begitu pula misalnya 10
10

,  artinya 

10.000.000.000. Dan bila 10
10

 itu menyatakan banyak orang, maka 10
10

 orang itu lebih 

banyak daripada banyaknya manusia di dunia pada saat ini. 

 

(9) Matematika adalah ilmu pengetahuan mengenai struktur yang terorganisir dengan 

baik. 

Perhatikan himpunan bilangan bulat. Pada himpunan itu terdapat istilah-istilah dan 

lambang-lambang untuk himpunan bilangan itu dapat dipilih suatu operasi, misalnya 

penjumlahan, dan lalu dapat dilihat apakah sifat-sifat operasi itu pada bilangan bulat 

seperti ketertutupan, pertukaran, pengelompokan, unsur satuan, dan unsur lawan itu 

berlaku atau ada sehingga himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu 

membentuk suatu sistem matematika yang disebut group. Begitu pula geometri Euclid, 

terutama geometri modernnya. Itu adalah cabang matematika yang terorganisasika 

dengan baik. Geometri modern itu adalah sustu sistem matematika yang aksiomatik yang 

memiliki unsur-unsur yang tidak didefinisikan , unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma-

aksioma, dan dalil-dalil yang dirumuskan dengan jelas. Dan dengan bernama modernnya 

itu, geometri modern itu memiliki istilah, simbul, dan gambar yang akurat dan tidak 

meragukan karena tidak mempunyai dua arti atau lebih. Misalnya, pada geometri modern, 

kaki-kaki sebuah segitiga samakaki itu disebut kongruen, sedangkan pada geometri 

tradisionalnya disebut sama. Begitu pula tentang ruas garis. Pada geometri modern, 

kedua-duanya baik notasinya maupun gambarnya dibedakan, sedangkan pada geometri 

tradisionalnya tidak. 

 

112 



Laporan  Penelitian Produk Terapan      Ramlan – Jaka Permana                                                          124 
 

(10) Matematika adalah telaah atau ilmu tentang pola dan hubungan.  

Matematika disebut telaahan tentang pola karena dalam matematika itu kita sering 

mencari keseragaman supaya generalisasinya dapat dibuat, seperti : keteraturan, 

keterurutan, dan pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu, atau model yang 

merupakan representasi dari sekelompok konsep tertentu . Misalnya, segitiga dengan 

sifat-sifatnya, segibanyak beraturan dengan sifat-sifatnya, bilangan ganjil dengan sifat-

sifatnya, sekelompok titik yang memenuhi model X
2
 + Y

2
 = 100, jumlah n ganjil pertama 

sama dengan n
2
, dan sebagainya. Matematika adalah ilmu tentang hubungan karena 

antara idea yang satu dengan yang lainnya itu banyak yang berhubungan, seperti 5 - 2 = 3 

dengan 3 + 2 = 5, 10 X 2 = 20 dengan 20 : 10 = 2 dengan 10
2
 =100, dan bila a = b dan b = 

c dengan  a = c. 

 

(11) Matematika adalah seni 

Dalam seni sering kita melihat keindahan, keterurutan, dan keteraturan, misalnya : 

kombinasi warna dan coretan pada gambar pemandangan yang mengakibatkan gambar 

pemandangan  itu kelihatan indah, keterurutan pemukulan alat-alat musik gamelan yang 

menyebabkan suaranya enak didengar, dan keteraturan gerak penari yang menyebabkan 

tariannya itu sedap dipandang. Begitu pula dengan matematika, dengan dimilikinya 

keteraturan, keterurutan, dan ketatapan (konsisten) menyebabkan matematika itu seperti 

seni, indah dipandang dan diresapi. Sayang, seperti terhadap seni, terhadap matematika 

pun tidak sedikit orang yang tidak dapat melihat keindahannya. 

 

(12) Matematika adalah alat, alat bantu 

Menjadinya matematika sebagai alat bantu itu tida saja demi matematika itu sendiri tetapi 

juga untuk bidang studi lain, baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis. 

Misalnya, bilangan dapat dipakai alat untuk memahami aljabar , sebagian dari konsep 

geometri dapat dipakai untuk menerangkan aljabar dan kalkulus, konsep-konsep aljabar 

bisa dipergunakan untuk memahami kalkulus, dan lain-lain. Sedangkan bidang studi lain 

yang memerlukan matematika paling tidak adalah : fisika, kimia, biologi, astronomi, 

ekonomi, dan farmasi. Matematika juga adalah alat bantu berpikir manusia. Walaupun 

menjadi alat bantunya matematika itu menjadi mengurang disebabkan karena 

ditemukannya alat-alat canggih seperti kalkulator dan komputer itu sendiri menggunakan 
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matematika. Sehingga yang menggunakan kalkulator dan komputer pun sebenarnya 

menggunakan matematika, hanya tidak secara langsung. 

Berkaitan dengan alasan pentingnya matematika diajarkan di sekolah, Ruseffendi 

menyampaikan pandangannya bahwa matematika berguna untuk membantu manusia berpikir 

secara matematika, diharapkan manusia itu berpikirnya menjadi logis, kritis, praktis, bersikap 

positif terhadap matematika dan berjiwa kreatif. Matematika diajarkan di sekolah karena 

memang berguna untuk kepentingan matematika itu sendiri dan memecahkan persoalan 

dalam masyarakat. Dengan diajarkannya matematika di semua tingkat, matematika bisa 

dilestarikan dan dikembangkan. Kegunaan matematika dalam memecahkan persoalan yang 

ada di masyarakat itu banyak. Dengan belajar matematika : siswa dapat berhitung, dapat 

menghitung luas, isi, dan berat; siswa dapat melakukan pengukuran; siswa dapat 

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data; siswa dapat menyelesaikan persoalan-

persoalan dalam bidang-bidang studi lain; siswa dapat menggunakan kalkulator dan komputer 

sehingga perhitungannya menjadi lebih cepat, praktis, dan relalistis; siswa dapat memahami 

benda-benda alam sekitar. Dan tentu saja, dengan belajar matematika, orang Indonesia 

menjadi bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

Keterkaitan  matematika dengan sikap, menurut Ruseffendi (1980)
11

, bahwa 

berhasilnya seorang peserta didik belajar tidak hanya lulusnya ia dari suatu atau keseluruhan 

tes, tetapi juga terbentuknya sikap atau pribadi yang kita harapkan sesuai dengan tujuan 

instruksional yang telah dirumuskan. Sehingga apabila ada guru yang memberikan reaksi 

negatif, bersikap sinis, atau memarahi anak yang salah menjawab, tindakanya itu keliru 

sekali. Semestinya kita ―menerima‖ jawaban salah. Maksudnya ialah bila seorang peserta 

didik memberikan jawaban salah, kita harus berpendapat bahwa jawaban itu wajar, jangan 

memberikan reaksi negatif, bersikap sinis apalagi memarahi.  

Beberapa tantangan bagi guru-guru ketika melaksanakan tugasnya dalam mengajar 

matematika, dikemukakan oleh Ruseffendi yaitu : (1) Materi manakah yang baik dan sesuai 

dengan masyarakat kita, khususnya dengan anak-anak kita. Materi yang baik dan cocok bagi 

bangsa sesuatu negara belum tentu baik dan cocok bagi bangsa di negara lain; (2) Bagaimana 

caranya menyampaikan materi itu kepada anak. Kita harus mencari dan memilih metoda yang 

tepat untuk setiap topik yang kita berikan agar siswa berpartisipasi aktif tetapi pengajaran 
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tetap efektif dan efisien; dan (3) Bagaimana caranya anak-anak mempelajari materi itu. 

Untuk itu kita harus mengetahui kesiapan (kemampuan) anak pada saat anak diberi pelajaran 

setiap topik matematika. 

Khususnya yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran matematika pada ranah afektif 

dan psikomotor, menurut Ruseffendi adalah untuk membentuk sikap positif terhadap 

matematika dan membentuk jiwa kreatif. Seorang anak yang bersikap positif terhadap 

matematika adalah memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas 

di sekolah dengan baik, berpartisifasi aktif dalam diskusi, mengerjakan tugas-tugas rumah 

sampai tuntas dan selesai pada waktunya, dan merespon secara baik terhadap tantangan yang 

datang dari matematika.   

Lebih lanjut Ruseffendi memberikan pemahaman bahwa seorang anak yang bersikap 

positif terhadap matematika memiliki pandangan atau sikap tangguh menghadapi pelajaran 

matematika, merasa belajar matematika itu menyenangkan dan memuaskan, melihat 

matematika itu indah dan ampuh. Akibatnya ia akan selalu ingin tahu matematika dan 

menghargainya. Sikap demikian itu akan terbentuk apabila : (1) Materi matematika diajarkan 

sesuai dengan kemampuannya; (2) Matematika banyak kaitannya dalam kehidupan sehari-

hari; (3) Siswa banyak berpartisipasi dalam rekreasi matematika; (4) Banyak soal yang harus 

diselesaikan, tugas rumah misalnya, tidak terlalu sukar, tidak terlalu banyak, dan tidak 

membosankan; dan (5) Penyajian dan sikap gurunya menarik. Keberhasilan belajarnya itu 

dinyatakan dengan pengakuan dan pujian baik dari guru, orang tuanya atau temannya. 

Sedangkan penyajiannya akan lebih menarik bila strategi mengajar yang kita ambil itu baik; 

kita menggunakan berbagai pendekatan, metoda dan teknik mengajar yang sesuai dengan 

kebiasaan siswa.  

Manusia kreatif itu tidak hanya baik bagi dirinya sendiri tetapi juga berfaedah bagi 

orang lain. Walaupun sukar membuktikan bahwa manusia kreatif itu lebih baik, tetapi khusus 

untuk dirinya sendiri sebagai anak kreatif akan lebih dapat mengatasi hidupnya dalam 

masyarakat dikemudian hari daripada yang tidak kreatif. Ruseffendi merujuk dari berbagai 

pendapat bahwa manusia kreatif itu ialah manusia yang selalu ingin tahu, fleksibel, awas dan 

sensitif terhadap relasi dan kekeliruan, mengemukakan pendapat dengan teliti dan dengan 

penuh keyakinan, tidak tergantung kepada arah yang tidak diperkirakan, berpandangan jauh, 

cakap mengatasi persoalan, tidak begitu saja mau menerima sesuatu pendapat, dan kadang-

kadang susah diperintah. Jadi orang kreatif itu tidak cukup hanya cerdas dan berbakat khusus 
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saja. Dan manusia kreatif itu berbeda dengan manusia rajin, sebab manusia rajin belum tentu 

cerdas dan jenius. 

Sikap kreatif akan tumbuh dalam diri anak bila ia dilatih, dibiasakan sejak kecil untuk 

melakukan eksplorasi, inkuiri, penemuan dan memecahkan masalah. Jadi kita, guru, dapat 

menunjang pertumbuhan kreatif anak dengan menyelenggarakan banyak kegiatan yang 

menggunakan metoda-metoda mengajar seperti disebutkan di atas dan menyediakan banyak 

materi pelajaran. Dan dalam penilaian kita supaya membuang kebiasaan kita memberikan 

penilaian kurang baik terhadap siswa yang berpendapat lain, mengajukan pertanyaan yang 

tidak relevan, atau menjawab pertanyaan menyimpang dari biasanya. Kita lebih sering 

memberikan penilaian lebih kepada siswa yang memberikan jawaban karena hafal atau 

terampil. Begitu pula sering ditemukan pimpinan yang cenderung memilih pembantunya 

yang patuh daripada memilih yang suka memberikan komentar meskipun orang yang 

kemudian itu lebih energik dan penuh inisiatif. Pimpinan semacam itu tidak senang bila 

pembantunya itu mempunyai banyak gagasan bukan atas namanya sendiri atau sering 

memberikan penilaian kepada kebijaksanaan. 

Melakukan kajian terhadap teori dari Ruseffendi, memberikan pemahaman kepada 

kita  bahwa  tujuan pembelajaran matematika harus menjangkau ketiga ranah, yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada ranah kognitif matematika dapat membentuk manusia 

menjadi berpikir logis atau rasional. Pada ranah afektif membentuk manusia menjadi kritis 

dan berjiwa kreatif. Pada ranah psikomotor matematika dapat membentuk manusia menjadi 

terbiasa bertindak praktis dalam  memecahkan persoalan di masyarakat.  

Berpikir logis atau rasional itu tidak mudah apabila tidak dibentuk sejak usia anak-

anak, sebab pada faktanya banyak manusia dewasa yang berpikir tidak logis atau tidak 

rasional. Sebagai contoh kasus, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tertipu dengan istilah 

―penggandaan uang‖, Seseorang menyimpan uang ―satu juta rupiah‖ kepada pihak yang 

berniat untuk melakukan penipuan, namun orang yang menyimpan uang itu tetap saja 

percaya bahwa uang tersebut akan berlipat ganda menjadi ―seratus juta rupiah‖. Kasus seperti 

ini sebagai contoh seseorang yang berpikir tidak logis atau tidak rasional.  

Peserta didik di sekolah dasar harus diberikan contoh-contoh dan laitihan-latihan 

matematika yang dapat membentuk menjadi manusia yang berpikirnya logis atau rasional. 

Untuk lebih jelasnya penulis sampaikan salah satu contoh soal matematika seperti di bawah 

ini, 
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Suatu ketika Abang Sardi berternak bebek. Setelah tiga bulan, bebek betina itu 

bertelur sebanyak 5 butir telur dan setelah ditetaskan lahirlah 5 anak bebek. Setelah 

dua bulan kemudian bebek betina itu bertelur lagi sebanyak 3 butir telur dan 

ditetaskan sehingga melahirkan 3 anak bebek.  Pertanyaannya : Berapa jumlah anak 

bebek Pak Sardi tersebut bila digabungkan?. Jawabannya : jumlahnya sebanyak 8 

anak bebek. Kemudian tanyakan kepada peserta didik, apakah mungkin jumlah anak 

bebek itu 9 ? apa alasannya ? 

Soal semacam itu bisa membentuk otak anak agar berpikir logis atau rasional. Tidak menutup 

kemungkinan ketika ditanya, apakah mungkin jumlah anak bebek itu menjadi 9 ekor, 

kemudian peserta didik menjawab mungkin. Apabila terjadi kasus seperti tersebut, guru 

memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap individu peserta didik tersebut.  

Untuk membentuk manusia kreatif dalam pembelajaran matematika, guru harus 

memilih topik matematika yang memerlukan jawaban peserta didik dengan melalui proses 

berpikir. Guru memiliki peranan yang sangat menentukan dalam memimpin proses 

pembelajaran, antara lain harus berkompeten dalam memilih topik matematika yang relevan 

dengan nilai karakter yang diinginkan, seperti misalnya nilai karakter kreatif. Berkaitan 

dengan metode pembelajaran, semestinya guru menggunakan metode pembelajaran 

eksplorasi, inkuiri, penemuan dan atau pemecahan masalah. 

  

3.2  Pembelajaran Matematika untuk Kecerdasan dan   

       PembentukanKarakter 

 

Pada umumnya orang awam bepandangan bahwa tujuan pembelajaran matematika di 

sekolah adalah mempersiapkan peserta didik agar dapat berpikir logis  atau rasional. Itulah 

sebabnya, pembelajaran matematika pada praktiknya di sekolah hanya bersifat material, yaitu 

menekankan pada penerapan pengetahuan ilmu matematika saja. Apabila dikaitkan dengan 

tujuan pendidikan, kompetensi logis atau rasional pada peserta didik merupakan salah satu 

aspek dari kompetensi kecerdasan pada anak. Padahal setiap anak tidak cukup cerdas tapi 

harus berkarakter. Bahkan menurut konsep kurikulum nasional (Kurikulum 2013), 

pembelajaran apapun termasuk matematika harus mengutamakan pembelajaran sikap yang 

tidak lain dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. 

Mencermati teori yang dikemukakan oleh Lickona, bahwa mendidik agar anak 

berkarakter pada setiap pembelajaran harus melibatkan ketiga aspek yaitu : pengetahuan 
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moral; perasaan moral; dan tindakan moral. Dengan demikian dalam mengajar matematika, 

khususnya di sekolah dasar diharuskan melibatkan ketiga aspek tersebut agar anak tidak 

sekedar terindikasi menjadi manusia atau bangsa yang cerdas saja, namun berkarakter. 

Ketika kita belajar  matematika yang paling mendasar misalnya pada topik ‗operasi 

bilangan‘ seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bagi kebanyakan 

orang mudah untuk memahami alasan mengapa harus mempelajari topik-topik matematika 

tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan pengetahuan yang digunakan 

misalnya untuk  pembelian dan penjualan barang, mengukur luas tanah, menghitung jarak 

menuju ke sebuah kota dan lain sebagainya. Namun apabila menemukan topik-topik 

matematika seperti Sinus, Cosinus, program linier dan yang semacamnya, sulit untuk 

memahami mengapa harus dipelajari peserta didik di sekolah. Meskipun demikian pandangan 

masyarakat pada umumnya bahkan guru-guru, anak-anak yang memiliki pengetahuan dan 

trampil mengerjakan soal matematika dikatakan sebagai anak yang cerdas. 

Pembelajaran Matematika untuk Kecerdasan  

Pembelajaran matematika diharuskan mengutamakan kepada pengertian dari pada 

keterampilan berhitung dan hafalan, atau harus  menekankan kepada ―mengapa‖ bukan 

―bagaimana‖.  Misalnya dalam menyelesaikan soal matematika, peserta didik bukan sekadar 

tahu dan hafal dari jawaban  soal-soal yang dikerjakannya, namun harus mengetahui alasan 

mengapa peserta didik menjawab pertanyaan soal-soal tersebut. Hal ini sangat fundamental 

dalam melakukan proses pembelajaran matematika kepada peserta didik , utamanya di 

sekolah dasar. 

Contoh, misalnya ketika guru memberikan soal  ½ + ¼  , kemudian peserta didik 

sekolah dasar  menjawab  ¾ . Guru tidak diperbolehkan untuk ‗puas‘ dengan jawaban seperti 

itu sebelum guru mengetahui proses berpikir anak, yaitu mengetahui mengapa jawabannya  3/4 

.  Guru harus dapat melihat proses berpikir anak, jangan sampai peserta didik memberikan jawaban 

tersebut sebagai hasil dari menghafal ketika gurunya memberikan contoh latihan. 

Untuk lebih jelasnya, diilustrasikan pada gambar seperti d bawah ini, 
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Gambar 8. 

Proses Berpikir Anak 

Untuk menjawab soal ½ + ¼ , peserta didik harus memahami apa yang dimaksud 

dengan ½ dan apa yang dimaksud dengan ¼ ?. Tanpa didahului dengan pemahaman seperti 

yang dimaksud, disangsikan peserta didik menjawab soal ½ + ¼  dengan benar  yaitu 

mengapa ¾ . Illustrasi di bawah ini memberikan gambaran bagaimana  tahap-tahap yang 

harus dilakukan oleh guru sekolah dasar untuk mengajarkan menjawab soal tersebut. 

Pertama, untuk memberikan pemahaman arti dari lambang bilangan ½  dan ¼ , guru 

harus memberikan contoh dengan mengkaitkan dengan apa yang sering dilihat secara 

kongkrit dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya : Ibu memberikan roti kepada kepada Resti 

setengahnya, dan kepada Ravli seperempatnya, jadi roti yang diberikan kepada Resti dan 

Ravli sebanyak tigaperempatnya. Dengan demikian peserta didik akan memahami apa arti 

dari ½ dan ¼ .  

Kedua, untuk memberikan pemahaman arti dari lambang bilangan ½  dan ¼ , guru 

menggunakan media atau alat peraga yang berbentuk gambar, misalnya seperti  di bawah in, 
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Gambar 9. Contoh Penjumlahan Pecahan  

Dengan demikian peserta didik akan memahami arti dari ½ , ¼ , dan ¾ , sehingga akan 

memahami mengapa ½ + ¼ = ¾ .  

Illustrasi seperti yang telah diuraikan seperti di atas berkaitan dengan teori yang 

disampaikan oleh  Piageat (dalam Ruseffendi, 1990 : 132), ada empat tahap perkembangan 

kognitif dalam proses pembelajaran yaitu : (1) Tahap sensori motor – dari lahir sampai umur 

sekitar 2 tahun; (2) Tahap preoperasi – umur dari sekitar 2 tahun sampai sekitar 7 tahun; (3) 

Tahap operasi kongkrit – umur dari sekitar  7 tahun sampai sekitar 11-12 tahun atau lebih; 

dan (4) Tahap operasi formal - umur dari sekitar 11 tahun sampai dewasa 

Anak-anak di sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasi 

kongkrit, yang terbagi ke dalam 4 (empat) tingkat, yaitu : (1) tingkat berpikir kongkrit; (2) 

tingkat berpikir semi kongkrit; (3) tingkat berpikir semi abstrak; dan (4) tingkat berpikir 

abstrak. Ruseffendi ( 1990; 132-133)
12

 memberikan penjelasan secara detail yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran matematika di sekolah dasar sebagai berikut : 

(5) Berpikir pada tingkat kongkrit. Anak-anak yang tingkat berpikirnya masih kongkrit tidak 

akan dapat mengerti apa  yang dimaksud dengan ―dua‖ tanpa ditunjukkan dua benda real 

(sebenarnya). Begitu pula ia tidak akan dapat mengerjakan ― dua tambah tiga‖ bila tidak 

disertai dua benda sebenarnya di kelompok yang satu dan tiga benda sebenarnya di 

kelompok lainnya.; 

(6) Berpikir semi kongkrit, Anak-anak yang berpikirnya pada tingkat semikongkrit dapat 

mengerti arti ―dua‖ bila dibantu dengan gambar bendanya dua buah, tanpa benda 

sebenarnya. Misalnya ― dua kursi‖ dapat dimengertinya dari gambar dua buah kursi, tanpa 

                                                           
12

 Ruseffendi,E.T. (1990).Pengajaran Matematika Modern Dan Masa Kini. Bandung : Tarsito 
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dua buah kursi yang sebenarnya. Begitu pula ia dapat mengerti ― dua tambah tiga‖ cukup 

dipergunakan dua tiga gambar kursi, tanpa kursi atau benda sebenarnya; 

(7) Berpikir pada tingkat semiabstrak. Sebagai kelanjutan dari tingkat berpikir semikongkrit 

ialah tingkat berpikir semiabstra. Anak-anak ada tingkat berpikir ini dapat mengerti arti 

bilangan tertentu, jumlah bilangan-bilangan tertentu, tanpa menggunakan benda-benda 

sebenarnya maupun gambar benda-benda sebenarnya. Mereka dapat mengerti bilangan 

atau penjmlahan bilangan-bilangan tertentu cukup dengan menggunakan tanda hitung ( 

tally marks) saja. Misalnya ― dua tambah tiga ― dengan tanda hitung ialah ― // + ///‖; dan 

(8) Berpikir pada tingkat abstrak. Anak-anak yang tingkat berpikir abstrak dapat mengerti 

bilangan, penjumlahan bilangan-bilangan atau pengerjaan-pengerjaan lainnya pada 

bilanga tanpa hitung.Bila tingkat berpkir siswa masih kongkrit supaya tidak dipaksa 

berpikir pada tingkat semikongkrit atau yang lebih tnggi. Dan bila peserta didik masih 

pada tingkat semikongkrit jangan dipaksa berpikir pada tingkat semiabstrak atau yang 

lebih tinggi. Dan selanjutnya. Tetapi, bila diperlukan, sebaliknya boleh.    

Kembali kepada illustrasi yang telah dipaparkan di atas, bahwa peserta didik di 

sekolah dasar tidak boleh  langsung diperkenalkan lambang bilangan ½ , ¼, atau ¾ , tanpa 

melalui tahap-tahap proses pembelajaran berdasarkan  kondisi kognitif anak. Sebab apabila 

hal ini dilakukan, anak akan tahu lambang bilangan ½ , ¼ , atau ¾ , tapi tidak tahu apa yang 

dimaksud dengan bilangan ½ , ¼ , atau ¾ .  Artinya bahwa pembelajaran matematika bukan 

pembelajaran hafalan, tapi pembelajaran pengertian. 

Mengajar matematika agar anak menjadi cerdas khususnya di sekolah dasar, peserta 

didik diberikan latihan-latihan berpikir dengan menggunakan organ otak. Sama halnya 

dengan  otot manusia, otak manusia-pun agar kuat memerlukan latihan.  Latihan otot itu tidak 

cukup dengan latihan-latihan dengan mengangkat barang yang ringan-ringan, begitu pula 

dengan latihan otak tidak cukup pelajaran yang mudah-mudah, misalnya dengan 

menghapalkan tahun berapa Indonesia merdeka ?, atau apa lawan kata dari hidup ?. Tetapi 

otak harus dilatih dengan pelajaran yang sukar-sukar seperti pada pelajaran matematika, 

hitunglah luas segitiga dengan panjang 4 cm, lebar 3 cm dan tinggi 6 cm. 

Namun dalam mengajar matematika hendaknya guru harus hati-hati agar benar-benar 

menyampaikan pelajaran matematika sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika, yaitu 

yang berkaitan dengan tujuan mencerdaskan peserta didik. Hal ini sangat terkait dengan 

bagaimana proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hakikat ilmu matematika 
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khususnya di sekolah, yaitu ilmu yang diajarkan menekankan kepada pengertian, bukan pada 

hafalan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah harus memperhatikan perkembangan 

kognitif anak. Menjadi kesalah besar ketika anakmasih berada pada berfikir tingkat kongkrit 

kemudian diberikan materi pelajaran pada tingkat abstrak. Misalnya anak yang masih berfikir 

tingkat kongkrit langsung diberikan pemahaman bahwa 2 + 3 = 5, padahal seharusnya 

terlebihan diberikan pemahaman dengan menggunakan illustrasi benda nyata yang jumlahnya 

ada dua buah, misalnya  2 buah apel digabungkan denan 3 buah apel dengan buah apel yang 

sebenarnya.  

Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan Karakter 

Pembelajaran matematika untuk pembentukan karakter maksudnya adalah 

pembelajaran yang menginternalisasikan nilai pendidikan matematika melalui proses 

pembelajaran pembiasaan. Pola pembiasaan yang dilakukan adalah dengan mengulang-ulang 

nilai yang terkandung dalam topik-topik matematika yang akan diinternalisasikan ke dalam 

diri peserta didik, sehingga secara bertahap akan terbentuk nilai karakter sebagai bekal  dalam 

bertindak  di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.  

Guru harus dapat mengetahui keterkaitan antara topik-topik matematika dengan nilai 

karakter  yang akan diinternalisasikan kepada peserta didik. Misalnya ketika guru mengajar 

topik ‗operasi bilangan‘, nilai karakter apa yang akan diinternalisasikan ?, apakah nilai 

karakter kejujuran , kreatif, cinta damai, peduli sosial, atau toleransi ? Proses pembelajaran 

matematika keterkaitannya dengan nilai karakter jujur, misalnya sebagaimana dijelaskan 

melalui  gambar di bawah ini. 
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Gambar 10.  Keterkaitan topik-topik  matematika dengan nilai   

                      karakter jujur 

Merujuk dari Soedjadi (2000: 66-67)
13

 bahwa pembelajaran matematika tidak hanya 

mengandung nilai edukasi yang bersifat mencerdaskan siswa tetapi juga nilai edukasi yang 

membantu membentuk pribadi siswa. Selanjutnya Nilai dalam pendidikan matematika 

menurut Nik Pa (2009 : 327-328)
14

 dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yang saling 

terkait, yaitu nilai pendidikan umum, nilai pendidikan matematika, dan nilai matematika. 

Nilai pendidikan umum merujuk  nilai moral, etika, atau  akhlak yang dikembangkan melalui 

pendidikan matematika, tetapi nilai tersebut tidak  berkaitan secara langsung dengan 

pengetahuan matematika. Misalnya berbicara tentang timbangan sebagai alat ukur ( konsep 

kesamaan dan ketidaksamaan dalam matematika ), guru perlu mengungkapkan tentang 

kebenaran, keadilan dan kejujuran.  Nilai pendidikan  matematika merujuk nilai yang 

berkaitan dengan dan norma atau aturan dalam pembelajaran matematika. Nilai pendidikan 

matematika misalnya ketepatan, kejelasan , konsisten, tekun, kreatif, berpikir fkeksibel, 

mengikuti prosedur, mematuhi algoritma. Sedangkan nilai matematika merujuk nilai tentang 

ciri dan sumber  pengetahuan matematika yang dikembangkan dalam pendidikan matematika. 

Menurut As‘ari (2016)
15

, Pembelajaran matematika tidak boleh berhenti untuk 

keperluan ketuntasan belajar matematika saja. Pembelajaran matematika harus dapat 

membantu  terbentuk dan berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, 

dan komunikatif. Lebih lanjut As‘ari memberikan sebuah contoh bagaimana proses 

pembelajaran dan memilih topik matematika  yang dapat membentuk karakter kritis. 

Berikut ini As‘ari memberikan satu contoh penugasan yang menuntut siswa 

mempertanyakan kebenaran dari klaim. Selidiki kebenaran dari klaim tersebut, dan berikan 

alasan yang lengkap. (a) Jika A adalah himpunan selesaian dari persamaan kuadrat x
2
 – 3x – 

4 = 0, maka n(A) ≤ 2 ; (b) Jika x dan y adalah bilangan bulat, maka  x x y ≥ x; (c) Ada matriks 

                                                           
13

 Soedjadi,R.(2000). Kiat Pendidikan Matematika di ndonesia (Konstalasi Keadaan masa kini menuju harapan 
masa depan). Jakarta : Dirjen Dikti Depdiknas. 
14

 Nik Pa,Nik Azis.(2009). Nilai dan Etika dalam Pendidikan Matematika. Kuala Lumpur : Universiti Malaya 
15

 As’ari, A.R.2016. Tantangan Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Rangka Pembelajaran 
Profesionalisme Guru Dalam Rangka Pembelajaran Matematika Di Abad Ke-21 Dan Membangun Karakter 
Peserta Didik. Prosiding.Seminar Nasional  Pengemabangan Profesionalisme Pendidik untuk Membangun 
Karakter Anak Bangsa.  
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ordo 2 x 2 P, Q, R, dengan demikian sehingga P x ( Q + R) = P x Q + R x P; dan (d) jika a,b,c 

adalah ukuran panjang dari sisi-sisi segitiga ABC sama kaki dengan puncak di A, maka b = c. 

Dengan membiasakan peserta didik menyelidiki kebenaran setiap klaim, maka peserta didik 

akan dibiasakan berpikir kritis. Penigkatan frekuensi latihan menganalisis klaim seperti ini 

diharapkan mampu menjadikan mereka memiliki disposisi atau kecendrungan bertindak yang 

kritis.  
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BAB  EMPAT 

PEMBELAJARAN  SENI  BUDAYA 

 

4.1  Arti dan Fungsi  Seni 

          Istimewa, bahkan barangkali aneh. Itulah bila kita menelusuri ihwal ilmu seni. Ilmu 

seni menunjukkan keistimewaan, barangkali juga keanehan yang mungkin tidak dapat kita 

lihat pada banyak cabang ilmu pengetahuan lain, yaitu bahwa obyek utama penelitiannya 

tidak tentu, malahan sebagian kalangan menilainya tidak karuan. Sampai sekarang, belum ada 

seorang pun yang berhasil memberi jawaban jelas pada pertanyaan pertama dan paling 

hakiki, yang mau tidak mau harus diajukan oleh ilmu seni: Apakah seni ? 

          Memang ada perbedaan antara ilmu seni dengan seni itu sendiri. Seni itu lebih soal 

penghayatan, sedangkan ilmu seni adalah soal pemahaman. Kendati begitu, sudah cukup 

banyak usaha yang dilakukan sepanjang masa untuk memberi batasan tegas pada pertanyaan 

hakiki tersebut, dari berbagai pihak dan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Tetapi 

batasan mana pun yang pernah diberikan oleh ilmuwan, ternyata kemudian 

diserang,ditentang, disangsikan, atau terbukti tidak kesampaian karena hanya menekankan 

satu atau beberapa aspek, atau hanya berlaku untuk seni tertentu. Atau yang sebaliknya 

terjadi, adakalanya batasan yang diberikan ternyata terlalu luas dan longgar, sehingga 

melingkupi banyak hal yang jelas bukan seni. Masalahnya; secara intuisi kita semua sedikit-

banyaknya tahu gejala apakah yang hendak disebut seni, tetapi kita coba membatasinya, 

gejala itu luput lagi dari tangkapan kita. 

          Menurut penjabaran Sumardjo (2000)
16

, kata ―seni‖ telah umum dipakai sebagai 

padanan kata Inggris, art. Kata seni berasal dari bahasa Melayu (atau Melayu-Tinggi untuk 

membedakannya dengan Bahasa Melayu-Rendah di zaman kolonial), yang berarti ―kecil‖. 

Tetapi dalam majalah Pujangga Baru, 10 April 1935, dalam sebuah esai tulisan R.D., yakni 

―Pergerakan ‗80‖, telah dipakai kata seni dalam pengertian seperti yang sekarang kita pakai, 

yaitu art. Dalam esai tersebut termuat kata-kata: 

          ―Seni menjadi ‗de aller-individueelete expressie van der individuulste emotie‘ ( 

kelahiran yang sekhusus-khususnya dari perasaan yang sekhusus-khususnya). Seni tidak 

                                                           
16

 Sumardjo,Jakob.(2000).Filasafat Seni.Bandung:ITB. 
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memedulikan ukuran kesusilaan (ethics) lagi, tidak ingin memberi petuah. L‘art pour L‘art, 

seni untuk seni. Ukurannya kedapatan dalam dirinya sendiri ―(Sumardjo,2000:41). 

          Dari zaman itu terlihat, pengertian seni dalam padanan art mulai diperkenalkan dan 

dipakai di lingkungan kaum intelektual, meskipun tampak bahwa kata yang sama masih 

dipergunakan dalam pengetian aslinya, yakni ―kecil‖. Selanjutnya, dalam zaman sesudah 

kemerdekaan, kata seni untuk art semakin sering dipergunakan, dan menjadi pengertian art 

secara resmi sampai sekarang. 

          Dalam Bahasa Melayu-Rendah yang berlaku di lingkungan pers peranakan Cina, masih 

menurut amatan Jakob Sumardjo, tidak dikenal kata seni untuk art. Dalam Majalah Sin Po, 

25 Juli 1931, dalam artikel berjudul ―Raden Saleh‖, masih dipakai kata ‗tukang‘. Dalam 

artikel itu Raden Saleh disebut sebagai tukang menggambar Indonesier. Kadang-kadang juga 

dipergunakan kata tukang teeken atau satu schilder. Dipakai juga sebutan untuk tukang ukir 

patung dan tukang nyanyi keroncong. Jadi, padanan Melayu-Rendah untuk kata seni adalah 

―tukang‖. 

          Pada kenyataannya, kata art memang dapat berarti ketrampilan (skill), aktivitas 

manusia, karya (work of art), seni indah (fine art), dan seni rupa (visual art), Inilah sebabnya, 

kemudian berkembang sebutan; seni pengobatan, seni memasak, seni perang, seni berdagang, 

seni manajemen. Bahkan seluruh hidup kita ini juga suatu ―seni‖. 

          Seni sebagai keterampilan, keahlian, dan perbuatan untuk menghasilkan sesuatu, tidak 

lahir begitu saja. Untuk menguasai suatu keterampilan, seseorang harus berpengetahuan 

terlebih dahulu. Setiap pendidikan selalu melibatkan teori dan praktek, pengetahuan dan 

latihan. Orang baru dapat berpraktek setelah berpengetahuan. Sesuai proses berkelanjutan, 

keserasian antara teori dan praktek akan membentuk suatu insting, suatu sikap dasar 

keterampilan. Bila saja sikap dasar keterampilan ini dikuasai, orang tinggal memilih menjadi 

―tukang‖ sebenarnya, yang bekerja berdasarkan ilmu yang diperolehnya, atau menjadi 

seorang yang kreatif. Hal terakhir inilah yang menyangkut pengertian ―seni‖. 

          Kreativitas dalam hal ini adalah bagaimana seseorang mampu mempergunakan teori 

keterampilan dalam menjawab persoalan di bidangnya masing-masing. Ilmu masak-memasak 

barangkali memang suatu ilmu, seperti halnya ilmu kedokteran, tetapi seorang yang tamat 

mempelajari ilmu memasak atau kedokteran tidak otomatis menjadi seorang seniman masak 
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dan seniman dokter. Yang membedakannya adalah kreativitas-ketrampilan lain yang sifatnya 

lebih rohaniah. 

          Pengertian kreativitas di sini adalah kerja rohaniah atau mental yang mampu 

mengembangkan dan memanfaatkan teori mental yang mampu mengembangkan dan 

memanfaatkan teori yang telah dikuasainya itu dalam menghadapi berbagai persoalan yang 

muncul dalam bidangnya (Sumardjo, 2000:43). Mereka yang hanya berpengalaman dan 

terampil , tetapi kurang kreatif tentu akan menjadi ―tukang‖ yang berbeda dengan‖seni‖. 

          Pelukis Popo Iskandar(1997)
17

 meyakini, inti dari setiap istilah dan persoalan budaya 

dapat dikembalikan kepada definisinya, tanpa kemungkinan diadakan pembicaraan maupun 

penelaahan berarti. Memang tidak begitu mudah membuat kupasan tentang sesuatu yang 

merupakan hasil keseluruhan dari apa-apa yang dihayati manusia seperti seni, apalagi untuk 

membuat definisi. 

          Umur seni setua manusia, karena itu tidak mengherankan jika masalah seni serta 

penguraiannya senantiasa menjadi bahan menarik bagi ahli-ahli filsafat dari zaman-ke zaman. 

Bahkan Aristoteles yang dapat dipandang sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan Barat, sudah 

mencoba membuat suatu uraian tentang apa yang dimaknakan seni, yang intisarinya adalah 

sebagai:‖Penciptaan seni berasal dari dorongan pemberian bentuk dan hasrat untuk 

menyatakan ekspresi rasa. Seni sebenarnya adalah tiruan dari keadaan sebenarnya dan 

merupakan penjernihan alam. Manusia mempunyai kesenangan untuk meniru, yang mana 

tidak terdapat pada binatang. Tetapi tujuan seni bukan untuk meniru wujud lahiriah dari 

obyek, melainkan untuk meniru bentuk hakikinya, sebab inilah yang yang harus dipandang 

sebagai kehadiran yang sesungguhnya dari setiap obyek‖. 

          Wujud yang ideal tidak bisa terjelma langsung dalam  karya seni. Tetapi ini tidak 

berarti bahwa seni sama sekali kehilangan nilai. Sebab walaupun seni terikat pada tataran 

yang lebih rendah daripada kenyataan yang tampak, namun seni yang sungguh-sungguh 

mencoba mengatasi kenyataan sehari-hari. Plato pun percaya bahwa seniman diilhami oleh 

dewi keindahan (Muse), tetapi manusia tidak sanggup melaksanakan ilham itu secara tepat, 

dia mengacau dan merusak ilham itu, mau tidak mau. Maka itu, seni menurut Plato memiliki 

dua segi sekaligus : ― Art therefore, has a double aspect; in its visible manifestation it is a 

thing of the most inferior value, a shadow; yet it has an indirect relation on the essential 
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 Iskandar,Popo.(1997). Alam Pikiran Seniman‖. 
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nature of things‖ ( Verdenius, 1949: 19;  seni memiliki aspek ganda; dalam perwujudan yang 

tampak seni adalah benda yang sangat rendah nilainya, bayangan, namun seni memiliki pula 

hubungan tidak langsung dengan sifat hakiki benda-benda). 

          Bagi Plato tidak ada pertentangan antara realisme dan idealisme dalam seni; seni yang 

terbaik lewat mimesis, peneladanan kenyataan mengungkapkan suatu makna hakiki 

kenyataan itu. Maka itu, seni yang baik harus tahu bahwa lewat seni dia hanya dapat 

mendekati yang ideal dari jauh dan serba salah. Dari segi itu kepandaian seorang tukang 

malahan dapat dinilai lebih tinggi daripada seniman, sebab tukang yang baik pada prinsifnya 

lebih efisien meniru ide yang mutlak dalam benda-benda yang diciptakannya daripada 

seniman. Lagipula, seniman cenderung mengimbau bukan rasio, nalar manusia, melainkan 

nafsu-nafsu dan emosi-emosinya yang menurut Plato justru harus ditekan. Seni menimbulkan 

nafsu, sedangkan manusia yang berasio justru harus meredakan nafsunya. 

          Anggapan terakhir Plato ini, serta-merta ditentang oleh Aristoteles, dengan pandangan 

bahwa seni justru menyucikan jiwa manusia lewat proses yang disebut khatarsis, penyucian. 

Dengan menimbulkan kekhawatiran dan rasa khas kasihan dalam hati kita, karya seni 

memungkinkan kita membebaskan diri dari nafsu yang rendah; karya seni mempunyai 

dampak tetapi lewat pemuasan estetis keadaan jiwa dan budi manusia justru ditingkatkan, dia 

menjadi budiman. 

          Tidak hanya dalam hal tersebut Aristoteles menolak pendapat Plato. Aristoteles yang 

tidak menerima Filsafat Ide Plato dan sistem nilainya yang hierarkik, justru menonjolkan 

aspek positif dari mimesis. Seniman mencipta dunianya sendiri, dengan probability yang 

memaksa, dengan ketidakterelakannya; apa yang terjadi dalam ciptaan si seniman masuk akal 

dalam keseluruhan dunia ciptaan itu dan dan sekaligus, oleh karena dunia itu merupakan 

kontraksi, perpaduan yang berdasarkan unsur-unsur dunia nyata, mencerahi segi dunia nyata 

tertentu. Jadi bagi Aristoteles, seniman lebih tinggi nilai karyanya daripada seorang tukang; 

sebab oleh karya seniman pandangan, vision, penafsiran kenyataanlah yang dominan dan 

kepandaiannya diabdikan pada interprestasi, pemberian makna pada eksistensi manusia. 

Karya seni menurut Aristoteles menjadi sarana pengetahuan yang khas, cara yang unik untuk 

membayangkan pemahaman tentang aspek atau tahap situasi manusia yang tidak dapat 

diungkapkan dan dikomunikasikan dengan jalan lain. 

          Seni yang luhur selamanya menuju, baik ke arah intelek maupun ke arah rasa. Seperti 

juga sebuah simfoni, tidak hanya dapat dinikmati dari harmoni dan susunannya, tetapi juga 
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dari bentuk dan  perkembangannya. Penikmatan intelektual merupakan bentuk kepuasan 

paling sempurna yang dapat dicapai manusia. Karena itu, seni harus menuju ke arah satu 

kesatuan, yang merupakan tulang punggung struktur dan inti suatu bentuk. 

          Seperti diungkapkan Aristoteles, fungsi seni sebenarnya adalah katharsis, pemurnian. 

Emosi meluap-luap yang senantiasa mencari jalan untuk pencurahan, mendapat saluran yang 

paling luhur dalam bentuk seni. 

          Aristoteles turut meletakkan dasar bagi pengertian seni. Namun, menurut Popo 

Iskandar, Aristoteles telah membuat suatu kekeliruan besar yang tidakmungkin dapat 

dimaafkan. Popo mempertanyakan, dapatkah kita terima seni sebagai tiruan, meski dari 

bentuk ―bentuk hakiki‖ sekalipun? Andaikata hal ini benar, bagaimana keterangannya bahwa 

pernyataan seni melalui suatu obyek, untuk setiap seniman dan setiap bangsa dapat begitu 

berlainan? Jelas, dari setiap tiruan suatu obyek, dapat diharapkan suatu persamaan, sedangkan 

perbedaannya terletak dalam kualitas pengerjaan teknis. Jika seni benar-benar imitasi dari 

alam, mengapa sejarah seni lukis tidak berakhir dengan penemuan potret, suatu alat teknis 

yang paling sempurna untuk meniru? ( Iskandar, 1999: 105). 

          Dalam seni tidak ada suatu tempat untuk sesuatu yang begitu pasif seperti meniru, 

karena seni itu sendiri adalah suatu proses yang aktif, dimana tugas seniman yang paling 

utama ialah menyusun dan memilih suatu obyek yang sesuai dengan apa-apa yang ingin 

dikemukakannya. Lagi pula, seni bukanlah sesuatu yang lahir dari obyek, seni bukan 

pernyataan obyek, melainkan pernyataan emosi, yang kelahirannya dapat melalui sebuah 

obyek. Ia hanya berfungsi sebagai pembangkit inspirasi. 

          Budaya adalah kegiatan sadar manusia, yang selamanya bertujuan dan mempunyai 

susunan yang merupakan suatu kesatuan dan keseluruhan yang berarti. Sedangkan seni 

adalah kegiatan budaya yang lahir dari ekspresi rasa. Seni meliputi pengolahan materi secara 

sadar dan bertujuan, sehingga ia berubah sifat hakikinya menjadi suatu pernyataan emosi 

(Iskandar, 1999:107). Dengan demikian, seorang anak yang mengotori kertas dengan tinta, 

lalu mencoreng-corengnya pula dengan pensil, tidak dapat dikatakan menciptakan seni, 

meskipun terdapat efek-efek yang bagus, karena jelas perbuatannya itu tidak disadari, tidak 

bertujuan dan ia tidak pula lahir dari emosi rasanya. 

          Guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis, manusia membentuk pergaulan. 

Bentuknya itu bergantung kepada fungsinya. Menciptakan bentuk lahir dengan jalan 
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pengolahan materi untuk mencurahkan  isi hatinya, dan dengan demikian manusia 

menghasilkan karya seni, yang sifatnya jauh berlainan. Jika suatu kapak gunanya hanya untuk 

membelah kayu, maka kapak tidak artistik. Sebaliknya, jika ternyata kapak itu juga 

menjalankan keindahan yang lain daripada kebagusan mengerjakan teknis semata-mata, maka 

ia memperlihatkan suatu segi kehidupan rasa manusia, dan karenanya benda itu hadir sebagai 

hasil seni. 

          Di sekeliling kita, kita lihat pada benda sehari-hari, acap kali terdapat hal-hal bagus. 

Tetapi bukan berarti itu karya seni. Adapula benda-benda yang menimbulkan perasaan haru 

kepada kita, yang sama sekali bukan suatu hasil seni. Seperti benda-benda yang menimbulkan 

perasaan haru kepada kita, yang sama sekali bukan suatu hasil seni. Seperti bendera, yang 

berkat asosiasi konvensional tentang warna-warna dapat membangkitkan berbagai perasaan 

haru. 

          Kehadiran bentuk-bentuk yang bagus dan menarik dari benda sehari-hari, baik dari 

bentuk-bentuk konvensional-simbolis, maupun dari bentuk-bentuk yang intelektualistis, tidak 

dapt diingkari, tetapi pengertian benda seni kita batasi kepada benda-benda ciptaan manusia 

yang langsung dan mewakili kehidupan rasa. Pengertian ini tidak hanya mengakui seni 

keindahan, meskipun rasa keindahan dan kenikmatan termasuk bidang rasa manusia, tetapi 

hal ini bukan satu-satunya. 

          Ide artistik bukan hanya kesatuan pengenalan yang hanya dapat sampai kepada rasio, 

malah pertama-tama ia merupakan isi kesadaran yang ditentukan oleh harga emosional. 

Dengan sendirinya, apresiasi seni bukanlah pertama-tama soal rasio, melainkan soal 

penghayatan arsa yang dikendalikan oleh pengertian. 

          Dorongan penciptaan seni senantiasa menyertai manusia dari abad ke abad, bahkan ia 

menyelinap ke dalam benda pakai yang semula  hanya dimaksudkan sebagai pengisi 

kebutuhan praktis, yaitu si pembuat tidak pernah memikirkan tentang makna dan fungsi seni. 

Namun syarat utama penciptaan seni sudah dipenuhinya, yaitu pencurahan emosi melalui 

apa-apa yang sedang dibuatnya. 

          Ihwal penafsiran ―seni‖ dan ―bukan seni‖, sempat menjadi polemik yang menarik 

ketika terjadi pembakaran oleh aparat terhadap karya instalasi Tisna Sanjaya yang berjudul ― 

Do‘a Bagi Mereka yang Mati‖ (2004). Peristiwa yang terjadi di Bandung atas karya seniman 

sekaligus dosen Seni Rupa ITB ini menuai kekisruhan pemahaman publik (umum, pelaku 
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seni) antara status seni dan sesuatu yang bukan seni. Akibatnya, teks yang menggantikan 

posisi seniadalah tafsir yang khas ―awam‖ bahwa karya seni itu ―sampah‖ alias bukan seni. 

Layaknya ―sampah‖, maka meski dibakar. 

          Wacana antara seni dengan suatu yang bukan seni didasari siapa (individu,institusi) 

yang mengatakan dan bagaimaa makna seni itu dipraktikan. Kejelasan makna seni diiringi 

kapasitas untuk menghargai sistem komunikasi dan pengetahuan yang berlangsung di medan 

sosial, arena, habitusnya. Sehubungan dengan ―pengetahuan‖ dan komunikasi inilah, kata 

Aminudin TH Siregar *
3)

, seni bukan lagi soal rasa-merasa, tetapi perkara tahu-menahu, soal 

kemampuan seseorang membedakan antara connaissance dan  savoir. 

          Harga lukisan yang mahal, soal seni rupa yang kontemporer,instalasi yang seni, vidio 

yang seni, performance yang seni, dan sebagainya terletak pada savoir. 

          Memahami seni tidak mungkin diukur dengan satu nalar (pengetahuan umum atau 

connaissance) karena bergantung penuh pada relasi-relasi di tingkat savoir atau episteme. 

Dengan kata lain, kata Aminuddin, pemahaman seni bergantung pada kontruksi/struktur 

paradigma atau wacananya. 

          Terjadinya lack of episteme, menurut Aminuddin, mengindikasikan ―cacatnya‖ proses 

transaksi komunikasi untuk memahami seni di dalam masyarakat selama ini akibat 

timpangnya prasyarat komunikasi yang diantaranya dimensi dalam basis normatif, yakni 

dimensi-dimensi eksternal, seperti sistem ekonomi, formasi sosial, dan tingkat evolusi 

masyarakat . Implikasinya, seperti disinyalir Jurgen Habernas (1970), hanya dalam konteks 

sebuah masyarakat yang sedang dilanda ketimpangan dan krisis 

(sosial,budaya,ekonomi,politik seperti yang tengah melanda Indonesia), berlangsungnya 

komunikasi di masyarakat sering distorsif dan semu. Tetapi bukan berarti faktor krisis bisa 

dipakai untuk melegitimasi pembakaran. 

          Kontradiksi pemahaman pengamat seni, masih mengikuti Habermas, menandakan 

ketidakdewasaan analisis sebuah karya. Memahami estetika sebagai melulu keindahan akan 

memberangus wacana ― di luar estetika‖ yang sangat mungkin bukan ditujukan untuk 

menghasilkan keindahan atau sesuatu yang elok rupa belaka. 

          Pengajuan definisi seni sebagai ekspresi ―positif‖ yang etis, estetis, dan pedagogis, 

menunjukkan pemahaman yang sekurangnya diadopsi dari cara pandang positivistik yang 

cenderung menganggap seni sebagai objek. Mekanisme penilaiannya bisa terjebak dalam 
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keputusan baik-buruk secara fisik-material. Pada struktur berpikir, proses sensasi-persepsi 

melalui indra manusia merupakan proses penaklukan internal terhadap apa-apa yang ―boleh‖, 

yang indah, yang cantik, yang estetis di atas apa-apa yang busuk, yang sakit, yang buruk, 

yang anti –estetis. Pada wilayah eksternal, monopoli interpretasi ideologis terhadap estetika 

pernah established di Indonesia. Lagi pula, perkembangan seni telah memproduksi elemen-

elemen baru beserta paradoks-paradoksnya yang kompleks. 

          Kembali ke kasus Tisna Sanjaya, seni yang ―normal‖ adalah seni yang etis,estetis, dan 

pedagogis, dengan logika normatif di dalam ―sistem estetika‖. Maka, misalnya, seni yang 

melampaui sistem estetika akan dianggap berada di luar sistem. Wajarlah, pengamat seni 

yang nanti reaktif pada satu norma, definisi (ideologi) estetika tertentu tidak akan pernah bisa 

mengerti urusan-urusan di luar ―sistem‖ tersebut. 

          Kembali pada hakikat seni, batasan tentang seni barangkali jumlahnya telah mencapai 

puluhan atau ratusan. Tidak satu pun yang diterima oleh semua pihak. Batasan tentang apa 

yang di sebut ―gajah‖ saja bisa berbeda-beda, bergantung pada cara pandang dan fokus 

penekanannya. Apalagi soal seni atau kebudayaan yang merupakan pengertian nilai. 

Siapapun yang memberikan batasan tentang seni akan selalu ketinggalan, karena begitu 

batasan itu dibuat, seni itu sendiri telah berubah. 

          Karena seni bukan semata-mata ―benda seni‖, tetapi juga nilai-nilai yang dikandung di 

dalamnya dan yang serta-merta dilihat oleh penikmat seni, maka batasannya juga dapat 

ganda. Batasan pertama menyangkut nilai dan yang kedua menyangkut benda atau artefak 

seni. Batasan pertama biasanya bersifat ideal. Seni bukan apa yang diperlihatkan oleh benda 

seni, tetapi apa yang seharusnya terdapat pada benda seni. Bukan kenyataan seni yang ada 

yang diberi batasan, tetapi nilai ideal tentang seni yang terdapat dalam benak si pembuat 

batasan. Apa yang seharusnya terdapat dalam benak si pembuat batasan. Apa yang 

seharusnya terdapat dalam benda seni dengan sendirinya berbeda dengan apa yang 

senyatanya terdapat dalam benda seni. Batasan pertama (ideal), terdapat dalam bidang 

filsafat, sedangkan yang kedua (batasan empiris) terdapat dalam bidang ilmu. Jadi, apakah 

batasan seni itu ideal atau empiris? 

          Dalam praktek, batasan falsafi inilah yang sering muncul di masyarakat. Akibatnya, 

batasan seni dapat berbeda-beda karena dasar pemikiran filosofinya berbeda. Orang tinggal 

memilih batasan berdasarkan filosofi yang dia setujui. Tidak ada yang berhak menuntut 

bahwa batasannya-lah yang paling benar dan batasan yang lain salah semua. Tentang ajaran 
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yang spekulatif-logis ini, tentu tidak ada yang mutlak, meskipun ambisinya memang begitu. 

Selera tidak bisa diperdebatkan, begitu pula selera pemikiran. 

          Batasan ke dua bersifat empiris-ilmiah. Batasan semacam ini pernah dilakukan oleh 

filsuf David Hume dari Inggris pada abad ke-18. Ia mencoba mengumpulkan berbagai 

pengertian mengenai ―pengalaman Seni‖. Dari kumpulan itu dirincilah unsur-unsurnya. Dari 

unsur-unsur itu dikumpulkan persamaan dan perbedaannya. Perbedaan pengertian lalu 

diabaikan, sedangkan kesamaan dianalisis. Berbagai persamaan unsur dapat menjadi dasar 

standard of taste yang universal. Selanjutnya, ditemukan ―ukuran‖ tentang apakah suatu 

benda pantas disebut seni atau bukan. Kesimpulan yang didapatkannya, keindahan atau 

pengalaman seni atau bukan. Kesimpulan yang didapatkannya, keindahan atau pengalaman 

seni itu terletak  seni itu terletak pada perasaan masing-masing manusia dan bukan pada 

benda yang menimbulkan pengalaman seni. Sudah pasti ada sifat-sifat tertentu yang 

dikandung benda seni. Tetapi sulit untuk menunjukkan sifat-sifat tertentu yang terdapat 

dalam setiap benda seni, karena kreativitas tidak dapat dihentikan. Penciptaan benda seni 

yang lebih baru terus terjadi, bisa saja mengingkari kaidah-kaidah yang telah didefinisikan. 

Dengan demikian, tidak mungkin memberikan batasan ideal. Seni memang terus berubah, 

berkembang, dan tidak terduga-duga. 

          Adalah Melvin Rader yang mencoba menjelaskan mengapa terdapat begitu banyak 

batasan seni yang simpang siur. Benda seni adalah perwujudan nilai-nilai yang diekpresikan 

seniman. Benda seni benar-benar disebut benda seni kalau publik seni berhasil menggali 

nilai-nilai yang terkandung dalam artefak seni. Keberhasilan penggalian ini bergantung pada 

kemampuan publik seni untuk mendapatkan apa yang mereka sebut ―seni‖ dalam benda seni 

tersebut. Jadi, masalahnya adalah komunikasi. Komunikasi antara seniman dan publik seni 

melalui benda seni. 

          Karena adanya tiga unsur pokok dalam peristiwa komunikasi ini, maka batasan seni 

dapat pula menekankan salah satu unsur dan mengabaikan unsur-unsur lain. Di sinilah 

kesimpang-siuran terjadi. Kecil kemungkinan orang mampu membuat batasan yang 

mencakup ketiga unsur yang melibatkan terjadinya apa yang disebut seni. 

          Batasan seni yang bertolak dari unsur seniman, akan memunculkan masalah ekspresi, 

kreasi, orisinalitas, intuisi, dan lain-lain. Sementara itu, yang bertolak dari benda seni akan 

menekankan pentingnya aspek bentuk, material,struktur, simbol, dan sebagainya. Sedangkan 

yang bertolak dari publik seni akan melibatkan apresiasi, interprestasi, evaluasi, konteks, dan 
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sebagainya. Ambisi untuk membuat batasan yang meliputi ketiga unsur dan semua aspeknya, 

tentu akan membingungkan si pembuat maupun si penerima batasan. 

          Terdapat pula perbedaan pendapat di antara para pembuat batasan dari pihak seniman, 

misalnya yang menyangkut apa yang seharusnya diekspresikan oleh seniman dalam karya 

seni. Jacques Maritain menyebutkan bahwa seni adalah ekspresi intelektual, sedangkan 

Santayana menyebutkan rasa senang seniman. Croce  menyebutkan intuisi yang 

diekspresikan, Freud menyebutkan hasrat bawah sadar manusia yang diekspresikan, dan 

Bosanquet menyebutkan jiwa keseluruhan. Lalu, apakah pemilihan kata ―ekspresi‖ telah 

disetujui bersama? Tolstoy lebih baik menyebutnya sebagai ―dikomunikasikan‖, George 

Santayana ―diobjektivikasikan‖, Sussane K. Langer menyebutnya ―disimbolisasikan‖, dan 

Bosanquet lebih suka menyebutnya ―diwujudkan‖. 

          Begitulah kira-kira rimbaraya definisi atau batasan yang terjadi pada seni. Ini semua 

karena seni adalah persoalan nilai dan penilaian. Batasan seni adalah batasan nilai tentang apa 

yang disebut seni. Memang ada usaha membuat batasan yang sifatnya pemerian atau 

deskripsi. Tetapi batasan demikian ini tidak menggubris nilai-nilai sama sekali. Apa yang 

muncul kemudian adalah batasan tentang seni yang tanpa nilai. Usaha ini hanya penting 

untuk membedakan antara seni yang tanpa nilai. Usaha ini hanya penting untuk membedakan 

antara seni dan ilmu, seni dan teknologi, seni dan filsafat. Bahwa seni itu bukan ilmu, seni itu 

bukan teknologi. 

          Dalam batasan kualitas, seni sebagai kualitas ialah ―sesuatu yang dapat disebutkan 

mengenai suatu objek ―atau ―segi dari suatu objek yang merupakan bagian dari objek itu dan 

dapat membantu melukiskannya‖ (Louis O.Kattsoff). batasan ini memang cukup rumit. 

Untuk mudahnya dapat dikatakan, kualitas suatu objek adalah sifat-sifat yang kita lihat pada 

objek tersebut. 

          Jelaslah, seni bukan sekadar informasi mengenai kenyataan. Seni harus berbeda dengan 

informasi fakta belaka. Dengan informasi saja orang tidak dapat ―merasakan kualitas‖ suatu 

objek. Dengan sistem informasi atau penjelasan verbal, paling yang didapatkan adalah 

pemahaman. Seni memang juga bertujuan memberikan pemahaman, bukan secara nalar, 

verbal, tetapi secara empirik,pengalaman, penghayatan. Apa yang dapat dialami atau dihayati 

adalah perwujudan kualitas objek. 
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          Selanjutnya, ditegaskan Iskandar, perwujudan nilai kualitas bukan sekedar 

menggunakan medium tertentu, tetapi dengan selera seni atau katakanlah dengan selera 

keindahan.Dalam mewujudkan kualitas, seniman harus bergulat dengan mediumnya untuk 

mencapai bentuk yang pas atau cocok dengan selera keindahannya. Disini seorang seniman 

mungkin saja teknikus cat, teknikus bahasa, teknikus bunyi, teknikus gerak. Selain seorang 

teknikus, dia juga seorang pemikir, seorang yang mempunyai imajinasi mengenai wujud yang 

tepat untuk menyampaikan kualitas objek yang dilihatnya. Boleh dikatakan seorang seniman 

juga seorang filsuf yang mengetahui dasar-dasar bentuk yang menarik, menyentuh, 

mempesona manusia lain. Kualitas yang dirasakannya (mungkin dirasakan dengan bangga, 

gembira, mulia) harus ditaklukannya dalam medium yang digunakan atau dipilihnya. 

          Menaklukan inilah yang biasa disebut sebagai perwujudan seni, objektivitas seni, dan 

istilah-istilah lain, seperti simbolisasi seni. Cara mewujudkan inilah yang memerlukan sikap 

tertentu dari si seniman, yakni sikapnya terhadap perwujudan, terhadap bentuk. Biasanya ini 

dipelajari dalam matematika, dalam berpikir murni. Sikap ini dapat diperoleh dari belajar, 

baik dalam pengertian menimba pengetahuan maupun dari sejarah pengalaman hidupnya 

sendiri. Mengapa orang menganggap sesuatu itu menarik kalau unsur-unsurnya seimbang 

atau tidak seimbang, misalnya. Sesuatu menarik kalau teratur, yang lain teratur dalam 

ketidak-beraturan. Sesuatu yang bulat lebih menarik daripada yang persegi. 

          Dengan ―peralatan‖ itu, seorang seniman dapat mewujudkan kualitas objek yang 

dirasakannya dalam sebuah karya seni. Seorang penyair mewujudkannya dengan gabungan 

kata-kata yang membentuk gambaran tertentu dalam sebuah keutuhan sajak. Seorang pelukis 

mewujudkannya dalam sapuan cat dengan bidang-bidang tertentu dalam pengaturan tertentu, 

dengan warna-warna tertentu, dengan wujud garis tertentu, dengan medium seni. Dengan cara 

ini, orang lain diharapkan dapat menangkap kualitas objek yang dilihatnya. 

          Dengan demikian, bukan hanya kualitas objek yang disampaikan, tetapi juga kualitas 

medium itu sendiri. Dalam lukisan, orang tidak hanya mengharapkan dapat menangkap 

kualitas objek (isi seni), tetapi juga kualitas alatnya atau mediumnya (bentuk seni). Justru 

kualitas bentuk inilah yang menjadi ciri mutu seni, menggeser kualitas objek yang ingin 

digambarkannya. 

          Sebuah karya seni dikatakan berhasil, kalau mampu menawarkan kualitas obyek seni 

melalui kualitas medium seni. Dua-duanya tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedkan 

demi kepentingan penjelasan seperti ini. Seni yang baik tentu berarti bahwa kualitas objek 
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seni terwujudkan dalam kualitas medium seni tanpa kualitas semacam itu akan merosot 

menjadi sekadar gambaran informasi. Kualitas rasa itulah yang harus ada dalam sebuah karya 

seni. Kualitas rasa hanya dapat dialami oleh orang yang mampu merasakan kualitas tersebut. 

Ini memerlukan latihan berupa banyak pengalaman dalam menghadapi karya seni, di samping 

pengetahuan tentang apa itu seni. 

          Tentu saja kualitas yang dirasakan seniman bersifat subjektif. Karena seni itu 

menghadirkan kualitas, setiap orang tentu akan menangkap kualitasnya secara berbeda-beda 

pula. Kualitas yang dirasakan seniman terhadap objek tertentu atau non-objek, dan yang 

kemudian diwujudkan dalam karya seni, dapat ditanggapi oleh orang lain dengan berbeda-

beda pula. Semuanya bergantung pada kekayaan atau kemiskinan pengalaman seni atau 

pengetahuan seni orangnya. Sedangkan kualitas yang dirasakan si seniman berada di dalam 

karyanya. 

          Tidak semua karya seni dapat diperlakukan semacam itu. Teori tersebut hanya 

diandaikan apabila kita menghadapi sebuah karya seni yang memang benar-benar bermutu 

seni. Soal bermutu atau tidaknya itu bergantung pada para penanggapnya, terutama para 

penanggap khusus yang bertindak sebagai lembaga kritik seni. Lembaga kritik seni ini tidak 

harus kritikus pribadi, tetapi juga bisa sesama seniman, sebuah dewan penilai yang terdiri 

atas para pakar, seorang kolektor, atau institusi seni yang ada dalam masyarakat. 

Sejarah dan Perkembangan Seni 

          Berdasarkan penelitian, para ahli menyatakan seni/karya seni sudah ada kurang-lebih 

sejak 150.000 tahun lampau. Bukti ini terdapat pada dinding-dinding gua di Perancis Selatan. 

Buktinya lukisan berupa torehan-torehan pada dinding dengan menggunakan warna yang 

menggambarkan kehidupan manusia purba. Artefak/ bukti ini mengingatkan kita pada lukisan 

modern penuh ekspresi. Hal ini dapat kita lihat pada kebebaan mengubah bentuk. Suatu hal 

yang membedakan antara karya seni manusia purba dengan manusia modern, terletak pada 

tujuan penciptaannya. Manusia purba membuat karya seni/penanda kebudayaan pada 

massanya semata-mata untuk kepentingan sosioreligi, atau manusia purba adalah figur yang 

masih terkungkung oleh kekuatan-kekuatan disekitarnya. Sedangkan manusia modern 

membuat karya seni/penanda kebudayaan pada massanya digunakan untuk kepuasan pribadi 

dan menggambarkan kondisi lingkungannya. Dengan kata lain, manusia modern adalah figur 

yang ingin menemukan hal-hal baru dan mempunyai cakrawala berpikir lebih luas. Semua 

bentuk kesenian pada zaman dahulu selalu ditandai dengan kesadaran magis; karena memang 
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demikian awal kebudayaan manusia. Dari kehidupan sederhana yang memuja alam sampai 

pada kesadaran terhadap keberadaan alam. 

          Pada awalnya seni diciptakan untuk kepentingan bersama/milik bersama. Karya-karya 

seni yang ditinggalkan pada masa prasejarah di gua-gua, tidak pernah menunjukkan identitas 

pembuatnya. Demikian pula peninggalan-peninggalan dari masa lalu, seperti bangunan atau 

artefak di Mesir Kuno, Byzantium, Romawi, India, atau bahkan di Indonesia sendiri. Kalau 

pun ada penjelasan tertentu pada artefak tersebut, hanya penjelasan yang menyatakan 

benda/bangunan itu dibuat ―untuk siapa‖. Kita bisa menyimpulkan, kesenian pada zaman 

sebelum modern tidak beraspek individualistis. 

          Sejak kapan fungsi individualistis dari seni mulai tampak? Kata para sejarawan, sejak 

seni memasuki zaman modern. Ini terjadi, karena mengikuti pola berpikir manusia yang 

senantiasa mencari kebaruan dan membuat perubahan (entah baik atau buruk). 

          Dalam sejarah seni terjadi banyak pergeseran. Sejak reanisans atau bahkan 

sebelumnya, basis-basis ritual dan kultus dari karya seni mulai terancam akibat sekularisasi 

masyarakat. Situasi keterancaman itu mendorong seni akhirnya mulai mencari otonomi dan 

mulai bangkit pemujaan sekular atas keindahan itu sendiri. Dengan kata lain, fungsi seni 

menjadi media ekspresi, dan setiap kegiatan berkesenian adalah berupa kegiatan ekspresi 

kreatif, dan setiap karya seni merupakan bentuk baru, unik, dan orisinil. Karena sifatnya yang 

bebas dan orisinil, akhirnya posisi karya seni menjadi individualistis. 

          Seni pada perkembangannya di zaman modern mengalami perubahan atau pembagian, 

yakni seni murni atau seni terapan/ seni dan desain. Tokoh pemikir kesenian bernama 

Theodor Adorno menamakan ―seni Tinggi‖ untuk Seni Murni dan ―Seni Rendah‖ untuk Seni 

Terapan atau Desain. Menurutnya, dalam seni tinggi seorang seniman tidak dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal (kebutuhan pasar/ bertujuan komersial) dalam menciptakan sebuah 

karya seni/murni ekspresi, sedangkan seni rupa rendah adalah seni yang dalam penciptaanyya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Adorno menganggal seni harus berbeda dengan  

benda lain(barang); ia harus mempunyai ―sesuatu‖. Sesuatu itu tidak sekadar menjadi sebuah 

komoditas. Karena sebuah karya atau benda yang sebagai komoditas akan menghancurkan 

semangat sosial, pola produksi barang yang menjadi komoditas adalah pola yang ditentukan 

dari atas oleh seorang produsen. 
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          Pada zaman post-modern/kontemporer, bentuk kesenian lebih banyak 

perubahannya,baik secara kebendaan atau kajian estetiknya, lebih dahsyat lagi landasan 

logikanya. 

          Di era kontemporer, aturan-aturan yang telah ada seolah-olah dihancurkan. Dulunya 

karya seni itu harus menyenangkan, sekarang malah bisa sebaliknya. Dulunya karya seni itu 

setidaknya masih mempertimbangkan etika sosial, etika agama, atau etika-etika yang lain, 

namun sekarang mungkin kesemuanya itu bisa jadi hanya sebagai aturan usang. 

          Kondisi ini terjadi karena seniman sudah pada titik jenuh dan ―marah‖. Mereka jenuh 

dan marah pada lingkungannya atau pada sesuatu yang telah ada. Para seniman pun marah 

dan muak pada perlakuan pasar kapitalisme yang dinilai terlalu radikal terhadap karya seni. 

Karya seni itu senantiasa dinilai dengan nominal. Padahal, menurut kritikus seni Adi 

Wicaksono, karya seni sebelum dinilai adalah ―nol‖. Selebihnya adalah makna, ide, 

refresentasi, rekreasi, acuan etik, dokumentasi ―politik‖ dan ―sejarah‖, perlawanan, luka, 

kekecewaan, paradigma, atau sekadar main-main belaka (kritikus seni, Adi Wicaksono). Bisa 

juga para seniman marah pada kritikus yang dalam kritiknya memberikan pemaknaan terlalu 

sembrono, sehingga esensi pesan dari karyanya menjadi tidak karuan. 

          Di era kontemporer ini juga banyak lahir bentuk seni yang baru, antara lain; 

1. Klik Art; yang dalam pembuatannya seseorang tidak harus membuatnya dengan hand 

made ( melukisnya sendiri). Dalam klik Art, siapa saja bisa membuat lukisan dengan 

memanfaatkan gambar yang ada atau lukisan orang lain yang mungkin diubah atau 

ditambah bahkan dikurangi. Dalam klik art, kita harus bisa mengoperasikan komputer 

dan program-programnya yang digunakan dalam kegiatan ini. 

2. Net Art; adalah bentuk seni yang dalam pamerannya dilakukan di ruang maya 

(internet). Di net art, kita bisa mengubah sebuah gambar mengurangi atau 

menambahi, atau mungkin kita mengganti inisial pembuatnya dengan nama kita. Itu 

sah sah saja. Namun walaupun kita mengubah atau mengganti inisial pencipta pada 

karya net art, si pembuat akan semakin bangga karena ia merasa menang dan puas 

karena karyanya ternyata interaktif. Kita sudah masuk perangkap permainan sang 

pembuat. 

3. Vidio Art;/ Vidio Instalasi: ini tidak beda dengan seni instalasi, yang dalam 

aktualisasinya si seniman memanfaatkan teknologi televisi yang terkoneksi dengan 

vidio atau komputer. Jadi pesan yang ingin disampaikan si kreator diserahkan pada 

138 



Laporan  Penelitian Produk Terapan      Ramlan – Jaka Permana                                                          150 
 

seonggok mesin, tetapi kadang-kadang si kreator juga menyerahkan tubuhnya atau 

tubuh orang lain, yang sepertinya kita lihat itu mirip seni pertunjukkan, namun ini 

bukan seni pertunjukkan, karena masih ada unsur rupa-nya, namun juga bukan seni 

rupa, karena dalam vidio-art, unsur gerak, bunyi, dan sastra juga dipakai.  

 

          Hal jelas, pada zaman kontemporer sekat antara cabang-cabang seni berusaha 

dihilangkan atau bahkan sudah hancur. 

          Kenyataan seni  selalu menyertai manusia sejak dari permulaan,tidak sedikit 

membangkitkan kesadaran untuk membawa seni ke dalam proporsi sewajarnya. Peranan ini 

selalu dibawakannya, baik dalam lingkungan kebudayaan maupun dalam lingkungan 

kehidupan masyarakat. Sejak 150.000 tahun lalu---jejak manusia tertua yang dikenal hingga 

masa sekarang—ketika tangan manusia menggoreskan bentuk-bentuk binatang buruan 

dengan tulang dan tanah berwarna pada dinding gua, sampai kepada kaum komunis yang 

mempergunakan seni sebagai senjata ampuh untuk menegakkan serta mengembangkan ide 

partainya, seni terus hidup dan mendapat tempat layak dalam masyarakat. Bukan saja  

merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, tetapi lebih mendalam lagi, karena titik tolak seni 

adalah masyarakat, tempat ia dapat timbul, hidup, dan berkembang hanya dengan 

perantaraannya. Seni memperkenalkan nilai sosial ke dalam penghayatan cara yang paling 

berkesan. Seni menghubungkan benda-benda dengan peristiwa dalam penghidupan 

masyarakat. Oleh karena itu, seni memengaruhi kebutuhan ekspresi, yang merupakan syarat 

penting paling mendalam dan paling berkesan dari penghayatan yang bisa diingat. 

          Pernyataan ekspresi dalam suatu lingkungan masyarakat, melahirkan upacara-upacara 

yang dengan sendirinya berarti kelahiran karya seni, mulai dari nyanyian ,tarian, topeng, 

patung sampai kepada bangunan tempat dilakukannya upacara. 

          Ketika tempat berkumpul untuk beribadah mulai berkembang, kembali seni 

menghubungkan kehidupan manusia dan pengikat di antara orang-orang dalam masyarakat 

itu. Dalam hal ini, seni berfungsi sebagai penyatu, penyebar ide, dan kepercayaan yang 

maknanya begitu penting dalam suatu susunan masyarakat. Terseraknya candi-candi yang 

merupakan peninggalan dan sisa-sisa kejayaan masa silam, tidak hanya menjadi saksi 

kemampuan nenek moyang kita merupakan suatu pertanda, mereka mampu membentuk suatu  

susunan masyarakat teratur, sejiwa, dan sepaham dalam ide dan angan-angannya, serta 

harmonis dengan lingkungan alamnya. 
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          Lingkungan, sifat-sifat kebangsaan, serta faktor-faktor lain yang ada dalam suatu 

susunan masyarakat memengaruhi bentuk seni. Teknik, ekonomi, agama dan keadaan 

kehidupan politik, susunan kenegaraan dan masyarakat, memberikan alasan untuk pemberian 

bentuk baru dalam seni. Inilah yang menerangkan, mengapa suatu bentuk seni yang datang 

dari luar mendapat pengolahan, sehingga akhirnya mempunyai bentuk baru yang mempunyai 

ciri-ciri khas yang berbeda dengan asalnya. Hal seperti ini terlihat pada seni Yunani Purba 

yang bersumber dari seni Kreta dan Mesir Purba, atau seni Hindu Jawa (Hindu: Bali) yang 

bersumber seni Hindu. 

          Meskipun seorang seniman tidak seluruhnya bebas dari sifat pernyataan yang dimiliki 

oleh masyarakat lingkungannya, namun sebagai perseorangan tidak selamanya mempunyai 

kesamaan identik dengan sifat-sifat yang menjadi pertanda masyarakat dalam lingkungannya. 

Begitupun dalam ungkapannya, tidak selamanya ia menyangkut masalah sosial, karena di 

satu pihak ia mungkin mempunyai angan-angan, temperamen, dan anggapan berbeda dengan 

anggapan umum yang berlaku, dilain pihak  mungkin ia mempunyai pengalaman dan 

penghayatan secara pribadi, sehingga ia secara pribadi pula merasakan dan memperoleh 

kebenaran yang berlaku bagi dirinya. Segala pengaruh dari luar mendatangkan reaksi 

kepadanya yang bersifat individual bebas. 

          Setiap kebudayaan mempunyai kepribadian kolektifnya sendiri-sendiri. Seperti halnya 

dengan kepribadian masing-masing individu, maka kepribadian kolektif memberikan 

pertanda nyata kepada benda seni yang dibuatnya. Pengaruh lingkungan tetap berlaku, tidak 

peduli sifat ciptaannya itu mengemukakan bentuk individu atau tidak.  

          Inti persoalan sosiologis telah disinggung; dalam hal apa dan yang mana suatu karya 

seni merupakan lambang kolektivitasnya yang berasal dari suatu bangsa, peradaban, zaman, 

ataukah ia merupakan penjelmaan dari hasil perseorangan. 

          Dengan demikian, dalam karya seni terdapat hasil karya yang lebih bersifat 

perseorangan di satu pihak dan bersifat kolektif di pihak lain. 

          Apa yang disajikan oleh seni bukan saja berupa penghayatan yang dialami si seniman 

dari alam lingkungannya, tetapi juga kerapkali berupa pencerminan apa yang menjadi ide dan 

idaman suatu susunan masyarakat atau si seniman sendiri. Mau tidak mau harus diakui, 

penghayatan yang dialami seniman  kerapkali hanyalah suatu perangsang untuk mencari 

bentuk kepuasan dalam penciptaan ideal. Dalam pernyataan seni-nya, orang-orang Yunani 
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Purba melalui pandangan realistis dengan bentuk visual sebagai ukuran, akhirnya lari ke arah 

pernyataan bentuk ideal yang pada alam nyata tidak dijumpainya. Seluruh kesenian Hindu-

Bali tidak menaruh perhatian terhadap obyek-obyek yang terdapat pada kehidupan sehari-

hari, baik dari masa lampau atau dari masa yang sedang dijalani, maupun dari masa yang 

akan datang, karena peristiwa-peristiwa itu tidak mempunyai harga kekal sedangkan sifatnya 

terlalu insidensil untuk diperhatikan. Peristiwa yang terjadi sehari-hari ini, hanyalah pelahiran 

kembali, suatu pengulangan yang hanya merupakan sekelumit arti keseluruhan hidup. 

Dengan demikian,mereka lari ke dalam pernyataan kehidupan yang mempunyai makna 

keseluruhannya, yakni pernyataan kehidupan seperti yang tercantum dalam ajaran agama. Ini 

berarti sumber ilham seni Hindu Bali ini tetap sama dari abad ke abad, sehingga bentuk 

seninya tidak menghendaki dan tidak pula memerlukan perubahan. 

          Perbedaan sikap, anggapan, hasrat, dan tujuan masyarakat mengakibatkan perbedaan 

corak seni, seperti terbukti pada seni Byzantium dan Islam di satu pihak, seni Yunani dan 

Renaisance di lain pihak. Perbedaan tidak berdasarkan atas kemampuan mencipta atau pun 

teknik pengerjaan. Dengan sendirinya, antara keempat-empatnya terdapat perbedaan-

perbedaan nyata, tetapi dapat kita katakan, yang pertama bersifat geometris-dekoratif 

sedangkan yang terakhir bersifat vital –naturalistis. 

          Kebudayaan adalah sesuatu yang tumbuh. Jadi dalam bidang seni kita lihat, sifat dan 

corak seni dari suatu bangsa dapat berubah-ubah sesuai corak susunan masyarakatnya. Seni 

Barat pada abad ke-18, mengidamkan romantik dan peradaban serta kemegahan yang terletak 

di masa silam. Sedangkan pada abad ke-19 dikenal oleh hasratnya untuk mendekati alam 

dengan secara obyektif, yakni dengan memakai pertolongan hukum-hukum ilmiah tentang 

alam. 

          Hasil karya paling karakteristik dari permulaan abad ke-20 ditandai oleh pengaruh 

yang datang dari luar Eropa, seperti dari Mesir Purba, Persia, Byzantium, Tiongkok, Jepang, 

Negro, Meksiko Purba, dan lain-lain. Pengaruh-pengaruh ini tampak jelas sekali, baik pada 

seni rupa dan seni musik, maupun pada kesusastraan. 

          Barat telah banyak diwarisi oleh kebudayaan yang telah silam. Pengaruh ilmu 

pengetahuan dan falsafah Yunani Purba, dari hukum perundang-undangan Romawi, dari 

azas-azas agama yang bersumber Yahudi, adalah terlalu biasa untuk disebut lagi. Akibatnya 

dalam bidang seni ialah pertumbuhan dan perubahan yang paling cepat dan radikal yang 

pernah dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan kemajuan di segala bidang, 
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terutama di bidang komunikasi, telah memberi kesempatan kepada Barat untuk 

mempertimbangkan dan menilai segala masalah seni yang ada atau pernah ada yang ditinjau 

dari segala jurusan, sehingga seni Barat pada masa kini lebih menampakkan diri sebagai seni 

universal, yang mana dapat merupakan sumbangan berharga untuk menuju saling pengertian 

di antara seluruh umat manusia. 

          Pengaruh individualisme tidak sedikit merupakan saham untuk memperluas dan 

memperdalam gerakan bidang ini dalam jangka waktu singkat. Hal ini bukan tidak membawa 

konsekuensi cukup serius, karena di samping paham universalisme, bentuk seninya 

merupakan pengkongkretan ungkapan individual ekspresi  paling individual. Akibatnya, 

diperlukan pengertian seni yang cukup mendalam, untuk dapat menuju ke arah apresiasi seni 

masa kini. Inilah sebabnya, mengapa pada akhir-akhir ini sangat banyak buku diterbitkan, 

yang isinya berapa pertimbangan dan penelaahan seni. Kondisi ini belum pernah terjadi pada 

waktu-waktu sebelumnya. Bagi yang ingin menikmati seni pada umumnya, hal ini 

merupakan keuntungan, karena bukanlah kenikmatan intelektual merupakan kenikmatan 

yang paling sempurna yang dapat dicapai, yang pernah diucapkan oleh Aristoteles? 

4.2  Arti  Kebudayaan 

          KEBUDAYAAN menyinggung daya cipta bebas dan serba ganda dari manusia pada 

alam dunia. Dari alam buta maupun dari gairah hewani tidak diharapkan karya budaya. Juga 

tidak dari roh yang transenden terhadap dunia maddi. Manusia-lah pelaku kebudayaan. Ia 

menjalankan kegiatannya untuk mencapai sesuatu yang berharga baginya, dan dengan 

demikian kemanusiaan-nya menjadi lebih nyata. Melalui kegiatan kebudayaan, sesuatu yang 

sebelumnya hanya merupakan kemungkinan belaka, diwujudkan dan diciptakan baru. Tetapi 

jelaslah bahwa kebudayaan tidak tambah menjadi berharga oleh tambahan segala rupa hal 

berharga tanpa tata susunan. Dari jumlah kemungkinan tidak terbatas, yang terbentang di 

depan manusia dia harus memilih. Dan hasil memilih ini, tampaklah gaya dan arah usahanya 

serta corak kebudayaan-nya. 

          Manusia sendiri masuk alam kodrat. Dalam usaha kebudayaan, manusia menemukan 

alam kodrat sebagai rangka kemungkinan –kemungkinan untuk ekspresi dan penyempurnaan 

diri. Dia tidak bertemu muka dengan sebuah alam luar tetap–padat dihadapannya yang 

bersifat tantangan bagi tenaganya. Lebih-lebih ia mengalami hubungan timbal balik antara 

alam tenaga subyektifnya dengan alam obyektifnya, antara kemungkinan dalam dirinya dan 

perwujudannya sebagai dialektik tanya-jawab.  
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          Dalam kebudayaan manusia mengakui alam dalam arti seluas-luasnya sebagai ruang 

pelengkap untuk semakin memanusiakan dirinya, yang identik dengan kebudayaan alam. Ia 

tidak menguasai alam, melainkan mengetahuinya. Ia memberi cap manusia kepada alam 

dengan bersikap tuan dan abdi sekaligus. 

          Telah banyak ahli dari berbagai kalangan keilmuan, menyumbangkan pengertian ihwal 

kebudayaan. Bisa dimengerti, bila kemudian muncul beberapa perbedaan, itu diakibatkan 

lebih karena berdasarkan keilmuan tempat mereka berdiri memberikan sudut pandang yang 

dimungkinkan berbeda. 

          Para ahli antropologi misalnya, sepakat bahwa kebudayaan merupakan konsep dasar 

dalam memahami dinamika masyarakat. Namun, mereka belum bersepakat tentang 

pengertian kebudayaan itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan Goodenough (1961), ada yang 

beranggapan kebudayaan adalah perilaku yang dipelajari, ada pula yang mengemukakan 

kebudayaan merupakan abstraksi dari perilaku itu sendiri. Keesing(1958)
18

 dalam Cultural 

Antropology menyebut ketidaksepakatan itu sebagai polemik kebudayaan disekitar 

pemahaman pola ―untuk‖ perilaku dengan pola ―dari‖ perilaku. 

          Sementara itu, ada pula ahli antropologi yang mengemukakan kebudayaan hanya ada 

dalam pikiran manusia, dengan demikian bersifat abstrak. Bagi mereka, kebudayaan 

merupakan sistem ide atau gagasan yang lokasinya ada dalam otak manusia. Pandangan 

tersebut berawal dari pandangan Lowie (1920)
19

 dalam bukunya, Primitive Society
*5) 

. 

Pemikiran Lowie ini  berbeda dengan pemikiran Edward B Taylor, yang menjelaskan konsep 

kebudayaan sebagai gejala mental
 *6) 

.  

          Lowie mengemukakan kebudayaan dapat dianggap sebagai suatu abstraksi dari 

perilaku nyata manusia. Pandangan tersebut sejalan dengan Kroeber dan Kluckhon (1952). 

Mereka meyakini bahwa kebudayaan terdiri atas suatu pola nyata maupun tersembunyi yang 

dipahami sebagai simbol-simbol yang mewarnai perilaku serta produk materialnya . 

                                                           
18 Keesing, R.M.(1958) ―Cultural Anthropology‖, New York: Rinehart & Co,Inc. 

 
19 Lowie, Robert H.(1920). ― Primitive Society‖ , New York:  Boni & Liveright. 
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          Leslie A. White (1943)
20

 adalah salah seorang yang berpandangan bahwa kebudayaan 

merupakan sesuatu yang nyata, terlihat, dan bersifat konkret. Dalam The Concept of Culture, 

White mempertanyakan apabila kebudayaan hanya dipandang sebagai sistem ide atau 

gagasan siapakah yang terdapat dalam pikiran manusia itu ? Apakah ide atau gagasan 

masyarakat yang menjadi objek kajian ataukah ide dan gagasan masyarakat yang menjadi 

objek kajian ataukah ide dan gagasan para ahli, yang menyatakan bahwa fungsi kebudayaan 

adalah alat untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan suatu masyarakat? 

          Konsep kebudayaan yang dianut sebagian ahli antropologi selama beberapa dasawarsa, 

agaknya merujuk pada pandangan E.B. Taylor (1913) yang tertuang dalam bukunya Primitive 

Culture. Taylor mengemukakan kebudayaan adalah suatu kompleks keseluruhan yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, serta setiap kemampuan 

lain yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Taylor juga mengungkapkan 

bahwa kebudayaan merupakan milik manusia yang membedakannya dengan mahluk hidup 

lain. 

          Pandangan seperti itu, dianut pula oleh Beals dan Hoijer (1953)
21

 dalam An 

Introduction to Antropology. Felix M. Keesing (1958), agaknya sejalan dengan pandangan 

Taylor. Di dalam Cultural Antropology, dia mengemukakan kebudayaan sebagai totalitas 

perilaku yang dipelajari dan diturunkan secara sosial. 

          Polemik tentang kebudayaan terus berlangsung hingga saat kini, berkisar sekitar 

kebudayaan adalah ―perilaku yang dipelajari‖ atau ―abstraksi dari perilaku manusia‖. Namun 

kedua pandangan itu sama-sama meyakini penyebaran kebudayaan disalurkan melalui 

individu atau kelompok dari satu generasi ke generasi berikutnya secara mekanik sebagai 

warisan sosiobudaya. 

          Di lain pihak, ada kalangan ahli antropologi yang keberatan dengan pemahaman 

kebudayaan sebagai ―perilaku yang dipelajari‖. Mereka mengemukakan kebudayaan itu 

bukanlah ―perilaku yang dipelajari‖, melainkan suatu ―abstraksi dari perilaku‖ itu sendiri. 

Pandangan Kroeber dan Kluckhohn (1952), bahwa kebudayaan adalah suatu abstraksi dari 

perilaku konkret manusia, sejalan dengan yang dikemukakan Beals dan Hoijer (1953). 

                                                           
20

 White, Leslie A.(1943).‖ The Concept of Culture‖,  American Anthropologist. 

 
21 Beals, Ralph L. And Harry Hoijer.(1953). ― An Introduction to Antropogy‖‘ The Macmillan  Cp. 
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          Para ahli yang tidak sejalan dengan pandangan tersebut mempersoalkan konsep 

―abstraksi‖, kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat tidak konkret, tidak tampak atau 

tidak nyata, dan tidak dapat diperhitungkan. 

          Linton (1936)
22

 mengemukakan kebudayaan tidak dapat diraba dan tidak dapat 

langsung dimengerti meskipun oleh individu-individu yang berperan serta didalamnya. 

Demikian pula Herskovit (1945), dalam ―The Procces of Cultural Change‖, dia 

mengemukakan kebudayaan sebagai sesuatu yang ―tidak dapat diraba‖ 
*11)

. Sementara itu, 

Kluckhohn dan Kelly (1945), mengemukakan bahwa ―kita dapat melihat seseorang 

berinteraksi dengan orang, namun apakah berarti dengan begitu kita dapat melihat seseorang 

berinteraksi dengan orang, namun apakah berarti dengan begitu kita melihat kebudayaan? 

Sejalan dengan ungkapan Beals dan Hoijer, para ahli antropologi tidak dapat melihat 

kebudayaan secara langsung ―
12)

. 

          Lain lagi pendapat Radcliffe-Brown, yang menyatakan bahwa kata ―kebudayaan‖ 

menunjuk pada sesuatu yang bukan kenyataan konkret melainkan suatu abstraksi yang 

bersifat samar-samar 
*13)

. Namun Leslie A.White (1959) berpendapat, apabila kebudayaan 

merupakan suatu abstraksi, kebudayaan itu bukan saja tidak diperhitungkan, tetapi juga 

menjadi tidak tampak keadaannya. 

          Melihat kenyataan itu, menurut Kusnaka Adimihardja
*14)

, adalah sulit menyusun 

konsep kebudayaan secara memadai, sebab para ahli antropologi terkemuka dan berpengaruh 

itu justru berdalih tentang konsep kebudayaan dipahami sebagai perilaku, konsekuensinya 

kebudayaan menjadi bagian dari psikologi karena perilaku merupakan kajian psikologi. 

          Kroeber dan Kluckhohn memberi alasan,  polemik ihwal konsep kebudayaan di 

kalangan para ahli, tidak lain adalah upaya mendefinisikan kebudayaan. Pertanyaan apa pun 

tentang kebudayaan yang dianggap sebagai perilaku atau sebagai abstraksi perilaku, 

merupakan usaha menyusun konsep kebudayaan yang memadai. White mengemukakan, tidak 

mungkin menyerahkan arti kebudayaan kepada para ahli psikologi sebagaimana diyakini oleh 

Kroeber dan Kluckhohn. 

          Menurut White, di kalangan ahli antropologi ada yang berupaya membedakan 

pendekatan psikologi dan pendekatan kultural. Pandangan kultural tidak memisahkan 

                                                           
22

 Linton, Ralph L.1936. ―The Study of Man‖, New York: D. Appleton-Century Co. 
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perangkat keras dengan roh suatu kebudayaan. Ilmu pengetahuan tidak mungkin terdiri atas 

abstraksi perilaku yang tidak dapat diraba, tidak tampak, tidak dapat diperhitungkan, dan 

secara ontologis tidak nyata; maka ilmu pengetahuan harus memiliki sesuatu konsep yang 

nyata. Analisis tentang situasi tertentulah yang membedakan antara psikologi sebagai bidang 

studi perilaku di satu pihak dan antropologi sebagai studi kultural di pihak lain. 

          White pun mengemukakan, ilmu pengetahuan membangun suatu dikotomi di dalam 

pikiran pengamat tentang dunia luar, benda dan peristiwa yang memiliki lokus di luar pikiran 

pengamat. Para ahli melakukan kontak dengan dunia luar melalui inderanya, kemudian 

membentuk tanggapan yang sejalan dengan kenyataan empirik. Tanggapan itu diterjemahkan 

ke dalam konsep yang kemudian dimanipulasi oleh proses bernama pikiran, sedemikian rupa 

sehingga kemudian membentuk dasar pikiran, generalisasi, saran, dan kesimpulan. 

Keabsahan dasar berpikir, generalisasi, saran, dan kesimpulan mencakup berbagai pengujian 

yang berpijak pada batas pengalaman dunia luar itu sendiri. 

          Pandangan White ini dikonseptualisasikan dalam suatu diagram yang melukiskan 

benda dan peristiwa yang diinterprestasikan dalam batas hubungannya dengan organisme 

manusia. Disebut sebagai konteks somatik apabila hubungannya berwujud sebagai perilaku 

manusia. Keberadaan benda dan peristiwa itu bergantung pada lambang atau simbol tertentu, 

yang menurut White diiterprestasikan sebagai konteks ekstrasomatik yang disebut 

kebudayaan. 

          Dalam upaya menjembatani polemik tetang pandangan ―pola untuk perilaku‖ dan ― 

pola dari perilaku‖, A.L Kroeber dan Parson (1958) menulis sebuah artikel berjudul ― The 

Concept of Culture‖, yang kemudian dikutip Koentjaraningrat (1990)
23

, dalam Pengantar 

Ilmu Antrologi. Kedua  ahli tersebut menganjurkan agar membedakan secara tajam wujud 

kebudayaan sebagai suatu ―sistem ide dan konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu 

rangkaian aktivitas manusia yang berpola‖. 

          Pandangan tersebut sejalan dengan pemahaman Honigmann (1959)
24

 dalam tulisannya 

―The Word of Man‖, yang membedakan tiga gejala kebudayaan, yaitu : 

                                                           
23 Koentjaraningrat.(1990). ―Pengantar Antropologi‖‘  jakarta: Bina Estetika. 

24 Honigmann, J.J.(1959). ―The Word of Man‖‘ Chicago: Rand McNally College Publishing Company.   
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(1) ideas ( gagasan) 

(2) Activities ( aktivitas, kegiatan) 

(3) Artifacts ( artefak, peninggalan) 

          Selanjutnya Koentjaraningrat merumuskan tiga wujud kebudayaan. Pertama, wujud 

kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya 

sebagai sistem budaya (cultural system). Kedua, wujud kebudayaan sebagai kompleks 

aktivitas serta tindakan berpola manusia dalam masyarakat sebagai sistem sosial (social 

system). Ke tiga, wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia sebagai kebudayaan 

materi ( material culture). 

          Dengan demikian, para ahli yang menganggap kebudayaan lebih sebagai sistem ide 

memfokuskan kajian pada pemahaman tentang sistem budaya masyarakat. Sedangkan para 

ahli yang lebih menekankan kajian pada masalah lembaga sosial (social institution), 

memfokuskan kajian pada sistem sosial atau kelembagaan sosial. Para ahli yang menekankan 

kajian pada aspek material memfokuskan pembahasan pada aspek material, artefak, sebagai 

produk perilaku manusia. 

          Perlu disadari, ketiga wujud itu tidak pernah berdiri sendiri atau tidak dipahami secara 

hitam-putih yang terpisah satu sama lain. Ketiganya merupakan satu kesatuan.Oleh karena 

itu, dalam melakukan kajian terhadap sistem budaya suatu komunitas sebaiknya kita terlebih 

dahulu memahami sistem sosial komunikasi tersebut ( Adimihardja , 2003). Interaksi antara 

sistem budaya dengan sistem sosial itu akan menghasilkan kebudayaan material yang spesifik 

dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, ketiga wujud kebudayaan tersebut saling 

mempengaruhi dan tidak mungkin terpisah satu sama lain. 

Memanusiakan  Alam 

Dalam usaha mendefinisikan konsep kebudayaan, sebagai seorang pater yang banyak 

berkecimpung di dunia filsafat, Jan Bakker bertitik tolak dari pikiran bahwa kebudayaan 

merupakan sesuatu yang khas insani
17*)

 . Manusia pelaku atau pendukung kebudayaan. Lewat 

kebudayaan inilah manusia telah mengubah alam menjadi lebih manusiawi, atau dengan 

istilah Bakker, ―memanusiakan alam‖. Artinya, alam sekitarnya diolah sesuai dengan nilai-

nilai yang ada padanya, sehingga dia juga kemudian menegaskan bahwa nilai merupakan 

sifat formal intrinsik pada kebudayaan.   
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          Secara singkat, Bakker mendefinisikan kebudayaan sebagai; penciptaan, penertiban, 

dan pengolahan nilai-nilai insani. Terlingkup di dalamnya usaha memanusiakan bahan alam 

mentah  serta hasilnya. Dalam bahan alam, alam diri, dan alam lingkungannya baik fisik 

maupun sosial, nilai-nilai didefinisikan dan diperkembangkan sehingga sempurna. 

Membudayakan alam, memanusiakan hidup, menyempurnakan hubungan keinsanian, 

merupakan kesatuan tidak terpisahkan. ― Man humanizelf in humanizing the word around 

him‖. Itulah inti dan batas kebudayaan. Di luar batas itu, yaitu merohanikan manusia, analisis 

Bakker, sudah tiada kebudayaan. Itulah agama, dimana kebudayaan menyediakan 

kesempatan. Dalam agama, manusia menerima rahmat yang mengatasinya dan 

menyempurnakannya dalam dimensi illahi. Kebudayaan adalah dimensi manusia sebagai 

pencipta di dunia. 

          Dalam penjelasan terhadap UUD 1945, Bab XII pasal 32
25

 dikatakan: ―kebudayaan 

bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia 

seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di 

daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan 

harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-

bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya 

kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan Bangsa Indonesia‖  

          Sedangkan dalam GBHN 1978/TAP IV/NIPR/78
26

, Pola umum Pembangunan Jangka 

Panjang, huruf B no. 15 b dijelaskan : ― Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan manusia dan masyarakat Indoesia harus  benar-

benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam 

sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah 

serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong-royong yangberkembang, sehingga 

sanggup serta mampu untukmelanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional 

dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang. 

          Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan peribadi manusia Indonesia 

harus-benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. 

                                                           
25

 Penjelasan UUD 1945, Bab XII pasal 32. 
26 GBHN 1978/TAP IV/NIPR/78, Pola Umum  pembangunan Jangka panjang, huruf B no. 15b. 
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Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur 

sehingga tidak dipisahkan dari manusia budaya Indonesia sebagai pendukungnya ― . 

          Kedudukan manusia dalam kebudayaan adalah sentral, bukan manusia sebagai orang, 

melainkan sebagai pribadi. Kepadanya segala kegiatan diarahkan sebagai tujuan. Dari 

kegiatan budaya berasal sebagai pencipta. Untuk menghidari salah paham, kebudayaan harus 

dibedakan dengan agama. Sebenarnya, agama sejauh melingkupi usaha manusia termasuk 

syarat-syarat kebudayaan, tetapi kebudayaan itu adalah sesuatu yang spesifik insani, realisasi 

dari bawah, bukan rahmat dari atas ( Bakker, 1984: 17). 

          Definisi kebudayaan sebagai ―mazhar tauhid dan taqwa‖ (hamka), mencerminkan sikap 

teokratis, agama, dan kebudayaan identik. Apa yang diharapkan dari agama, tidak termuat 

dalam kebudayaan dan sebaliknya. Dari kebudayaan diharapkan orang kemanusiaan sejati 

yang membuang khayalan palsu dan meniadakan frustasi; kebebasan batin yang mengganti 

perbudakan kepada manusia, alam dan sistem-sistem; pelaksanaan hak dan wajib yang 

mengganti kesewenangan dan egoisme; kesaudaraan mengganti isolasi dan individualisme; 

kemakmuran mengganti kemiskinan; kebenaran; keindahan, keadilan mengganti segala-

galanya yang semu, kejam, jelek; akhirnya semua kebaikan itu dalam keselarasan dan 

kesatuan. 

          Aspek formal dari kebudayaan terletak dalam karya budi yang mentransformasikan 

data, fakta, situasi, dan kejadian alam yang dihadapinya itu menjadi nilai bagi manusia. 

Martabat kebudayaan ditentukan oleh nilai-nilainya, karena tanpa nilai terdapat kemungkinan 

belaka atau perwujudan kemungkinan yang menyeleweng. Dalam kaitan kepentingan lebih 

jauh, kita perlu mendalami hakikat nilai. 

Hakikat Nilai 

Menurut The Liang Gie, bilamana sesuatu ide apa pun sebagai suatu objek pemikiran 

diterima pula sebagai suatu objek keinginan yang senantiasa didambakan dan diusahakan 

agar terwujud, maka ide itu lalu merupakan sebuah nilai (value). Dengan demikian, ide 

keadilan sebagai suatu objek keinginan yang didambakan dalam kehidupan masyarakat dan 

diusahakan terwujud pada perilaku para anggota masyarakat merupakan sebuah nilai*
20)

. 

          Keadilan bahkan suatu nilai yang luhur. Pada perserikatan manusia yang disebut negara 

dengan mekanisme pemerintahan yang mengatur kehidupan bersama dari suatu bangsa, 

keadilan merupakan faktor utama bagi terwujudnya ketertiban umum dan kesejahteraan 
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bersama. Tanpa keadilan sebagai suatu nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seluruh aparatur 

penguasa dan segenap warga negara, maka hanya akan terlaksana suatu pemerintahan yang 

mengandung kezaliman dan pertentangan. Tanpa keadilan sebagai asa perilaku dan ukuran 

baku bagi penilaian tindakan-tindakan orang perseorangan, maka hanya akan terjadi suasana 

orang yang satu merupakan serigala bagi orang yang lain. Pendek kata, suatu kehidupan 

bersama yang aman dan damai hanya dpat terwujud bilamana berlandaskan keadilan sebagai 

suatu nilai luhur yang diindahkan semua pihak. 

          Keadilan merupakan landasan pokok dalam suatu perserikatan bersama yang 

bagaimana pun dan dengan tujuan apapun ( Liang Gie, 1987). Sebagai sebuah nilai, keadilan 

itu diinginkan dan diusahakan tercapai dalam bidang pemerintahan sebagai suatu tujuan 

tersendiri atau demi keadilan itu sendiri. Dengan demikian, tidaklah perlu dipertanyakan 

misalnya mengapa aparatur pemerintrahan harus berpegang pada keadilan atau mengapa 

keputusan seseorang administrator pemerintahan harus adil adalah karena keadilan itu sendiri 

merupakan tujuan atau karena demi keadilan itu sendiri. 

          Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia sejak dahulu sampai sekarang, nilai 

mempunyai peranan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya 

seluruh kehidupan manusia itu berkisar pada usaha-usaha menciptakan, memperjuangkan, 

dan mempertahankan suatu atau berbagai nilai, dari nilai biasa dalam urusan sehari-hari 

sampai nilai yang bersifat luhur dari hal-hal yang dianggap sangat penting. 

          Nilai mempunyai berbagai perwujudan dan terdapat dalam berbagai segi kehidupan 

manusia. Dalam studi tentang nilai yang disebut filsafat nilai, teori nilai, atau aksiologi 

pengertian nilai memang sangat bermakna ganda mempunyai berbagai dimensi. Misalnya 

saja menurut H. Osborne, nilai mempunyai bermacam-macam makna dari bercorak etis, 

psikologis, sosial sampai metafisis dan religius. Dalam bidang etika yang tradisional, nilai 

mempunyai makna yang sepadan dengan pengertian baik dan buruk. Secara psikologis, nilai 

antara lain dapat berarti kepuasan atau kenikmatan. Dari konsepsi sosial, nilai merupakan 

objek dari cita atau tujuan yang disepakati masyarakat bersama. Sedangkan menurut konsepsi 

yang bercorak metafisis, nilai terdapat dalam kekonkretan eksistensi yang nyata dan konsepsi 

religius mengaitkan nilai dengan kepercayaan pada keselamatan. 

          Dengan demikian, definisi mengenal nilai juga beraneka ragam sesuai dengan teori 

nilai atau sudut pandangan yang dianut. Beberapa definisi sebagai contoh dapat dikutipkan di 

bawah ini dengan disertai penjelsan seperlunya. 
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          a.Menurut Howard Becker ( A. Dictionary of Social Science) nilai menunujuk pada 

sesuatu obyek dari sesuatu kebutuhan, sikap, atau keinginan ( any obyek of any need, 

attitude, or desire). Perumusan singkat itu merupakan kelaziman pengertian yang paling 

umum dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi, nilai adalah sesuatu obyek apa pun yang mempunyai 

hubungan interaksi yang nyata dengan berbagai kebutuhan, sikap, atau keinginan manusia. 

          b. Bender ( A Philosophy of Life, 1949)
27

 mendefinisikan nilai sebagai suatu 

pengalaman yang memberikan suatu pemuasan kebutuhan terpadu koheren yang diakui atau 

yang menunjang kepuasan yang demikian itu. Menurut Bender, gejala-gejala yang 

menunjang tercapainya kepuasan itu merupakan nilai. Dalam rangka itu, kehidupan yang 

berharga ialah tercapainya sejumlah pengalaman nilai yang senantiasa bertambah . 

          c. Dalam Dictionary of Sociology and Related Science ( ed.. Henry Pratt Fairchild), 

nilai dirumuskan sebagai kemampuan yang dipercayai dari sesuatu objek untuk memuaskan 

suatu keinginan manusia ( The believed capacity of any object to satisfy a human desire). 

Dalam penjelsan selanjutnya dinyatakan bahwa nilai merupakan semata-mata suatu realita 

psikologis atau soal kepercayaan. Nilai perlu dibedakan secara tegas dengan kegunaan ( 

utility), karena realitasnya adalah dalam budi rohani manusia dan bukan pada objeknya itu 

sendiri   

          d. Roucek dan Warren ( Sociology, 1957)
28

 merumuskan nilai juga sebagai kemampuan 

untuk memuaskan suatu keinginan manusia yang dipertalikan pada suatu benda, ide, atrau isi 

pengalaman ( The capacity to satisfy a human desire which is attributed to any object, idea, 

or content of experience)
 
 

          e. Definisi Sahakian ( Systems of Etnics and Value Theory, 1968)
29

 yang dianggapnya 

cermat mengenai nilai dalam makna umum menyatakan bahwa suatu benda , sesuatu benda 

apapun , memiliki nilai atau bernilai dalam makna umum dan asli bilamana benda itu 

merupakan obyek dari suatu minat apa pun     ( a thing any thing has value, or is valuable, in 

the original and generic sense when it is the object of an interest – any interst). Dalam 

                                                           
27 Bender, Richard N.1949, A Philosophy of Life, New  York, Fhilosophic; Library. 

 
28 Roucek, Joseph S.1957, & Roland L. Warren, ― Sosiology: An Introduction ames‖, Littlefield, Adams. 

29 Sahakian, William S.1968, ―Systems of Etnics and  Value Theory‖‘ Totowa, Littlefield, Adams. 
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perumusan ini, nilai dikaitkan dengan minat (interest). Menurut penjelasannya, suatu hal 

merupakan sebuah objek dari minat bilamana harapan akan adanya hal itu mendorong 

terjadinya tindakan-tindakan. Sebagai contoh, perdamaian merupakan sebuah objek dari 

minat ( dan dengan demikian suatu nilai) bilamana serangkaian tindakan yang dilakukan 

menghasilkan perdamaian . 

          George Theodorson danTheodorson ( A Modern Dictionary of Sociology, 1970)
30

 

memberikan dua definisi mengenai nilai sebagai berikut. 

1) Suiatu asas perilaku abstrak umum, yang padanya anggota-anggota sebuah kelompok 

merasakan suatu keterikatan positif mendalam, yang bernada emosional, dan yang 

memberikan suatu standar untuk menilai berbagai tindakan tujuan spesifik ( An 

abstract generalized principle of behavior to which the members of a group fell a 

strong, emotionally toned positive commitment, and which provides as standard for 

fudging specific act and goal). Contoh-contoh nilai yang dapat dikemukakan ialah 

keadilan, kebebasan, patriotisme. 

2) Suatu benda atau tujuan yang diinginkan ( A desired object or goal). 

          Meskipun dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang berlainan atau dengan kata-kata 

yang berlainan atau dengan kata-kata yang berbeda, sesungguhnya mempunyai intisari 

yang sama. Definisi-definisi itu setelah diperbandingkan satu sama lain dan dianalisis 

lebih mendalam, ternyata mengandung persamaan pengertian, yakni bahwa nilai pada 

pokoknya adalah suatu objek dari keinginan manusia. Pengertian keinginan bilamana 

ditafsirkan secara cukup luas dapat mencakup berbagai kebutuhan karena manusia 

menginginkan sesuatu hal tentunya yang memang dibutuhkan. Selanjutnya kebutuhan itu 

agar terpenuhi tentu harus menjadi pusat perhatian ( atau minat) dari tindakan-tindakan 

manusia. Pusat perhatian atau minat itu bilamana terus-menerus terpelihara pada 

kelanjutannya tentu menimbulkan suatu keterikatan emosional yang kuat dalam diri 

seseorang terhadap hal yang bersangkutan. Dengan demikian, keinginan manusia secara 

lengkap mencakup pula unsur-unsur kebutuhan, minat, dan keterikatan yang bersifat 

positif. Sesuatu apa saja yang dapat memuaskan keinginan manusia merupakan nilai. 

                                                           
30 Theodorson, george A., & Archilles G.Theodorson,1970. ― A Modern Dictionary of   Sociology‖, new 

York, Thomas Y. Crowell. 
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          Dikatakan The Liang Gie (1987), nilai merupakan suatu kenyataan objektif dari 

hal-hal diluar diri manusia maupun suatu kesadaran subjektif berupa sikap dalam diri 

manusia. Sesuatu nilai tercipta bilamana ada hubugan interaksi antara kenyataan objektif 

dengan kesadaran subjektif itu. Jadi, suatu nilai tertentu lahir bilamana pada suatu ketika 

ada sikap manusia yang menginginkan sesuatu hal dan pada saat yang bersamaan terdapat 

sesuatu objek di luar dirinya yang memenuhi keinginan manusia itu. Hubungan itu 

berlaku timbal-balik dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, suatu nilai tertentu 

juga dapat tercipta apabila sesuatu objek di dunia ini merangsang keinginan manusia dan 

serta merta terdapat suatu sikap dalam diri seseorang yang menginginkan objek yang 

bersangkutan. 

          Segi kesadaran subjektif dalam diri seseorang dapat menjelaskan sebabnya 

mengapa ada perbedaan nilai atau penilaian di antara orang dan kelompok orang yang 

satu dengan yang lainnya, karena keinginan ( dengan segenap kebutuhan, minat, dan 

keterikatan) dari masing-masing orang yang harus dipuaskan memang berbeda. 

          Kesadaran subjektif dalam bentuk sikap seseorang, kata Liang Gie, tidak semata-

mata ditentukan dan diperkembangkan oleh kebutuhan biologis, melainkan juga dibentuk 

oleh struktur sosial dan susunan psikologis dari individu masing-masing. Lebih-lebih 

keseluruhan budi rohani manusia, termasuk pikiran, kemauan, dan perasaannya 

mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai. Berhubungan dengan berbagai 

faktor itu, nilai mempunyai derajat-derajat perbandingan dalam skala yang ditentukan 

oleh budi rohani manusia. Misalnya ada nilai biasa, nilai yang dianggap luhur, dan 

bahkan nilai penghabisan ( ultimate value). Selanjutnya nilai juga memiliki tingkatan-

tingkatan abstraksi dalam pemahaman manusia, misalnya nilai kongkret ( yang kadang-

kadang dipersamakan dengan kegunaan) dan nilai abstrak. Terakhir, nilai perlu dibedakan 

dalam aneka ragam dan jenis nilai sejalan dengan perincian dan perwujudannya dalam 

berbagai segi kehidupan manusia. Pembagian ragam nilai misalnya ialah nilai 

instrumental dan nilai intrinsik, sedangkan jenis-jenis nilai, misalnya nilai intelektual dan 

nilai religius. 

Sebagai “ a way of live” 

          Dengan menegaskan nilai sebagai sifat formal intrinsik dalam kebudayaan, maka 

ditolak pendekatan soal kebudayaan sebagai ― a way of life‖, dengan abstraksi dari nilai 

dan penyempurnaan. Ahli-ahli ilmu bangsa-bangsa dan ilmu-ilmu sosial biasanya 
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memakai kata kebudayaan untuk gaya dan seluruh cara hidup suatu bangsa, baik keadaan 

adab maupun biadab, baik tindakan-tindakan mulia maupun perbuatan jahat dan bengis. 

Puncak dari perkembangan bangsa serta dekadensinya, malahan kebiasaan mengacau 

sekalipun, disebut mereka unsur kebudayaan. 

          Diyakini Djojodiguno (1958)
31

, ―kita tidaklah dapat memperoleh ukuran objektif 

untuk menentukan rendah tingginya taraf dan mutu salah satu kebudayaan. Ini berarti 

pula kita secara objektif tidak dapat menentukan bahwa tarap dan mutu kebudayaan salah 

satu kebudayaan adalah lebih tinggi daripada tarap dan mutu kebudayaan lainnya. 

Perbandingan itu tidaklah mungkin‖ 

          Ahli antropologi budaya biasa membuat inventarisasi dari segala apa yang 

ditentukan dalam masyarakat sederhana untuk rekontruksi pola kebudayaan. Sebelum 

disimpulkan sebuah evaluasi, segala-galanya itu diklasifikasikan di bawah unsur 

kebudayaan. Bagi ahli-ahli yang tidak mengakui nilai-nilai mutlak, semuanya 

disamaratakan dalam relativisme tanpa prinsip. Bagi mereka, kebudayaan tidak 

merupakan wujud yang baik, melainkan peristiwa belaka. Bagi ahli-ahli yang 

berpandangan dunia rohani, inventarisasi itu hanya bersifat sementara, satu tarap dalam 

penelitian dan pertimbangan. Nama kebudayaan untuk unsur-unsur yang dikumpulkan 

tidak per se keliru, asalkan kita sadar bahwa istilah itu hanya dipakai secara bersyarat 

dalam ilmu kejuruan khas. 

          Antropolog yang berakal sehat mengetahui, penamaan kebudayaan mereka 

menyimpang dari pemakaian biasa. Kembali dari riset lapangan ke rumah tangga, mereka 

juga memakai kata kebudayaan hanya untuk hal yang baik dan istilah-istilah keahlian 

dengan kata-kata biasa seorang ahli membedakan antara pemakaian umum dan istimewa. 

Mencampurkan kedua pemandangan hanya menghasilkan pengertian kabur seperti pada 

S.Gazalba yang mendefinisikan kebudayaan sebagai , ―Cara berpikir dan cara merasa, 

yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang 

membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu‖
 
. 

          Penegasan kebudayaan sebagai ―Way of Life‖, netral terhadap nilai-nilai, cukup 

banyak menyelundup ke dalam buku-buku pegangan pendidikan menengah. Menurut 

Bakker, ini tidak mendidik. Dalam karya klasik tentang pendidikan dan kebudayaan 

                                                           
31 Djojodiguno1958.,‖kebudayaan‖‘ Asas-asas Sosiologi, Gama, :31,40 
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Werner Jaegher menyesal bahwa ilmu antropologi mendevaluasikan – culture as the 

conscius ideal of human perfection, a consept of value – menjadi ---a mere descriptive 

category without its true obligatory sense.‖ ( Paindeia 1,416). 

          Berkenaan dengan definisi yang diberikannya, Bakker juga mengulas arti kata 

kebudayaan yang biasanya merupakan terjemahan dari kata culture. Menurut Bakker, arti 

kata sebaiknya tidak diambil dari asal kata, tetapi dari persetujuan yang ada dalam 

masyarakat, yang tampak dalam pemakaian kata tersebut pada kehidupan sehari-hari. 

Sebagai seseorang yang juga ahli bahasa, Bakker mengingatkan bahwa penerjemahan 

bukanlah hal mudah atau sepele; bahwa istilah yang mirip-dalam hal ini adalah culture, 

cultuur, kultur dan seterusnya-tidak selalu memiliki isi makna peris sama. 

          Diingatkan Bakker, kita harus berhati-hati dengan memakai istilah-istilah yang 

berasal dari bahasa lain. Mencampurkan konsep kebudayaan dari berbagai ilmu kejuruan 

yang berlainan, pasti menyesatkan. Mencampurkan bahasa-bahasa merupakan godaan 

yang sama jeleknya, yaitu homonim sebagai sinonim. Kerap kali kita membaca deretan 

kata-kata: kebudayaan (BI)= cultuur(Bhs.Belanda) = kultur (Bhs.Jerman)= culture 

(Bhs.Inggris dan Perancis). Lalu segala sesuatu yang pernah diuraikan tentang salah satu 

nama tersebut dalam publikasi luar negeri dipakai buat menjelaskan istilah kebudayaan. 

Sebenarnya perbandingan faham tidak semudah itu! Sebuah kata dalam bahasa satu, 

meskipun sebunyi dan sama huruf-hurufnya dengan kata dalam bahasa lain, belum 

memuat makna yang sama. 

          Tiap-tiap bahasa ada sejarahnya sendiri. Kata-kata yang pada mulanya sama artinya 

atau sama akarnya dalam suatu bahasa, oleh karena pemakaiannya—yang berlainan, 

kemudian menerima arti istilah ―culture‖‖, dan kata-kata yang diasalkan darinya. Adapun 

kamus-kamus dan pengarang-pengarang Perancis, Jerman, dan Inggris yang menegaskan 

bahwa lafal culture (Bhs. Perancis) kata-kata yang menunjukkan pengertian itu 

diturunkan dari kata-kata lain. 

          Arti kata seyogyanya tidak diturunkan dari asal kata, melainkan dari konvensi, dari 

pemakaian kata di dalam masyarakat bahasa. Jika asal kata pada sendirinya sudah tidak 

menyumbangkan apa-apa untuk pengartian arti kata, apalagi jikalau orang menerangkan 

arti kata-kata berdasarkan tafsiran keliru. Kesesatan ditimbun atas kesesatan. Justru itulah 

yang terjadi dalam  penafsiran-penafsiran kebudayaan yang sekarang laju, namanya 

―kiratabahasa‖, lebih bersifat permainan daripada filologi sehat. 
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Dampak Praktis dan “berbahaya” 

          Saat berusia 24 tahun, Gramsci sudah menaruh perhatian bersar terhadap 

kebudyaan sebagai satu kekuatan material yang mempunyai dampak praktis dan 

―berbahaya‖ bagi masyarakat. Pada saat itu, ia menolak konsep kebudayaan sebagai 

pengetahuan ensiklopedik dan melihat manusia sebagai semata-mata wadah yang diisi 

penuh data empirik dan masa faktum mentah yang tidak saling berhubungan satu sama 

lain, yang harus didokumentasikan di dalam otak sebagai sebuah kolom dalam sebuah 

kamus yang memampukan respon terhadap berbagai rangsangan dari dunia luar. 

          Menurut Gramsci, konsep kebudayaan serupa itu sungguh berbahaya, khususnya 

bagi proletariat. Ia hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang tidak 

dapat menyesuaikan diri, masyarakat yang percaya bahwa mereka superior di hadapan 

manusia lainnya karena sudah mengingat fakta dan data yang secara cepat 

menyebutkannya  dalam setiap kesempatan. Dengan demikian, mengubah mereka 

menjadi suatu perintang antara diri mereka sendiri dengan orang lain.Ia berfungsi 

menciptakan sejenis intelektalisme yang lemah dan tanpa warna melahirkan suatu masa 

tukang celoteh pretensius yang mempunyai efek lebih berbahaya daripada penyakit TBC 

atau spilis. 

          Bagi Gramsci sendiri, konsep kebudayaan yang lebih tepat  , lebih adil, dan lebih 

demokratis, adalah kebudayaan sebagai organisasi, disiplin diri batiniah seseorang, yang 

merupakan suatu pencapaian suatu kesadaran yang lebih tinggi, yang dengan 

sokongannya, seseorang berhasil dalam memahami nilai historis dirinya, fungsinya di 

dalam kehidupan, hak-hak dan  kewajibannya. 

          Meskipun demikian, konsep serupa itu tidak dapat muncul secara spontan, melalui 

serangkaian aksi dan reaksi yang lepas dari kehendak seseorang, seperti yang terjadi pada 

binatang dan  tumbuh-tumbuhan dalam proses alamiah. Hal utama, manusia  adalah 

pikiran, yaitu produk sejarang, bukan alam. Jika tidak, orang tidak dapat menjelaskan 

fakta, bukti bahwa selalu ada eksploiter dari yang dieksploitasi, penciptaan kekayaan dan 

konsumer sadar-dirinya bahwa sosialisme belum juga terwujud. 

Sumbangan Imu Semantik 

          Sebenarnya, ilmu etimologi tidak menyumbang banyak dalam memahami 

kebudyaan. Ilmu semantik dan perbandingan bahasa lebih berguna dalam hal ini. 

156 



Laporan  Penelitian Produk Terapan      Ramlan – Jaka Permana                                                          168 
 

          Untuk memahami sejarah kebudayaan kadang-kadang ada faedahnya menyelidiki 

sematik kata kebudayaan pada bangsa masing-masing. Boleh jadi, suatu sifat diutamakan 

atau teristimewa diperhatikan di atas sifat lain, sehingga sifat itu dianggap jadi pusat, 

fokus, puncak atau ikhtiar kebudayaan mereka. 

          Misalnya, pengertian kebudayaan pada bangsa Yunani kuno diungkapkan dengan 

perkataan paideia, yang berarti pendidikan. Kata ―paideia‖ itu, yang pada mulanya hanya 

dipakai untuk isi pendidikan beserta cita-cita hidup dewasa, yang diwariskan dari 

angkatan ke angkatan dan dianggap mewakili intisari pandangan hidup mereka. 

Sedangkan pada orang Yunani sekarang, kata yang berarti itu terang-terangan 

menegaskan pergeseran minat dari alam pendidikan ke alam kenegaraan. 

          Pangkal kebudayaan orang Romawi terletak pada cultura. Artinya , ―mencurahkan 

perhatian‖ atau ―penggemar‖, sehingga orang Romawi berbicara baik tentang cultura Dei 

atau kebaktian kepada Tuhan, maupun tentang agri-cultura atau memelihara tanah. 

Kedua hal tersebut merupakan barang berharga dalam pandangan hidup orang Romawi. 

Demikian itu Maharaja Augustus membangun negara Romawi kembali atas dwi-sila : 

ibadat ( pietas) dan ketekunan bertani. Itu bergema dalam naskah-naskah dan pidato-

pidato peninggalan dia, serta dipropagandakan oleh penyair Vergelius dalam ciptaan-

ciptaannya Aeneis dan georgica. Lain lafal Latin yang dipakai orang Romawi untuk 

kebudayaan, terutama kebudayaan batin dan budi – bahasa, ialah humanitas, yang pada 

asalnya berarti peri-kemanusaiaan. Bercontohkan orang Romawi hingga sekarang orang 

masih menyebut pelajaran sastra klasik Humaniora, yaitu pelajaran yang memungkinkan 

orang semakin mewujudkan nilai-nilai kemanusiaannya. 

          Begitulah juga dalam lingkungan kebudayaan India dipakai beberapa konsep yang 

ekuivalen dengan kebudayaan, tetapi masing-masing menurut semantologi khusus. 

Dr.A.Chullikal menerangkan bahwa istilah sarvodaya maksudnya keseluruhan hasil 

usaha manusia untuk mencapai perkembangan integral dan seimbang. Dalam saskara 

ditekankan adat istiadat dan pergaulan sosial tradisional; samskara menunjukkan kedua 

upacara yang menyertai manusia dalam laku hidupnya. Parishad berarti kebudayaan 

dilihat dari segi kesatuan jemaah yang berbakti. Dengan budidaya lebih ditekankan sifat 

intelektual. Untuk massa rakyat sebutan jadi berarti keseluruhan peraturan, adat biasa, 

etik dan etiket, serta derajat dalam masyarakat ( jati = ―kasta‖). 
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          Dunia Arab, Muslim dan Serani mengenal juga banyak istilah yang dengan 

perbedaan semantis semuanya berekuivalen dengan kebudayaan sebagai penjelmaan nilai. 

Dengan hadarat ditekankan  aspek pengolahan dan penyempurnaan. Sedang muruwah 

berarti humanisme kesukuan; untuk humanisme gaya baru dipilih istilah hudarah 

insaniyya. Kata tammadun atau madayyah  mendekati arti civilisasi, politeuma 

(madina=civitas=polis). George Zaidan menyebut seluruh sejarah kebudayaan muslim: 

Tarikh al Tammadun. Unsur ilmu juga memberi nama kepada fenomena kebudayaan 

dalam Thagafa: intelegensi. Adab, aspek literer pada permulaannya, bervolusi ke arah 

pengetahuan ensiklopedis, terlepas dari pemandangan dunia Islam  atau sebelum Islam 

*31)
. Diperbedakan juga antara umran badawi (kebudayaan primitif) dan umran hadari 

(high culture). Dalam krisis kebudayaan Islam sekarang seluruh tradisi dicap kebudayaan 

feodal (igta) dan diutamakan westernisasi sampai ke dalam istilah-istilah . 

          Dari contoh-contoh semantis itu tampaklah perbedaan sekitar objek yang sama. 

Sekali istilah kebudayaan dipilih oleh Indonesia, diharapkan bahwa unsur yang secara 

semantis ditekankan, yaitu budi, mencapai kesempatan untuk merealisasikan diri. Bila 

begitu kesatuan kebudayaan dalam daerah yang diakui daya budinya, menyatakan diri 

psyche nikai ( budilah yang unggul – Yunani), atmajayo (india), thaqafa melalui zaman. 

          Sementara itu, filsafat punya tugas untuk mengadakan refleksi tentang kebudayaan 

dan menafsirkannya pada derajat metafisik. Artinya, filsafat mengabstraksikan dari corak 

individual macam-macam kebudayaan, sebagai dilukiskan oleh etnografi dan ilmu 

folklore. Filsafat juga mengabstrasikan perbedaan spesifik antara kebuda-etnologi dan 

sosiologi. Filsafat menyelidiki hakikat kebudayaan yang terwujud dalam setiap 

kebudayaan meskipun dengan cara aneka warna. Bilamana seseorang mendefinisikan 

kebudayaan (mufrad) pada dirinya sendiri, mau tidak mau dia melakukan filsafat. Bila dia 

menerangkan fenomena kebudayaan-kebudayaan (jamak) menurut ruang dan waktu, 

kesimpulannya masuk ilmu kebudayaan. Perbedaan itu agaknya jelas. Padahal kerap kali 

kedua cara pengetahuan dicampurkan, sehingga terjadi kekaburan besar (Gazalba, 

1963;43). 

          Demikianlah terdapat sejumlah definisi kebudayaan yang agak berbeda-beda 

menurut titik tolak penelitian. A. Kroeber dan C.Kluckhohn berjasa besar dalam 

mengumpulkan 160 definisi dan mengklafikasikannya menurut kategori pokok ( 
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A.Kroeber dan C.Kluckohn, 1952). Mereka membaginya menurut tujuh kategori, Dalam 

garis besarnya pembagian tersebut sebagai-berikut; 

1) Ahli sosiologi mengerti kebudayaan keseluruhan kecakapan-kecakapan ( adat, akhlak, 

kesenian, ilmu, dan lain-lain) yang dimiliki manusia sebagai subyek masyarakat. 

2) Ahli sejarah menekankan pertumbuhan kebudayaan dan mendefinisikan sebagai 

warisan sosial atau tradisi. 

3) Ahli filsafat menekankan aspek normatif, kaidah kebudayaan, dan terutama 

pembinaan nilai dan realisasi cita-cita. 

4) Antroplogi melihat kebudayaan sebagai tatahidup, way of life, kelakuan. 

5) Psikologi mendekati kebudayaan dari segi penyesuaian (adjustmen) manusia kepada 

alam sekelilingnya, kepada syarat-syarat hidup. Sejumlah ahli psikologi menguraikan 

bawah sadar kebudayaan secara psiko-analisis. Strukturalis di antara mereka 

menyoroti fenomena secara psiko analis. Strukturalis di antara mereka menyoroti 

fenomena pola dan organisasi. Mazhab Wina memakai konsep simbol sebagai 

pedoman. 

6) Ilmu bangsa-bangsa gaya lama dan petugas museum menaksir kebudayaan atas hasil 

artefak dan kesenian. 

7) Pendefinisian istimewa sebagai  dialectic of challenge and response (N.J Toynbee); 

superstruktur ideologis yang mencerminkan pertentangan kelas (K.Marx); gaya hidup 

feodal aristokratis ( Al Farabi); kebudayaan sebagai comfort (Montagu); dan lain-lain. 

 

          Selama batas lingkungan yang melahirkan definisi-definisi itu diakui, maka 

definisi-definisi itu dapat dibenarkan. Lain halnya bila tanpa perbedaan antara pemakaian 

spesifik, segala sesuatu yang termuat di dalamnya dicampuradukkan begitu saja. 
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Lampiran 3 : Acceptance of Abstract /  International  Comference 
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