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RINGKASAN

Untuk menjamin rasa aman dan mensejahterakan rakyat di masa depan,
pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan bangsa yang cerdas, namun harus
mengedepankan lahirnya banga berkarakter. Matematika adalah salah satu mata
pelajaran yang berpotensi untuk membentuk karakter, terutama di sekolah dasar.
Seni budaya adalah mata pelajaran yang pada faktanya berpotensi membuat anak
belajar dengan menyenangkan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mendapat
temuan pengembangan model pembelajaran matematika yang berbasis
pendidikan seni budaya yang dapat menginternalisasi nilai-nilai karakter jujur
dan toleransi. Penelitian ini menggunakan metode teoritis-hipotetik, melalui
tahap-tahap : assesmen kebutuhan pada studi lapangan; studi litelatur;
penyusunan rancangan model; validasi isi oleh pakar pendidikan matematika;
dan validasi implementasi oleh guru-guru sekolah dasar. Telah ditemukan bahwa
model pembelajaran matematika yang berbasis pendidikan seni budaya untuk
pembentukan karakter jujur dan toleransi di sekolah dasar, adalah yang
menjadikan karya seni sebagai media pembelajaran; menggunakan metode
penemuan terbimbing melalui diskusi kelompok kecil; dan memilih topik
matematika yang relevan dengan nilai karakter yang dikembangkan. Model
pembelajaran yang telah ditemukan, berpotensi dalam menciptakan suasana
belajar menjadi menyenangkan, berkaitan dengan pengalaman peristiwa
kehidupan sehari-hari, serta menginternalisasi nilai-nilai karakter jujur dan
toleransi. Akibat logis dari temuan penelitian ini adalah matematika sebagai
mata pelajaran yang oleh sebagian besar peserta didik dianggap paling sullit
akan berkembang menjadi mata pelajaran yang mudah dan menyenangkan.
Selain itu, temuan model pembelajaran ini akan menjadi solusi bagi persoalan
masyarakat di masa depan, yakni lahirnya bangsa yang jujur dan toleransi. Agar
temuan pengembangan model pembelajaran ini lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pada tahun ke-tiga akan diujicobakan melalui
metode penelitian tindakan kelas.

Kata kunci : Model Pembelajaran Matematika ; Pendidikan Seni Budaya
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PRAKATA

Bismillahirrahmaanirrahim,
Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Alloh Subhanahu
Wata‘alla yang melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan segala daya dan
upaya, penulis telah dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul ―
Pembelajaran Tematik Matematika dengan Seni Budaya untuk Pembentukan
Karakter‖ Gagasan penulis dalam mengambil tema penelitian ini, adalah adanya
kekhawatiran tentang persoalan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini,
yaitu banyaknya bangsa yang cerdas namun tidak berkarakter.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengembangan model
pembelajaran matematika

berbasis pendidikan seni budaya, yang dapat

menginternalisasi nilai-nilai karakter jujur dan toleransi, khususnya di sekolah
dasar. Ditemukannya model pembelajaran ini, diharapkan akan menjadi inspirasi
dan motivasi bagi guru-guru agar dapat merubah maindset yang sebelumnya
mengajar sekadar bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kecerdasan
peserta didik, menjadi mengajar untuk mengembangkan kompetensi karakter.
Agar temuan pengembangan model pembelajaran ini memiliki kelayakan
untuk menjadi pedoman bagi guru-guru, maka pada penelitian tahun ke-tiga akan
dilakukan uji coba dengan menggunakan metode penelitian tindakan di sekolahsekolah di wilayah Jawa Barat. Semoga berkontribusi pada peningkatan kualitas
pendidikan, khususnya meningkatkakan kualitas kompetensi guru-guru di sekolah
dasar. Aamiin.

Bandung, November 2018

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berkaitan dengan pembinaan pendidikan karakter di Indonesia, kebijakan
pemerintah terbaru yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, tentang Penguatan Pendidikan
Karakter. Pada Bab I pasal 1 djelaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter
yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung
jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui
harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan
kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian
dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Selanjutnya pada pasal 2
dijelaskan tujuan PPK adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai
generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan penddikan
karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.
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 terusmenerus proses pendidikan karakter di 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 belajarmengajar 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)
Kondisi bangsa Indonesia saat ini khususnya yang

berkaitan dengan

perbuatan korupsi dan tindakan anarkis sudah sangat menghawatirkan, sebagai
wujud dari lahirnya manusia tidak jujur dan intoleransi. Komisi Pemberantasan
1
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Korupsi (KPK) sangat sibuk

menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), gubernur, bupati, wali kota, pimpinan partai, menteri, bahkan para
hakim dan jaksa. Tindakan semena-mena yang dilakukan menggunakan kekerasan
terhadap suatu kelompok atau seseorang sudah sangat sering terjadi. Seolah-olah
sudah menjadi budaya, apabila rakyat berkeinginan untuk menyampaikan
aspirasinya kemudian mereka wujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti
pembakaran terhadap fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah, bahkan tempat
ibadah.
Atas dasar permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada
tahun pertama tahun 2017 penulis telah melakukan penelitian dengan fokus pada
internalisasi nilai-nilai karakter jujur dan toleransi melalui proses pembelajaran
matematika. Produk yang telah ditemukan dalam penelitian tersebut adalah model
pembelajaran matematika yang berbasis pendidikan karakter.
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 :
a. memberikan pemahaman tentang bagaimana berbuat jujur dan toleransi di
lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat;
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b. memilih metode pembelajaran yang relevan dengan topik matematika dan
karakter yang akan diinternalisasikan pada peserta didik;
c. memilih media pembelajaran atau alat peraga pembelajaran yang relevan
dengan topik matematika dan karakter yang akan diinternalisasikan
pada peserta didik;
d. 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.

Penelitian pada tahun kedua ini akan dilakukan pada proses pembelajaran
seni budaya, sebagai tahap kedua sebelum melakukan penelitian pembelajaran
tematik yaitu pembelajaran matematka dengan seni budaya. Adapun nilai-nilai
yang di pilih untuk diinternalisasikan difokuskan pada pembentukan karakter
jujur dan toleransi.

B. Permasalahan
Permasalahan utama guru-guru sekolah dasar dalam melakukan proses
pembelajaran di kelas, antara lain kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran
tematik, mengajar pelajaran Matematika bersamaan dengan pelajaran Seni
Budaya, sekaligus yang dapat membentuk karakter peserta didik. Hal ini sangat
dimaklumi bahwa di masa yang lalu ( pemberlakuan kurikulum lama, KTSP )
tidak pernah terjadi ada guru sekolah dasar yang mengajar Matematika sekaligus
mengajar Seni Budaya. Pada penelitian tahun kedua, permasalahan tersebut kami
susun dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

3
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(1) Bagaimanakah menyusun perencanaan proses pembelajaran seni budaya yang
dapat menginternalisasi nilai karakter peserta didik, khususnya untuk
membentuk karakter jujur dan toleransi ?;
(2) Bagaimanakah melaksanakan proses pembelajaran seni budaya yang dapat
menginternalisasi nilai karakter peserta didik, khususnya untuk membentuk
karakter jujur dan toleransi ?; dan
(3) Bagaimanakah memberikan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran seni
budaya yang dapat mengukur indikator nilai karakter jujur dan toleransi
peserta didik di sekolah dasar ?

C. Urgensi Penelitian
Peran pelaku pendidikan akan menjadi sangat penting untuk menjadi pihak
yang bertanggungjawab dalam mengantisifasi masa depan generasi penerus
bangsa Indonesia. Hanya dengan melalui pendidikan yang bermutu bangsa ini
akan bisa berubah menjadi bangsa yang berkarakter. Namun untuk menjadi
bangsa yang berkarakter sebagaimana yang diharapkan, maka guru berada pada
‗ujung tombak‘ melalui peningkatan profesionalismenya dengan melaksanakan
proses pembelajaran yang bisa mengenai sasaran dalam mencapai tujuan
pendidikan.
Penemuan model pembelajaran yang membentuk karakter menjadi sangat
urgen (utama), sebab pada faktanya para guru khususnya di Sekolah Dasar sangat
kesulitan dalam mengimplementasikan konsep ‗kurikulum baru‘. Pembelajaran
tematik dipandang sangat diutamakan dalam mengimplementasikan konsep
kurikulum baru, sebab melalui proses pembelajaran tematik

akan terindikasi

perubahan peserta didik terutama dalam pembentukan karakter. Pada penelitian
tahun ke-2 ( 2018) mengkhususkan pada mata pelajaran Seni Budaya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan tentang Pendidikan Karakter

Setidaknya ada empat kebijakan pemerintah

yang menjadi landasan

bagi pihak guru dan perangkat sekolah lainnya untuk meng-implementasikan
program pendidikan karakter, yaitu : (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Desain Induk
Pendidikan Karakter [Kemendiknas, 2010] (3) Kebijakan Nasional Pembangunan
Karakter Bangsa Tahun 2010-2015.[Kementrian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat, 2010]; dan (4) Pengembangan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa.
[Kemendiknas, 2010].

1. Tentang Pendidikan Karakter dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003
Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan
karakter tercantum pada BAB II Pasal 3, yaitu sebagai berikut :
―Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggungjawab‖.
Pada penjelasannya, ditekankan bahwa pendidikan nasional yang bermutu
diarahkan untuk pengembangan 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
bertanggungjawab.
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2. Tentang Pendidikan Karakter dalam Desain Induk Pendidikan
Karakter Tahun 2010
Pada bagian pendahuluan kebijakan tersebut, dituliskan latar belakang
disosialisasikan kembali tentang pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut :
― (1) fenomena konflik horizontal dan vertikal yang ditandai dengan
kekerasan dan kerusuhan, muncul di mana-mana yang diringi menentalnya
semangat kedaerahan dan primordialisme yang bisa mengancam integrasi
bangsa; (2) praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak semakin surut
malahan menjadi berkembang; (3) demokrasi penuh etika yang
didambakan berubah menjadi demokrasi yang kebamblasan dan menjurus
pada anarkisme; (4) kesatuan sosial politik semakin memudar pada
berbagai tataran kehidupan masyarakat, dan bernegara; (5) kecerdasan
kehidupan bangsa yang diamanatkan para pendiri negara semakin tidak
tampak‖.
Khususnya yang berkaitan dengan pelajar dan mahasiswa,
―fenomena yang terjadi pada saat ini adalah sebagai berikut : (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
beretika; (3) Plagiarisme 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) ‗gang pelajar‘ dan ‗gang motor‘ yang
seringkali menjurus pada tindakan kriminal seperti penganiayaan, bahkan
pembunuhan‖.
Sesuai

dengan

fungsi

pendidikan

nasional,

pendidikan

karakter

dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa. Secara lebih khusus pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama,
yaitu
― (1) membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara
Indonesia agar berfikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai
dengan falsafah hidup Pancasila; (2) memperbaiki karakter manusia dan
warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran
keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut
berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi
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manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju,
mandiri, dan sejahtera; dan (3) Pendidikan karakter bangsa berfungsi
memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai
budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan
warga negara Indonesia agar menajdi bangsa yang bermartabat‖.

Adapun tujuan pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3. Tentang Pendidikan Karakter dalam Kebijakan Nasional
Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025
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 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.
Pendidikan

karakter

dalam

kegiatan

belajar-mengajar

di

kelas,

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata
pelajaran.

Khusus,

untuk

materi

pendidikan

agama

dan

pendidikan

kewarganegaraan – karena memang misinya adalah mengembangkan nilai dan
sikap, pengembangan karakter harus menjadi fokus utama yang dapat
7
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menggunakan berbagai strategi atau metode pendidikan karakter. Untuk kedua
mata pelajaran tersebut, karakter dikembangkan sebagai dampak pembelajaran
dan juga dampak pengiring. Sementara itu mata pelajaran lainnya, yang
secara formal memiliki misi utama selain pengembangan karakter, wajib
mengembangkan
diintegrasikan

rancangan
kedalam

pembelajaran

substansi

pendidikan

karakter

yang

atau kegiatan mata pelajaran sehingga

memiliki dampak pengiring bagi berkembangnya karakter dalam diri peserta
didik.
Lingkungan satuan pendidikan perlu dikondisikan agar lingkungan fisik
dan sosial-kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama
dengan

warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan

keseharian di satuan pendidikan yang mencerminkan perwujudan karakter yang
dituju. Pola ini ditempuh dengan melakukan pembiasaan dengan pembudayaan
aspek-aspek karakter dalam kehidupan keseharian di sekolah dengan pendidik
sebagai teladan.
Dalam kegiatan ko-kurikuler (kegiatan belajar di luar kelas yang terkait
langsung pada materi suatu mata pelajaran) atau kegiatan ekstra kurikuler
(kegiatan satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada
suatu mata pelajaran, seperti kegiatan kepramukaan, dokter kecil, palang merah
remaja, pecinta alam, liga pendidikan Indonesia, dll.) perlu dikembangkan proses
pembiasaan dan penguatan dalam rangka pengembangan karakter.
Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan melalui kegiatan olahraga
dan seni dalam bentuk pembelajaran, pelatihan, kompetisi atau festival. Berbagai
kegiatan olahraga dan seni tersebut diorientasikan terutama untuk penanaman dan
pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian para pelaku olahraga atau seni agar
menjadi

manusia

Indonesia

berkarakter.

Kegiatan

ekstrakurikuler

yang

diselenggarakan oleh gerakan pramuka dimaksudkan untuk mempersiapkan
generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki watak, kepribadian,
dan akhlak mulia serta keterampilan hidup prima.
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Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi proses
penguatan dari orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap perilaku
berkarakter mulia yang dikembangkan di satuan pendidikan sehingga menjadi
kegiatan keseharian di rumah dan di lingkungan masyarakat masing-masing. Hal
ini

dapat

dilakukan

lewat

komite

sekolah,

pertemuan

wali

murid,

kunjungan/kegiatan wali murid yang berhubungan dengan kumpulan kegiatan
sekolah dan keluarga yang bertujuan menyamakan langkah dalam membangun
karakter di sekolah, di rumah, dan di masyarakat.
Program pendidikan karakter pada konteks mikro dapat digambarkan
sebagai berikut.

Gambar 2.1 . Program Pendidikan Karakter Pada Konteks Mikro
Sumber : Desain Induk Pendidikan Karakter (2010)
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4. Tentang Pendidikan Karakter dalam Pengembangan Pendidikan
Budaya dan Karakter Bangsa
Buku ‗Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa‘ adalah
sebagai pedoman bagi guru-guru untuk penguatan metedologi pembelajaran
berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.
Buku ini diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pusat Kurikulum Tahun 2010. Hal yang terpenting dari buku
tersebut, berisi tentang nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan oleh guru
pada setiap melaksanakan proses pembelajaran.
―Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter
bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut :
(1) Agama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh
karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari
pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan
kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas
dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter
bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari
agama. (2) Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas
prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut
Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan
lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya,
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang
mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya,
dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan
mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik,
yaitu
warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga
negara. (3) Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia
yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang
diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam
pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antara
anggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam
kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam
pendidikan budaya dan karakter bangsa. (4) Tujuan Pendidikan
Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga
negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di
berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai
nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh
karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling
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operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter
bangsa‖.
Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk
pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini.
(1) Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama
lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain; (2) Jujur, perilaku
yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang
selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan; (3)
Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari
dirinya; (4) Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan
patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. (5) Kerja Keras,
perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguhdalam mengatasi
berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas
dengan sebaik-baiknya. (6) Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu
untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah
dimiliki; (7) Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung
pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. (8) Demokratis,
cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan
kewajiban dirinya dan orang lain; (9) Rasa Ingin Tahu, sikap dan
tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan
meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar; (10)
Semangat Kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan
yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya; (11) Cinta Tanah Air, cara
berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan,
kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan
fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa; (12) Menghargai
Prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui,
serta menghormati keberhasilan orang lain; (13) Bersahabat /
Komuniktif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain; (14) Cinta Damai,
sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa
senang dan aman atas kehadiran dirinya; (15) Gemar Membaca,
kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang
memberikan kebajikan bagi dirinya; (16) Peduli Lingkungan, sikap
dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya
untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi; (17) Peduli
Sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada
orang lain dan masyarakat yang membutuhkan; dan (18) Tanggungjawab, Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
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kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan
Tuhan.

B. Kebijakan tentang Implementasi Pembelajaran Kurikulum 2013

Kebijakan pemerintah yang menjadi landasan bagi guru-guru dalam
tugasnya untuk melaksanakan proses pembelajaran, yaitu PERMENDIKBUD
Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum
Pembelajaran.

Kemudian

dipertegas

dengan terbitnya

PERMENDIKBUD

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah. Isi dari kebijakan tersebut sangat berbeda signifikan dengan
kebijakan-kebijakan sebelumnya, dipandang dari perspektif sistem pembelajaran
yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh
guru. Hal-hal penting isi dari ke-dua kebijakan tersebut adalah sebagaimana
diuraikan di bawah ini.

1. Pembelajaran lansung dan Pembelajaran tidak langsung
Merujuk pada kebijakan pemerintah tersebut, bahwa Kurikulum 2013
mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu yang disebut 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 melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran.
Pada proses pembelajaran langung, peserta didik melakukan aktivitas
belajar yang menjadi keharusan berdasarkan petunjuk dari kebijakan kurikulum
tersebut, yaitu : mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi
atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Proses pembelajaran langsung
menghasilkan pengetahuan dan keterampilan
instructional

langsung

atau

yang

disebut

effect. Dalam pembelajaran matematika, misalnya peserta didik
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mengetahui definisi dan rumus luas bidang datar segitiga, kemudian dapat
mengukur luas bidang tanah dengan menggunakan rumus tersebut.
Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama
aktivitas pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus,
berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Misalnya dengan mengetahui
rumus luas daerah persegipanjang, maka apabila diberikan persoalan harus
menjual tanah yang berbentuk persegi panjang, maka peserta didik akan jujur
menggunakan rumus tersebut, meskipun mendapatkan untung sedikit.
Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi
secara terintegrasi yang satu sama lain saling keterkaitan. Pembelajaran langsung
berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut Kompetensi Dasar (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. Contoh Kompetensi Dasar pada pembelajaran

Matematika adalah sebagai berikut :
(1) KD 1-2 : Menunjukkan perilaku patuh, tertib dan mengikuti prosedur dalam
melakukan operas i hitung campuran; dan
(2) KD 3-4 : - Mengenal konsep pecahan senilai dan melakukan operasi hitung
pecahan menggunakan benda konkret/gambar , - Mengurai sebuah pecahan
menjadi sebagai hasil penjumlahan atau pengurangan dua buah pecahan
lainnya dengan berbagai kemungkinan jawaban.

2. Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Mengasosiasi, dan
Mengkomunikasikan.

Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang
menyangkut Kompetensi Dasar yang dikembangkan

dari KI-1 dan KI-2.

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: (1)
mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan informasi; (4) mengasosiasi; dan (5)
mengkomunikasikan. Pada mata pelajaran apapun, guru harus melibatkan ke-lima
komponen tersebut.
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Ke-lima

pembelajaran

pokok

tersebut dapat dirinci dalam berbagai

kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar
dan Kompetensi yang dikembangkan

LANGKAH

KEGIATAN BELAJAR

DIKEMBANGKAN

PEMBELAJARAN

Mengamati

KOMPETENSI YANG

Membaca, mendengar,

Melatih kesungguhan,

menyimak, melihat ( tanpa atau

ketelitian, mencari

dengan alat)

informasi.

Mengajukan pertanyaan
Menanya

tentang informasi yang tidak

Mengembangkan

dipahami dari apa yang

kreativitas, rasa

diamati atau pertanyaan

ingin tahu,

untuk mendapatkan informasi

kemampuan

tambahan tentang apa yang

merumuskan

diamati.

pertanyaan untuk

Dimulai dari pertanyaan

membentuk pikiran

faktual sampai ke pertanyaan

kritis yang perlu

yang bersifat hipotetik.

untuk hidup cerdas
dan belajar
sepanjang hayat

Mengumpulkan informasi/

- melakukan eksperimen

Mengembangkan sikap

eksperimen

- membaca sumber lain selain

teliti, jujur,sopan,

buku teks

menghargai pendapat orang

- mengamati objek/ kejadian/

lain, kemampuan
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- aktivitas

berkomunikasi, menerapkan

- wawancara dengan nara

kemampuan mengumpulkan

sumber

informasi melalui berbagai
cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan
belajar dan belajar
sepanjang hayat.

Mengasosiasikan/

- mengolah informasi yang

Mengembangkan sikap

mengolah informasi

sudah dikumpulkan baik

jujur, teliti, disiplin, taat

terbatas dari hasil kegiatan

aturan, kerja keras,

mengumpulkan/eksperimen

kemampuan menerapkan

mau pun hasil dari kegiatan

prosedur dan kemampuan

mengamati dan kegiatan

berpikir induktif serta

mengumpulkan informasi.

deduktif dalam

- Pengolahan informasi yang

menyimpulkan .

dikumpulkan dari yang bersifat
menambah keluasan dan
kedalaman sampai kepada
pengolahan informasi yang
bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang
memiliki pendapat yang
berbeda sampai kepada yang
bertentangan
Mengkomunikasikan

Menyampaikan hasil

Mengembangkan sikap

pengamatan, kesimpulan

jujur, teliti, toleransi,

berdasarkan hasil analisis

kemampuan berpikir

secara lisan, tertulis, atau

sistematis, mengungkapkan

media lainnya

pendapat dengan singkat
dan jelas, dan
mengembangkan
kemampuan berbahasa

15
24

yang baik dan benar.

Sumber : PERMENDIKBUD Nomor 81A Tahun 2013

(1) Mengamati

Adalah tahap awal dari serangkaian tahapan pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik, yaitu melatih siswa dalam hal kesungguhan, ketelitian,
mencari informasi. Guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta
didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak,
mendengar,

dan

membaca

yang

diformulasikan

pada

skenario

proses

pembelajaran. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan,
melatih mereka untuk memperhatikan melalui aktifitas melihat,

membaca,

mendengar tentang hal yang penting dari suatu benda atau objek.
Pada

kegiatan

mengamati,

siswa

difasilitasi

dan

dibimbing

untuk melihat, menyimak, mendengar, dan membaca dari berbagai sumber
belajar untuk menemukan sendiri fakta, konsep, prinsip, proses atau prosedur
tentang dan atau konten yang terkait dengan hal yang sedang dipelajari. Contoh
mengamati : siswa difasilitasi untuk membaca sumber dari buku siswa;
siswa difasilitasi mendengarkan cerita; siswa difasilitasi melihat tayangan

video; dan siswa difasilitasi melihat demonstrasi

(2) Menanya
Menanya
mengembangkan

merupakan
kreativitas,

aktifitas
rasa

ingin

peserta
tahu,

didik

untuk

kemampuan

melatih

merumuskan

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. Guru membuka kesempatan secara
luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai fakta, konsep, prinsip atau
prosedur yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing
peserta didik untuk dapat menanya atau mengajukan pertanyaan, yaitu tentang
hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan
dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Siswa harus
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dilatih agar bisa menanya

hal-hal 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.
Menanya yang harus dilakukan peserta didik dapat berbentuk (1) membuat
pertanyaan yang relefan dengan materi pembelajaran (2) mengajukan pertanyaan
yang sudah dibuat kepada guru, teman dalam kelompok atau sumber belajar
lainnya. (3) melakukan tanya jawab (4) melakukan diskusi tentang informasi yang
relefan dengan topik pembelajaran yang belum diketahui (5) menanyakan
informasi tambahan yang ingin diketahui atau (6) menanyakan informasi yang
sudah diketahui sebagai klarifikasi.
(3) Mengumpulkan informasi
Mengumpulkan

informasi

adalah

melatih

peserta

didik

untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang
lain, dan kemampuan berkomunikasi. Contoh mengumpulkan informasi,
peserta didik : melakukan eksperimen ; membaca sumber lain selain buku teks ;
mengamati objek/kejadian/ aktivitas; mewawancarai nara sumber ; mengakses
internet ; mengeksplorasi; mencoba ; berdiskusi; menirukan gerak ; meniru
bentuk; dan mengumpulkan data melalui angket/questioner
(4) Mengasosiasikan / mengolah informasi
Mengasosiasi/mengolah

informasi

adalah

melatih

siswa

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan
menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam
menyimpulkan. Kegiatan mengasosiasi / menalar / mengolah

informasi :

mengolah informasi yang sudah dikumpulkan; menganalisis data dalam
bentuk membuat kategori; dan mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/
informasi yang terkait dalam rangka menemukan
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(5) Mengkomunikasikan
Mengkomunikasikan adalah aktivitas dalam melatih peserta didik untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis,
mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan
kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Menyampaikan hasil pengamatan,
kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media
lainnya. Kegiatan lainnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang
ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan
pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil
belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Contoh kegiatan
mengkomunikasikan : menyajikan laporan dalam bentuk bagan; menyajikan
laporan dalam bentuk diagram; menyajikan laporan dalam bentuk grafik;
menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan
kesimpulan secara lisan; menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan
kesimpulan secara grafis; menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan
kesimpulan pada media elektronik; dan menyajikan laporan meliputi proses,
hasil, dan kesimpulan secara multi media

C. Nilai dan Pembentukan Karakter

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
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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.
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.
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 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;
(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;

19
28

(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, ukuranukurannya, 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.
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.
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Gambar 2.2 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.
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 2.3 Keterkaitan Penilaian, Perasaan dan Tindakan Moral berdasarkan
gagasan pemikiran Lickona
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3. Internalisasi Nilai Karakter Jujur dan Toleransi
Merujuk pada 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.
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
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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.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 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.
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,
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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 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 masingmasing 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
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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 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.
D. Peran Pendidikan Seni Budaya di Sekolah Dasar
Peran pendidikan seni merupakan inti dari kemampuan di bidang estetika
dalam mewujudkan kepribadian manusia secara utuh belum teraktualisasi secara
optimal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Peran pendidikan seni yang
bersifat multidimensional, multingual dan multikultural pada dasarnya dapat
dimanfaatkan untuk pembentukan kepribadian manusia secara utuh. Pendidikan
seni berperan tidak hanya mengembangkan kemampuan di bidang estetika saja
tetapi dapat berperan dalam mengembangkan kemampuan di bidang logika dan
etika. Hal ini terbukti berdasarkan berbagai penelitian bahwa pendidikan seni
mampu meningkatkan kecerdasan emosional (EQ), intelektual (IQ), kreativitas
(CQ), moral (MQ), adversitas (AQ), dan spiritual (SQ). ( Surono, 2001)
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Lebih lanjut Surono menjelaskan bahwa potensi seni seperti yang
dijelaskan di atas nampaknya belum disadari dan dipahami oleh sebagian besar
masyarakat dan penentu kebijakan bahkan oleh pendidik seni sendiri. Kebanyak
dari mereka baru melihat peran pendidikan seni dari satu sisi saja, yaitu
pengembangan kemampuan artistik semata. Ketidaksadaran ini membuahkan
berbagai kebijakan dan pendapat yang kurang menguntungkan bagi pembentukan
kepribadian manusia Indonesia.
formal yang tidak

Kebijakan pemerintah di sektor

pendidikan

menempatkan pendidikan seni secara profesional sesuai

dengan potensi yang dimiliki menyebabkan terabaikannya pula pengembangan
berbagai aspek pendukung pelaksanaan pendidikan seni di lapangan. Berbagai
faktor pendukung seperti kurikulum, guru, dan bahan ajar, sarana dan prasarana
yang ada di lapangan serta program peningkatan kualitas guru dan calon guru seni
sangat memprihatinkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Keadaan ini
semakin parah karena upaya perbaikan pendidikan seni lebih banyak berawal dari
permasalahan yang semata-mata muncul

dari

keterbatasan

yang

ada

di

lapangan tanpa memperhatikan konsep ideal.
Peran pendidikan seni adalah bersifat multidimensional, multingual dan
multikultural, menurut Cut Kamaril Wardani Surono ketiga sifat pendidikan
seperti ini memilki potensi dalam pengembangan kecerdasan manusia agar
mampu bertahan hidup dan mampu secara bermartabat pada masa kini dan
masa depan.

E. Temuan Penelitian Terdahulu : tentang Pendidikan Karakter
Pembentuan Karakter Berbasis Pendidikan Seni Budaya Tingkat Sekolah
Dasar di Kota Malang, Jawa Timur (Marie dkk, 2012). Penelitian ini dilakukan di
lingkup pendidikan sekolah dasar, karena sekolah dasar menjadi lembaga yang
amat vital untuk mewadahi pendidikan karakter. Tiga pertanyaan penelitian ini
adalah (1) Bagaimanakah regulasi yang terkait dengan pendidikan karakter
berbasis seni budaya di tingkat Sekolah Dasar di Kota Malang, (2) Bagaimanakah
penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis seni budaya di level pendidikan
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Sekolah Dasar, (3) Bagaimanakah persepsi guru, orang tua siswa, siswa,
penyelenggara pendidikan setempat tentang pelaksanaan dan manfaat pendidikan
karakter berbasis seni budaya.Penelitian dilakukan di Kota Malang dengan
pertimbangan (1) Kota Malang berpredikat sebagai kota pendidikan dan kota
budaya di wilayah Jawa Timur, (2) Sebagai kota pendidikan dan kota budaya
dimungkinkan akan diperoleh sekolah dasar yang berkompeten pada pendidikan
berbasis seni budaya. Subyek penelitian ini adalah 4 Sekolah Dasar dengan
kreteria 1)satu sekolah dasar negeri yang menonjol dalam pendidikan seni
budaya,2) satu sekolah dasar swasta yang menonjol di bidang pendidikan, 3) satu
sekolah dasar negeri umum, 4) dan satu sekolah dasar swasta umum. Berdasarkan
kriteria tersebut diperoleh 4 Sekolah Dasar yaitu: SDN Percobaan I, SD Islam
Sabilillah, SDN Purwantoro I, dan SD Katolik Santo Yusup.
Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada para pendidik
(guru dan kepala sekolah) di 4 sekolah dasar tersebut, orang tua siswa, siswa, dan
para pejabat Dikpendik kota Malang, pengamatan terlibat, pemotretan, FGD
(kelompok siswa, kelompok kepala sekolah dan guru, dan kelompok komite
sekolah).
Hasil penelitian ini memperlihatkan: (1) Implementasi pendidikan karakter
di empat SD terpilih menggunakan metode pembiasaan, (2) Setiap sekolah
memiliki landasan pendidikan karakter yang ditonjolkan, (3) Mapel seni budaya
belum diimplementasikan dalam pendidikan karakter, (4) Pendidikan karakter
tidak eksklusif di pelajaran seni budaya tapi di seluruh mata ajar, (5) Mapel seni
budaya pada umumnya masuk dalam eskul sekolah, (6) Belum tampak jejak
operasionalisasi dari edaran Mendiknas no 383 /MPN/LL/2011 tentang

Tim

Penggerak Pendidikan Karakter di Kota Malang .
Belajar melalui pendekatan terpadu merupakan pendekatan yang dapat
memberikan pemahaman secara holistik pada anak tentang suatu konsep atau
prinsif. Dalam belajar seni perlu dikembangkan kemampuan yang terpadu antara
konseptual, operasional dan sintetik(M.Barett,1982) serta antar bidang seni dan
lintas bidang seni. Pendekatan terpadu perlu didukung oleh berbagai metode yang
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tepat agar kemampuan anak memahami seni dapat tercapai secara optimal. M.
Golberg (1997) memberikan alternatif belajar tentang seni melalui pendekatan
terpadu.

F. Roadmap Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan, khususnya yang
berkaitan dengan Pendidikan Karakter, sejak tiga tahun ke belakang. Penelitian
yang dimaksud sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini ,

Tabel 2.2 Roadmap Penelitian

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN
2017- 2019

JUDUL
IMPLEMENTA
PERSOALAN SI
GURU-GURU PENDIDIKAN
KARAKTER
SENI
BUDAYA DI BANGSA
PADA PROSES
SEKOLAH
PEMBELAJAR
DASAR
AN
MATEMATIKA
( Penelitian
Deskriptif
Terhadap
Guru Seni
Budaya )

(Studi Kasus
Implementasi
Proses
Pembelajaran
Matematika
Berbasis Karakter
Terhadap GuruGuru Sekolah

IMPLEMENTAS
I PENDIDIKAN
BUDAYA DAN
KARAKTER
BANGSA PADA
PROSES
PEMBELAJARA
N
PENDIDIKAN
SENI TARI
DAN DRAMA

PEMBELAJARA
N TEMATIK
MATEMATIKA
DENGAN SENI
BUDAYA
UNTUK
MEMBENTUK
KARAKTER

(Studi Model
Pembelajaran di
Sekolah Dasar
Khususnya Dalam
Bidang Pendidikan
Seni Tari dan

( Penelitian
Tindakan
Terhadap Peserta
Didik di Sekolah
Dasar )
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Dasar di Kota
Karawang )

Drama yang
berbasis pada
Pendidikan
Budaya dan
Karakter Bangsa)

Temuan Hasil Penelitian

Penemuan hasil
penelitian ini
Persoalanadalah sebagai
persoalan guruberikut :
guru Seni
(1) Wawasan atau
Budaya di
pengetahuan
Sekolah Dasar,
guru-guru tentang
adalah sebagai
konsep
berikut :
pendidikan
karakter,
(1)Mereka
sangatlah kurang;
mengajar
(2) Dalam
materi seni
pelaksanaan
budaya hanya
mengajar
sebatas
matematika, telah
mengajarkan
banyak yang
teori atau
hafalan istilah- sudah relevan
dengan konsep
istilah atau
pendidikan
nama alat-alat
karakter; (3)
kesenian; (2)
Mereka sendiri Seluruh guru
berpendapat
tidak pernah
bahwa konsep
praktik
pendidikan
berkesenian/
karakter dapat
berkarya seni.
dilaksanakan di
Mereka tidak
sekolahnya
pernah
masing-masing,
melukis; tidak
pernah bermain dengan berbagai

Model
Dalam proses
pembelajaran
penelitian
untuk mengajar
bidang studi seni
tari & drama di SD
yang berbasis
budaya dan
karakter bangsa,
adalah: (1)harus
mengacu kepada
kebijakan
kurikulum 2013
(Kurikulum
Nasional) ; (2)
harus mengacu
kepada modelmodel
pembelajaran yang
diutamakan dalam
kurikulum 2013
(Kurikulum
Nasional ); dan (3)
harus mengacu
kepada Konsep
kebijakan
Pendidikan
Karakter dan
Konsep
Pendidikan Seni
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teater; tidak
pernah
menyanyi atau
menari dalam
suatu
pertunjukkan.
Karena
memang ketika
mengikuti
pendidikan
Diploma atau
S.1 mereka
hanya belajar
pendidikan
PMPKN;
Pendidikan
Matematika;dll

argumen; dan
(4) Masih
banyaknya
kendala yang
dihadapi guru
dalam mengimplemetasikan
pembelajaran
yang berbasis
pendidikan
karakter.

Pembiayaan :
Mandiri

Perjanjian
Kontrak Nomor :
19/Unpas/FKIP/P
uslit/VIII/2015

DIPA Kopertis
Wilayah IV
Kementrian
Pendidikan dan
Kebudayaan,
sesuai dengan
Surat Perjanjian
Pelaksanaan
Penugasan Hibah
Penelitian Nomor
Kontrak :
1014/K4/KM/2015
, tanggal : 27 April
2015, Nomor
DIPA :
023.04.1.673453/2
015
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian ini,
bahwa sampai saat ini belum ada model mengajar tematik pelajaran Matematika
dengan pelajaran Seni Budaya, yang berbasis pembentukan

karakter peserta

didik. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan khusus sebagai berikut :
1. Melakukan inovasi pendidikan, khususnya menemukan model rencana
pembelajaran tematik di sekolah dasar, yang dapat membentuk karakter
peserta didik;
2. Melakukan inovasi pendidikan, khususnya untuk menemukan model
pelaksanaan proses pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar, yang dapat
membentuk karakter peserta didik; dan
3. Melakukan

inovasi pendidikan, khususnya untuk

penilaian pada

menemukan teknik

pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar, yang digunakan

untuk mengukur indikator karakter peserta didik.

B. Manfaat Penelitian

Penomena bangsa Indonesia saat ini sangat menghawatirkan, sebab
masyarakat kita tengah berada pada ancaman runtuhnya peradaban bangsa. Tidak
berlebihan, apabila para pengamat sosial menyatakan bahwa bangsa Indonesia
semakin berada pada lingkungan yang ‗biadab‘, sebab fakta-fakta yang terjadi
setiap saat menandakan semakin lunturnya moral masyarakat;

pimpinan

pemerintahan; dan penegak hukum.
Peran pelaku pendidikan akan menjadi sangat penting untuk menjadi pihak
yang bertanggungjawab dalam mengantisifasi masa depan generasi penerus
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bangsa Indonesia. Hanya dengan melalui pendidikan yang bermutu bangsa ini
akan bisa berubah menjadi bangsa yang berakhlak atau berkarakter. Namun untuk
menjadi bangsa yang berkarakter sebagaimana yang diharapkan, maka guru
berada pada ‗ujung tombak‘ melalui peningkatan profesionalismenya dengan
melaksanakan proses pembelajaran yang bisa mengenai sasaran dalam mencapai
tujuan pendidikan.
Penemuan model pembelajaran yang membentuk karakter menjadi sangat
urgen (utama), sebab pada faktanya para guru khususnya di Sekolah Dasar sangat
kesulitan dalam mengimplementasikan konsep ‗kurikulum baru‘. Pembelajaran
Tematik dipandang sangat diutamakan dalam mengimplementasikan konsep
kurikulum baru, sebab melalui Proses Pembelajaran Tematik akan terindikasi
perubahan peserta didik terutama dalam pembentukan karakter. Pada penelitian
ini mengkhususkan pada mata pelajaran Matematika dengan Seni Budaya, sebab
kedua mata pelajaran ini dipandang sebagai mata pelajaran yang saling bertolak
belakang ditinjau dari sudut pandang konsep keilmuan dan filsafatnya.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode model
teoritis-hipotetik. Metode penelitian ini merujuk pada metode Research and
Development (R&D) yang dikembangkan oleh pada Borg and Gall (1989a : 624),
Educational research and development is a process used to develop and validate
educational product. Jadi menurut Borg and Gall pada dasarnya bahwa R&D
dalam

pendidikan adalah suatu

penelitian yang menghasilkan suatu produk

pendidikan untuk divalidasi. Dengan demikian, prosedur yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah sebagaimana digambarkan pada alur berikut.

Gambar 4.1 Prosedur Penelitian
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Prosedur

yang dilakukan pada penelitian teoritis-hipotetik ini adalah

melalui tahap-tahap : (1) studi pendahuluan / assesmen kebutuhan; (2) studi
literatur; (3) penyusunan rancangan model teoritis-hipotetik; (4) validasi isi dan
validasi implementasi; dan (5) penyusunan model pembelajaran. Tahap-tahap
pada prosedur penelitian yang dimaksud tersebut dideskripsikan seperti
berikut ini.

B. Prosedur Penelitian

1. Tahap : Studi Pendahuluan / Assesmen Kebutuhan

Pada tahap studi pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan data dari
fakta di lapangan, yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembinaan
pendidikan karakter. Secara komprehensif, digali dari berbagai informasi yang
berkaitan dengan

hal-hal sebagai berikut : (1) wawasan/pengetahuan guru,

tentang konsep pendidikan karakter; (2) pengalaman guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada proses pembelajaran seni budaya di
kelas; dan (3) hambatan guru, khususnya yang berkaitan dengan implementasi
pembentukan karakter pada proses pembelajaran seni budaya terhadap peserta
didik di kelas.
Objek yang menjadi responden pada penelitian pendahuluan ini adalah
guru sekolah dasar khususnya yang mengajar mata pelajaran seni budaya. Agar
mendapatkan data yang kredibel dan mengenai sasaran untuk diteliti, maka objek
penelitian ini adalah guru sekolah dasar yang mengajar di kelas rendah, yaitu
kelas 1, kelas 2, dan atau kelas 3. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan
Focus Group Discussion

atau yang biasa disebut FGD.

Adapun lokasi

penelitian pendahuluan ini dilakukan terhadap guru-guru di beberapa sekolah
dasar yang ada di wilayah Jawa Barat, yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung
Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang.
Agar pelaksanaan pengumpulan data menjadi terarah dan menghasilkan
temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipersiapkan
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instrumen penelitian yang berbentuk beberapa pertanyaan, yaitu : (1) Apakah
bpk/Ibu guru mengetahui peraturan pemerintah/kebijakan yang berkaitan tentang
pendidikan karakter ?—apabila mengetahui, sebutkan ?; (2) Berikan contoh– yang
pernah dilakukan -- bagaimana Bpk/Ibu guru mengimplementasikan konsep
pendidikan karakter pada proses pembelajaran seni budaya yang berbasis
pendidikan karakter ? ; dan (3) Menurut Bpk/Ibu guru, hambatan apa saja—yang
menjadi kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran seni budaya yang berbasis
pendidikan karakter ?

2. Tahap: Studi Literatur

Seperti yang telah disampaikan pada bagian tulisan sebelumnya, bahwa
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan temuan model pembelajaran
matematika di sekolah dasar yang dapat membentuk karakter jujur dan toleransi.
Nilai karakter tersebut diinternalisasikan kepada peserta didik melalui proses
pembelajaran seni budaya. Dengan demikian kajian literatur ini memerlukan
pengetahuan teori tentang nilai, pembentukan karakter, dan pembelajaran seni
budaya. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang nilai, melakukan studi teori dari
Sanusi; dan pembentukan karakter dari Lickona.
(1) Sanusi(2015), menjelaskan gagasan teorinya yang sangat mendalam tentang
sistem nilai, yaitu nilai teologis, nilai etis-hukum, logis-rasional, nilai fisikfisiologis, dan nilai teleologis. Menurutnya bahwa karakter erat kaitannya
dengan nilai, dan sistem nilai itulah yang menjadi landasan pikiran, ucapan,
dan tindakan manusia dalam kehidupan .
(2) Lickona(1991), menegaskan bahwa untuk membentuk karakter peserta didik
dalam proses pembelajaran, harus melibatkan ketiga komponen yang saling
berhubungan satu sama lain, yaitu yang terdiri dari : pengetahuan moral
(moral knowing); perasaan moral (moral feeling); dan tindakan moral (moral
action).
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Gagasan teori dari ketiga pakar tersebut diatas menjadi rujukan utama dan
dijadikan sebagai grand theory, sehingga temuan penelitian ini didasarkan pada
argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain mengacu
pada ketiga teori diatas, pada penelitian ini-pun melakukan kajian dari beberapa
temuan penelitian sebelumnya, melalui referensi jurnal dan buku yang relevan
dengan permasalahan penelitian.
Hubungan antara teori pengembangan model pembelajaran yang akan
menjadi temuan penelitian dengan grand theory dapat dijelaskan seperti pada
gambar di bawah ini.

Gambar 4.2. Hubungan Pengembangan Model Pembelajaran dengan Grand
Theory

3. Tahap : Penyusunan Rancangan Model

Rancangan

model

teoritis-hipotetik

yang

disusun

adalah

model

pembelajaran seni budaya yang dapat menginternalisasikan nilai-nilai karakter
jujur dan toleransi. Isi dari rangcangan model pembelajaran ini didasarkan pada
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hasil studi assesmen kebutuhan dan studi literatur yang telah dilakukan.
Rancangan

model

menggambarkan

pembelajaran

prosedur

yang

ini

berisi

sistematik

kerangka
dalam

konseptual

mengorganisir

yang
proses

pembelajaran seni budaya di sekolah dasar, untuk mencapai tujuan pembelajaran
yaitu membentuk karakter peserta didik, khususnya jujur dan toleransi.
Pengembangan model ini

berfungsi sebagai panduan bagi guru-guru

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran, sehingga benarbenar merupakan kegiatan yang memiki kejelasan tujuan dan tersusun secara
sistematis. Adapun sistematika rancangan model pembelajaran ini, yaitu : (1)
Latar belakang; (2) Model pembelajaran seni budaya; (3) Konsep dasar model
pembelajaran seni budaya untuk pembentukan karakter jujur dan toleransi; (4)
Karakteristik model pembelajaran seni budaya untuk pembentukan karakter jujur
dan toleransi; dan (5) Perencanaan, pelaksanaan dan penilaian seni budaya untuk
pembentukan karakter jujur dan toleransi.

4. Tahap : Validasi Isi dan Implementasi

Pada tahap validasi berisi dua kegiatan pokok, yaitu melakukan validasi isi
dan validasi implementasi, Tujuan dari kegiatan ini adalah terumuskannya model
teoritis-hipotetik menjadi model yang valid atau sahih sehingga menjadi layak
untuk digunakan oleh guru-guru di sekolah dasar dalam pembelajaran matematika
untuk pembentukan karakter jujur dan toleransi. Melalui tahap ini bermaksud
untuk mengetahui tingkat kelayakan isi atau konsepsi dan memenuhi syarat
kelayakan untuk diimplementasikan.
Rancangan Model Teoritis-Hipotetik divalidasi isi oleh pakar pendidikan
dari Universitas Swadaya Gunung Jati ,yaitu Prof. Dr. H. Abdul Rozak, M.Pd,
beliau diminta kesediannya untuk memberikan penilaian terhadap rancangan
model pembelajaran. Hasil dari validasi isi bertujuan untuk mengetahui kekuatan
dan kelemahan dari model pembelajaran, dan selanjutnya untuk direvisi agar
kelemahannya dapat terminimalisir.
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Validasi implementasi oleh praktisi dilakukan untuk memperoleh masukan
dari pihak pelaksana atau pengguna pengembangan model pembelajaran, yaitu
guru-guru sekolah dasar sebagai objek dari penelitian ini. Tahap kegiatan ini
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan kelayakan
pemberlakuan model pembelajaran di sekolah-sekolah. Kegiatan ini dilakukan
melalui focus group discussion atau yang biasa disebut FGD. Adapun sekolah
dasar dijadikan lokasi adalah di kota/kabupaten wilayah provinsi Jawa Barat.

5. Tahap : Penyusunan Model Pembelajaran

Penyusunan model pembelajaran, merupakan tahap akhir dari kegiatan
penelitian. Temuan penelitian ini menjadi layak digunakan oleh pelaksana di
lapangan yaitu guru-guru sekolah dasar, sebab telah melalui tahap-tahap temuan
assesmen kebutuhan, studi literatur, penyusunan rancangan model dan validasi.
Temuan assesmen kebutuhan dari hasil survey di lapangan, merupakan
acuan bagi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Sedangkan hasil studi
literatur telah menghasilkan temuan yang merujuk pada temuan ilmiah para pakar
ilmu pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun validasi isi dan
implementasi, telah membuat pengesahan pada temuan penelitian ini sehingga
layak untuk digunakan. Hal tersebut digambarkan sebagaimana dijelaskan pada
kerangka pemikiran penelitian seperti di bawah ini.
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Gambar 4.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Temuan model pembelajaran ini akan menjawab pertanyaan penelitian,
yaitu strategi penyusunan perencanaan, pelaksanakan dan penilaian akhir
pembelajaran seni budaya untuk pembentukan karakter jujur dan toleransi
terhadap peserta didik di sekolah dasar. Ini merupakan produk penelitian yang
sangat diharapkan akan menjadi solusi dari permasalahan guru-guru, yaitu kurang
adanya pedoman atau panduan guru yang berkaitan dengan pembelajaran seni
budaya untuk pembentukan karakter peserta didik, khususnya di sekolah
dasar.
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BAB V
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Yang Dicapai

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru semestinya
mengatur strategi berdasarkan kondisi karakteristik peserta didik beserta
lingkungan pendukungnya. Mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan
cara memulai mengajar; jalan yang akan ditempuh atau tahap-tahap dalam proses
pembelajaran; melakukan penilaian dan setiap saat harus siap menghadapi
berbagai perubahan situasi. Dengan demikian, guru harus berkompeten dalam
memilih model pembelajaran yang paling efektif agar benar-benar mengenai
sasaran tujuan pembelajaran.
Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang memberikan
arah bagi guru untuk merencanakan, melaksanakan serta memberikan penilaian
proses dan akhir pembelajaran. Dengan demikian, aktivitas proses pembelajaran
akan benar-benar merupakan kegiatan yang tertata secara sistematik dan memiliki
kejelasan tujuan serta dapat dievaluasi keberhasilannya.
Sebagaimana merujuk pada Ruseffendi(1986),bahwa tujuan pembelajaran
matematika harus menjangkau ketiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan
psikomotor. Misalnya pada ranah kognitif matematika dapat membentuk manusia
menjadi berpikir logis atau rasional, pada ranah afektif membentuk manusia
menjadi kritis dan berjiwa kreatif, dan pada ranah psikomotor matematika dapat
membentuk manusia menjadi terbiasa bertindak praktis dalam memecahkan
persoalan masyarakat.
Komponen yang sangat penting dalam sebuah model pembelajaran
matematika yaitu metode pembelajaran, media atau alat peraga matematika, dan
topik matematika yang ketiganya saling berkaitan serta mengarah pada tujuan
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pembelajaran. Hal tersebut dapat dijelaskan seperti melalui gambar di bawah
ini.

Gambar 5.1 : Model Pembelajaran Matematika

Tujuan pembelajaran harus menjangkau ketiga aspek kompetensi peserta
didik yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, misalnya : (1) pengetahuan :
peserta didik mengenal bangun datar dengan menggunakan benda-benda yang ada
di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain; (2) keterampilan : peserta didik
dapat menggambar bangun datar; dan (3) sikap : peserta didik terindikasi
berkarakter jujur dan toleransi.
Metode pembelajaran matematika adalah cara mengajarkan suatu topik
dalam matematika yang tersusun secara sistematik dan logis ditinjau dari aspek
psikologis peserta didik maupun karakteristik ilmu matematika. Ada berbagai
macam metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran
matematika, misalnya ceramah, ekspositori, tanya jawab, demontrasi, penemuan,
diskusi, permainan, inkuiri, pemecahan masalah, dan metode proyek. Pada
kenyataannya metode-metode pembelajaran tersebut tidak dapat berdiri sendiri
tanpa keterlibatan metode lain, tetapi saling melengkapi.
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Dalam mempertimbangkan pemilihan media pembelajaran alat peraga
matematika, berkaitan dengan topik yang akan diajarkan merupakan hal utama
yang semestinya diperhatikan. Tetapi selain itu, alat peraga matematika harus
dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Hal-hal penting lain yang menjadi
pertimbangan

adalah

relevansinya

dengan

nilai

karakter

yang

akan

diinternalisasikan kepada peserta didik, banyak memberikan kesempatan untuk
berbuat, berdiskusi, menemukan sendiri, dan memahami konsep topik matematika
yang benar.

1. Konsep Dasar Model Pembelajaran Matematika berbasis Pendidikan
Seni Budaya untuk Pembentukan Karakter Jujur dan Toleransi
Model pembelajaran matematika berbasis pendidikan seni budaya untuk
pembentukan karakter jujur dan toleransi peserta didik di sekolah dasar merujuk
pada empat teori, yaitu teori tentang nilai, pembentukan karakter, teori
pembelajaran matematika dan teori pendidikan seni budaya. Tentang nilai
merujuk pada teori Sanusi (2015), pembentukan karakter pada teori Lickona
(1991), pembelajaran matematika pada teori Ruseffendi (1990) dan teori
pembelajaran seni budaya pada Surono (2001). Ke-empat teori tersebut dijadikan
landasan yang fundamental dalam penyusunan model pembelajaran ini, sehingga
menjadi pengembangan model pembelajaran yang bernilai ilmiah serta layak
digunakan oleh guru sekolah dasar, khususnya dalam melaksanakan proses
pembelajaran matematika yang berbasis pendidikan seni budaya.
Pertama, nilai erat kaitannya dengan karakter, oleh sebab itu untuk
membentuk manusia yang berkarakter maka harus berpedoman pada sistem nilai
sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Sanusi (2015), yaitu : teologis, etishukum, estetis, logis-rasional, fisik-fisiologik, dan teleologik. Ke-enam nilai
tersebut menjadi landasan bagi setiap manusia dalam berpikir, bersikap, dan
bertindak.
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Setiap manusia yang berpikir, bersikap dan melakukan tindakan apapun,
dilandasi oleh n ilai-nilai yang diyakinannya, yaitu :
(1) Teologis : ketaatan dalam menjalankan perintah agama, seperti misalnya
dalam agama Islam untuk melaksanakan rukun iman, rukun islam, tauhid,
istighfar, istiqomah dan taubat;
(2) Etis-hukum : menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, seperti hormat,
rendah hati, jujur, bertanggungjawab, adil, damai, memaafkan, harmonis dan
toleransi;
(3) Estetik : berpenampilan bersih, indah, cantik, menarik, romantik, dan cinta
kasih;
(4) Logis-Rasional : mewujudkan tindakan yang rasional atau adanya kesesuaian
antara fakta dengan kesimpulan, kejelasan, atau realita.
(5) Fisik-Fisiologik : kejelasan identitas seperti ukuran-ukuran, kekuatan, asalusul, keberadaan, fungsi, dan sebab akibat.
(6) Teleologik : mewujudkan menjadi manusia yang berguna, bermanfaat,
berkembang atau maju, integratif, produktif, efektif, efisien, akuntabel dan
inovatif.
Belajar matematika pada hakikatnya adalah cara bagaimana manusia itu
berpikir, sehingga hasil pemikirannya itu menjadi logis atau rasional. Misalnya
pada pembelajaran topik matematika ‗bidang datar‘, peserta didik diberikan
persoalan : ―Setiap bangun datar segitiga jumlah sudutnya 90o, apakah setiap
bangun datar yang jumlah sudutnya 90o merupakan segitiga?‖. Soal seperti ini
akan membiasakan anak untuk mencari-cari cara berpikir, menghubungkan antara
fakta-fakta sebelum mereka membuat simpulan. Soal lain pada konteks melatih
anak untuk berpikir logis atau rasional, misalnya : ― Indah adalah seorang anak
kelas 2 di sekolah dasar, ia berkeinginan untuk mempunyai boneka yang harganya
Rp 60.000. Untuk mencapai keinginan tersebut ia mengumpulkan uang dengan
cara menabung setiap hari menyisihkan uang jajan yang diberikan oleh ibunya.
Berapakah rata-rata uang jajan yang harus disisihkan atau disimpan oleh Indah
agar bisa membeli boneka tersebut ?‖. Dengan menggunakan matematika sebagai
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alat pembelajaran, anak akan terbiasa berpikir logis atau rasional, yaitu ia harus
mengumpulkan uang setiap harinya rata-rata Rp 2.000, yaitu Rp 60.000 : 30 = Rp
2.000. Akhir-akhir ini dikalangan masyarakat kita telah tumbuhkembangnya
orang yang berpikir tidak

rasional bahkan menyesatkan, misalnya peristiwa

‗penggandaan uang‘, dengan menyimpan uang satu juta rupiah dalam waktu
singkat mereka meyakini akan berubah menjadi seratus juta rupiah.
Matematika mengandung makna keindahan dan keteraturan. Pada
pembelajaran di sekolah dasar, peserta didik diberikan pembelajaran menggambar
bidang datar dengan berbagai macam segitiga, seperti segitiga samasisi, segitiga
samakaki, dan segitiga siku-siku. Bentuk-bentuk bidang datar tersebut menjadi
bernilai keindahan karena adanya keteraturan. Segitiga samasisi adalah sebuah
bidang yang memliki tiga sisi yang sama panjang dan besaran sudur ketiganya
sama. Segitiga samakaki adalah bidang datar yang memliki dua sisi yang sama
panjang dan dua sudut yang sama besar. Segitiga sikusiku adalah bidang datar
yang salah satu sudutnya 90o. Keteraturan dalam matematika yang membuat
bidang ilmu ini menjadi indah atau estetik. Melalui proses pembelajaran dengan
topik matematika ‗bidang datar segitiga‘ anak dibiasakan mengikuti keteraturan,
dengan demikian kehidupan ini menjadi indah atau estetik. Sebagaimana merujuk
pada teori Sanusi bahwa hidup agar bernilai harus bagus, indah, cantik, dan
menarik.
Dengan belajar matematika, peserta didik diharapkan berlatih untuk
terbiasa

mengikuti aturan dan

tidak boleh melanggar aturan yang telah

disepakati. Pada hakekatnya rumus-rumus matematika adalah merupakan
kesepakatan-kesepakatan. Rumus luas bidang datar segitiga adalah L = ½ alas x
tinggi. Apabila ada bidang datar panjang alasnya 4 cm dan tingginya 6 cm maka
luasnya dihitung dengan menggunakan rumus tersebut menjadi ½ x 4 cm x 6 cm =
12 cm. Apabila ada peserta didik mengerjakan soal lain dengan menggunakan
rumus L = alas x tinggi, luasnya menjadi 4cm x 6cm = 24cm menjadi salah,
sebab tidak mengikuti aturan yang telah disepakati. Mengerjakan soal-soal
semacam itu akan menjadikan kebiasaan di kehidupan sehari-hari senantiasa taat
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pada segala aturan, terutama ketaatan pada hukum

agama

dan

budaya

masyarakatnya.
Semestinya setiap manusia dalam menjalani kehidupan, berpedoman pada
sistem nilai sebagaimana merujuk pada teori Sanusi, sebab diyakini akan terwujud
lahirnya manusia berkarakter. Matematika adalah bidang ilmu di sekolah yang
sangat berpotensi dalam mengimplementasikan teori yang dimaksud.
Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa untuk menginternalisasi nilainilai tersebut harus melalui tahap-tahap yang sistematis melalui proses
pembelajaran dalam pendidikan , dimulai dari ketika manusia masih berada pada
usia dini atau melalui proses pembentukan karakter di sekolah dasar.
Ke-dua, untuk membentuk karakter peserta didik di sekolah, merujuk
pada teori Lickona bahwa dalam setiap proses pembelajaran harus melibatkan
ketiga aspek yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu pengetahuan moral (moral
knowing), perasaan moral (moral feeling), dan tindakan moral (moral action).
Peserta didik tidak sekadar diberikan pengetahuan tentang hal yang baik dan yang
buruk, namun harus diberikan pembelajaran untuk bersikap baik yang pada
akhirnya diharapkan akan terbiasa untuk bertindak baik, sesuai dengan nilai-nilai
karakter yang diinternalisasikan.
Hakikat pembelajaran matematika adalah suatu proses ‗pembelajaran
pembiasaan‘ untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Misalnya
pada proses pembelajaran topik bidang datar segitiga, peserta didik diberikan
pemahaman tentang empat jenis definisi dari bangun datar segitiga dan segitiga
istimewa. Ke-empat definisi tersebut merupakan aturan yang telah disepakati,
sehingga peserta didik diberikan ‗ultimatum‘ agar selalu berkomitmen untuk
mematuhinya. Contoh, jika ada yang memberikan informasi bahwa ― Bidang datar
yang dibatasi oleh empat buah sisi‖, maka bidang tersebut pasti ‗bukan segitiga‘;
― Bidang datar yang mempunyai tiga buah sisi yang sama panjang dan dua buah
sudut yang sama besar‖, maka bidang tersebut pasti bukan ― segitiga samasisi‖.
Dengan demikian Apabila peserta didik untuk memberikan jawaban yang tidak
seperti definisi yang seharusnya, maka akan disalahkan oleh guru atau menerima
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sangsi disisihkan oleh teman-temannya karena memberikan jawaban yang
berbeda.
Ke-tiga, menurut Ruseffendi 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
gunakan itu baik; kita menggunakan berbagai pendekatan, metoda dan teknik
mengajar yang sesuai dengan kebiasaan siswa. Hal yang terpenting 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.
Manusia kreatif akan terwujud menjadi bangsa yang berguna, bermanfaat,
berkembang, produktif, efektif, akuntabel, dan inovatif.

Pada proses

pembelajaran matematika peserta didik dilatih agar kreatif, pada contoh soal
matematika misalnya : ― Isilah titik-titik pada soal 22 + 33 = 34 + ….‖. Dengan
berpikir kreatif, soal tersebut sangat mudah untuk diselesaikan. Pada ruas kiri
diambil 1 dan kemudian 1 yang diambil dari 22 ditambahkan pada bilangan 33,
maka kalimat matematianya akan menjadi 21 + 34 = 34 + …... Dengan melihat
pada kedua ruas terdapat bilangan yang sama yaitu 34, maka akan dengan mudah
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mendapatkan bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Bilangan yang
memenuhi titik tersebut adalah 21. Apabila soal-soal semacam ini terus menerus
diberikan, maka anak akan terindikasi menjadi terbiasa berpikir dan bertindak
kreatif.
Ke-empat, Peran pendidikan seni merupakan inti dari kemampuan di
bidang estetika dalam mewujudkan kepribadian manusia secara utuh belum
teraktualisasi secara optimal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Peran
pendidikan seni yang bersifat multidimensional, multingual dan multikultural
pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk

pembentukan kepribadian manusia

secara utuh. Pendidikan seni berperan tidak hanya mengembangkan kemampuan
di bidang estetika saja tetapi dapat berperan dalam mengembangkan kemampuan
di bidang logika dan etika. Hal ini terbukti berdasarkan berbagai penelitian bahwa
pendidikan seni mampu meningkatkan kecerdasan emosional (EQ), intelektual
(IQ), kreativitas (CQ), moral (MQ), adversitas (AQ), dan spiritual (SQ). (
Surono, 2001)
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Lebih lanjut Surono menjelaskan bahwa potensi seni seperti yang
dijelaskan di atas nampaknya belum disadari dan dipahami oleh sebagian besar
masyarakat dan penentu kebijakan bahkan oleh pendidik seni sendiri. Kebanyak
dari mereka baru melihat peran pendidikan seni dari satu sisi saja, yaitu
pengembangan kemampuan artistik semata. Ketidaksadaran ini membuahkan
berbagai kebijakan dan pendapat yang kurang menguntungkan bagi pembentukan
kepribadian manusia Indonesia.
formal yang tidak

Kebijakan pemerintah di sektor

pendidikan

menempatkan pendidikan seni secara profesional sesuai

dengan potensi yang dimiliki menyebabkan terabaikannya pula pengembangan
berbagai aspek pendukung pelaksanaan pendidikan seni di lapangan. Berbagai
faktor pendukung seperti kurikulum, guru, dan bahan ajar, sarana dan prasarana
yang ada di lapangan serta program peningkatan kualitas guru dan calon guru seni
sangat memprihatinkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Keadaan ini
semakin parah karena upaya perbaikan pendidikan seni lebih banyak berawal dari
permasalahan yang semata-mata muncul dari keterbatasan yang ada di lapangan
tanpa memperhatikan konsep ideal.
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Peran pendidikan seni adalah bersifat multidimensional, multingual dan
multikultural, menurut Cut Kamaril Wardani Surono ketiga sifat pendidikan
seperti ini memilki potensi dalam pengembangan kecerdasan manusia agar
mampu bertahan hidup dan mampu secara bermartabat pada masa kini dan
masa depan.
2. Karakteristik Model Pembelajaran Matematika berbasis Pendidikan
Seni Budaya untuk Pembentukan Karakter Jujur dan Toleransi

Model pembelajaran matematika untuk pembentukan karakter jujur dan
toleransi peserta didik berbeda dengan model pembelajaran konvensional, yang
selama ini banyak digunakan oleh guru-guru. Perbedaan tersebut terutama dapat
dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada pembelajaran
pembiasaan dalam bersikap dan bertindak. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya
kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, tetapi
bahkan lebih mengkedepankan pada terbentuknya

karakter

peserta

didik,

termasuk jujur dan toleransi.
Pengembangan model pembelajaran ini dapat dijelaskan dalam beberapa
perspektif, yaitu : (1) Perspektif tujuan pembelajaran, untuk mengembangkan
sikap dan tindakan jujur dan toleransi, oleh sebab itu proses pembelajaran yang
dikembangkan adalah mengutamakan pembelajaran kebiasaan; (2)

Perspektif

sosial, melalui model pembelajaran matematika untuk pembentukan karakter
jujur dan toleransi, peserta didik akan memiliki kompetensi agar dimasa
dewasanya terindikasi menjadi manusia yang berguna di masyarakat; dan (3)
Perspektif

kompetensi

guru,

mengajar

dengan

tujuan

pembelajaran

menginternalisasikan nilai karakter terhadap peserta didik sangat berbeda dengan
tujuan pembelajaran sekadar untuk membentuk kecerdasan. Dengan demikian
guru harus merubah maindset, agar praktek mengajarnya relevan dengan tujuan
pembelajaran.
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Karakteristik atau ciri-ciri model pembelajaran matematika berbasis
pendidikan seni budaya untuk pembentukan karakter jujur dan toleransi peserta
didik, khususnya di sekolah dasar dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Menginternalisasi nilai karakter jujur dan toleransi
Menginternalisasi nilai karakter jujur dan toleransi kepada peserta didik
adalah memberi penghayatan nilai-nilai, sehingga menjadi suatu keyakinan dan
kesadaran akan kebenaran yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Adapun
nilai karakter jujur dan toleransi dapat didefinisikan sebagai berikut : ―Jujur‖
adalah berperilaku yang didasari oleh upaya menjadikan dirinya sebagai orang
yang selalu dapat dipercaya dalam bersikap dan bertindak, ; dan ―Toleransi‖
adalah sikap dan tindakan yang selalu menghargai perbedaan agama, suku, etnis,
dan pendapat yang berbeda dari dirinya.

b. Melibatkan kompetensi pengetahuan moral, perasaan moral, dan
tindakan moral
Pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral adalah ketiga
aspek kompetensi peserta didik yang selalu diobservasi dan dikembangkan oleh
guru dalam setiap proses pembelajaran. Keterkaitan ketiga aspek kompetensi
tersebut berpegang pada pandangan

bahwa pengetahuan moral yang dapat

meningkatkan perasaan moral, akan memotivasi tindakan moral. Dengan
demikian

guru

tidak

sekadar

memberi

pengetahuan,

namun

memberi

pembelajaran sikap melalui pembiasaan, agar peserta didik berperilaku atau
bertindak yang didasarkan pada pengetahuan dan perasaannya.
c. Pembelajaran Pembiasaan dan yang berkaitan dengan

peristiwa

kehidupan sehari-hari
Melalui topik matematika yang telah dipilih guru, peserta didik diberi
pengetahuan tentang nilai-nilai karakter. Kemudian ketika sedang beraktivitas
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dalam proses pembelajaran tersebut, tanpa disadari sebenarnya mereka tengah
membiasakan diri untuk bersikap dan bertindak

jujur dan toleransi. Adapun

pengetahuan tentang nilai-nilai karakter yang disampaikan oleh guru adalah yang
berkaitan dengan peristiwa yang sering dialami atau dilihat oleh peserta didik
dilingkungan keluarga dan masyarakatnya.
d. Pembelajaran menekankan pada aspek sikap yang menyenangkan
Pembelajaran yang menyenangkan, pada konteks ini diartikan sebagai
aktivitas peserta didik yang tidak merasa dipaksa atau terpaksa untuk belajar.
Dampak dari tumbuhnya sikap yang menyenangkan dalam

pembelajaran

matematika, peserta didik akan berpersepsi bahwa matematika itu penting dan
mudah untuk dipelajari, serta tumbuhnya keinginan besar untuk mempelajari atau
dengan kata lain akan bersikap positif terhadap matematika.
Pembelajaran seni budaya pada faktanya merupakan pelajaran yang
banyak disenangi oleh peserta didik dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran
lainnya. Pelajaran seni budaya yang diajarkan di sekolah terdiri dari seni rupa,
seni musik, seni tari, dan seni drama.

e. Strategi pembelajaran menggunakan metoda penemuan terbimbing
melalui diskusi kelompok kecil
Strategi pembelajaran adalah prosedur yang dipergunakan guru berkenaan
dengan konsep pada suatu topik mata pelajaran yang akan diajarkan. Berkaitan
dengan hal tersebut maka metode yang digunakan adalah penemuan terbimbing
melalui diskusi kelompok kecil , yaitu peserta didik dalam kelas dibagi menjadi
kelompok-kelompok kecil antara 4 – 5 anak. Pada setiap kelompok terdiri dari
peserta didik yang heterogen, misalnya : jenis kelamin; suku; agama; latar
belakang status sosial; dan perkembangan mental anak.
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f. Menggunakan media pembelajaran audio visual
Tujuan utama penggunaan media pembelajaran pada model pembelajaran
ini agar peserta didik termotivasi untuk belajar dengan menyenangkan, berdiskusi,
banyak berbuat, mencoba, mendemonstrasikan, menemukan, dan membuat
simpulan dalam kelompoknya. Khususnya pada model pembelajaran matematika
ini, guru memfasilitasi peralatan audio visual ( semacam proyektor dan video)
untuk memberi suguhan film drama yang bertema perilaku jujur dan toleransi,
serta yang berkaitan dengan topic matematika yang sedang dipelajari oleh
peserta didik.
g. Peran guru banyak melakukan observasi atau pengamatan secara
sistematis
Ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, guru melakukan
observasi atau pengamatan kepada setiap individu peserta didik, khususnya yang
berkaitan dengan sikap dan tindakan atau perilaku peserta didik selama
melakukan aktivitas belajar. Sikap dan tindakan yang diobservasi oleh guru
adalah khususnya

yang berkaitan dengan indikator karakter jujur dan

toleransi.
h. Guru selalu membuat catatan tentang perkembangan sikap peserta
didik

Guru mempunyai catatan perkembangan karakter setiap individu peserta
didik, sebagai hasil temuan pengamatan dari setiap berlangsungnya proses
pembelajaran. Khususnya perkembangan karakter jujur dan toleransi peserta didik
akan terpantau oleh guru. Catatan tersebut sebagai bahan penilaian guru, baik
sebagai bahan untuk melakukan tindak lanut pembelajaran maupun penilian akhir
dengan mengacu pada indikator kompetensi.
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i. Penilaian akhir pembelajaran mengutamakan pada perkembangan
karakter jujur dan toleransi
Indikator keberhasilan pembelajaran matematika bukan sekadar penilaian
kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan soal-soal
matematika, tetapi terindikasinya perkembangan karakter peserta didik melalui
hasil pengamatan dalam bersikap dan bertindak atau perilaku jujur dan
toleransi.

3. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian dalam Model Pembelajaran
Matematika berbasis Pendidikan Seni Budaya untuk Pembentukan
Karakter Jujur dan Toleransi

Dalam model pembelajaran matematika untuk pembentukan karakter jujur
dan toleransi, mengandung tiga komponen tahap-tahap pembelajaran, yaitu
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Dalam penyusunan perencanaan merujuk
pada karakteristik

pembelajaran yang telah disusun, dan pada proses

pembelajaran tidak terlepas dari susunan perencanaan, dan penilaian yang
dilakukan terhadap peserta didik, mengutamakan penilaian sikap, yaitu mengukur
indikator kompetensi perilaku jujur dan toleransi.
Pada bagian ini diuraikan ke-tiga komponen tesebut, yaitu : (1) Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan Karakter Jujur; (2)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan Karakter
Toleransi; (3) Pelaksanaan Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan
Karakter Jujur; (4) Pelaksanaan Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan
Karakter Toleransi; (5) Instrumen Penilaian Pembelajaran Matematika untuk
Pembentukan Karakter Jujur; dan (6) Instrumen Penilaian Pembelajaran
Matematika untuk Pembentukan Karakter Toleransi.
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(1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) Matematika untuk
Pembentukan Karakter Jujur

Satuan Pendidikan

: Sekolah Dasar

Kelas

: IV ( empat )

Mata Pelajaran

: Matematika

Topik

: Bidang datar Persegi panjang dan Segitiga

Pembentukan Karakter : JUJUR

a. Kompetensi Dasar

1. Sikap

: Menunjukan tindakan atau perilaku jujur

[KD.1]; [KD.2]
2. Keterampilan : Menghitung luas daerah persegi panjang dan segitiga
[KD.3]
3. Pengetahuan
[KD.4]

: Mengetahui definisi bidang datar persegi panjang dan
segitiga

b. Indikator

No

Indikator

Kompetensi

Peserta didik :

1

Mengetahui definisi bentuk bidang datar persegi

Pengetahuan

panjang dan segitiga.
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2

Memahami

yang dimaksud dengan

Pengetahuan

manusia

jujur dan tidak jujur.

3

Keterampilan

Terampil menghitung luas daerah bentuk bidang
persegi panjang dan segitiga, apabila diketahui
panjang sisi-sisinya.

4

Sikap

Terindikasi bertindak atau berperilaku jujur,
ketika menyelesaikan persoalan kehidupan
nyata, yaitu dengan menggunakan rumus empat
persegi panjang dan segitiga untuk aktivitas
jual beli tanah.

c. Tujuan Pembelajaran
Mengamati / menyaksikan film video yang difasilitasi oleh guru, dengan
tema tentang perilaku orang tidak jujur sehingga

merugikan orang

lain. Proses pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik :


memahami yang dimaksud dengan manusia jujur dan tidak jujur;



merasakan bagaimana bila menjadi orang yang dibohongi oleh orang
yang tidak jujur; dan



termotivasi agar berkeinginan untuk menjadi orang jujur;



termotivasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru, dan
berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompoknya.

Mencari informasi dengan membaca buku-buku dan mengumpulkan data
dari internet atau media sosial tentang orang-orang yang melakukan
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tindakan tidak jujur. Proses pembelajaran ini bertujuan agar peserta
didik :


mengetahui betapa ruginya menjadi orang yang tidak jujur;



termotivasi untuk belajar dan membiasakan diri menjadi orang jujur;
dan



termotivasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru, dan
berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompoknya.

Mengamati atau menyimak ketika guru menjelaskan topik bidang datar
persegi panjang dan segitiga. Proses pembelajaran ini bertujuan agar
peserta didik :


mengetahui definisi bidang datar persegi panjang dan segitiga;



terampil menghitung luas daerah bidang datar persegi panjang dan
segitiga;



termotivasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru, dan
berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompoknya;



mengetahui adanya hubungan antara belajar matematika, khusunya topik
bidang datar persegi panjang dan segitiga dengan belajar pembiasaan
bertindak atau berperilaku jujur; dan



terampil menggunakan rumus-rumus menentukan luas persegi panjang
dan segitiga dengan sebenar-benarnya

atau jujur, untuk mengukur

bidang tanah atau benda lainnya dalam kehidupan sehari-hari, melalui
soal cerita.

d. Materi Pelajaran
Bidang datar Persegi panjang
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Sisi-sisi persegi panjang ABCD adalah AB , BC, CD , dan AD
dengan dua pasang sisi sejajar-nya sama panjang, yaitu AB = DC
dan BC = AD ;
sudut-sudut persegi panjang ABCD adalah :

 DAB,  ABC,  BCD, dan  CDA dengan
 DAB =  ABC =  BCD =  CDA = 90o.
Dengan demikian, bidang datar Persegi Panjang dapat didefinisikan
sebagai berikut :

PERSEGI PANJANG adalah bangun datar segi empat yang
memiliki dua pasang sisi sejajar, memiliki empat sudut siku-siku
yaitu masing-masing besarnya 90o .

Bidang datar Segitiga
Perhatikan gambar di bawah ini.
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Sisi-sisi yang membentuk segitiga ABC berturut turut adalah AB, BC, dan
AC. Sudut-sudut yang terdapat pada segitiga ABC sebagai berikut.

 A atau  BAC atau  CAB.
 B atau  ABC atau  CBA.
 C atau  ACB atau  BCA.
Jadi, ada tiga sudut yang terdapat pada segitiga ABC.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi bidang datar
Segitiga adalah sebagai berikut:

SEGITIGA adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah
sisi, mempunyai tiga buah titik sudut, dan jumlah sedutnya
sebesar 180o.

Luas Persegi panjang

N

M

K

L
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Gambar di atas menunjukkan bangun persegi KLMN dengan panjang
sisi

K L = 7 satuan dan sisi M N = 6 satuan. Apabila kita hitung

jumlah kotak seluruhnya adalah sebanyak 42. Artinya bahwa 7 x 6 =
42, sama dengan

K L x M N.

K L atau p disebut panjang , dan M N atau l disebut lebar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa,
Menghitung LUAS PERSEGI PANJANG, adalah menggunakan
rumus L = p x l , dengan p panjang dan l lebar

Luas Segitiga
Perhatikan gambar dibawah ini,
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AC dan BC membagi persegi panjang ADCE dan BDCF menjadi
dua sama besar.  ADC sama dan sebangun dengan  AEC dan  BDC
sama dan sebangun dengan  BCF, sedemikian sehingga diperolehluas 
ADC =

1
1
x luas persegi panjang ADCE dan luas  BDC = x luas
2
2

persegi panjang BDCF.
Luas  ABC = luas  ADC + luas  BDC
=

1
1
× luas ADCE +
× luas BDCF
2
2

=

1
1
× AD × CD +
× BD × CD
2
2

=

1
× CD × (AD + BD)
2

=

1
× CD × AB
2

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa

Menghitung LUAS SEGITIGA adalah L =

1
xaxt,
2

dengan a alas dan t tinggi

e. Metode Pembelajaran
Pembelajaran ini menggunakan ― Metode Penemuan terbimbing melalui
diskusi kelompok kecil ―. Peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi
kelompok-kelompok kecil, terdiri dari 5 orang per-kelompok. Aktivitas
utama dari kelompok ini adalah mendapatkan temuan dengan bimbingan
guru. Hasil temuan didapatkan melalui diskusi dalam kelompoknya.
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f. Media Pembelajaran
1. Alat peraga ― Papan Paku ‖
2. Proyektor

g. Langkah- Langkah Pembelajaran

No

Aktifitas Guru

Aktifitas Peserta didik

I. Kegiatan Pendahuluan

1

Menyiapkan peserta didik
secara psikis untuk

Mengamati dan Menanya
1. Menyimak apa yang
sedang disampaikan oleh

mengikuti proses
pembelajaran, yaitu dengan
memberikan motivasi

guru.
2. Mengajukan pertanyaanpertanyaan

kepada peserta didik, bahwa
matematika adalah pelajaran
yang mudah dan sangat
penting untuk bekal dalam
kehidupan sehari-hari di
lingkungan keluarga dan
masyarakat.

2

Mengajukan pertanyaanpertanyaan tentang topik

Menjawab pertanyaan-pertanyaan
guru.
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yang sudah dipelajari dan
terkait dengan topik yang
akan dipelajari. Untuk
mempelajari topik bidang
datar persegi panjang dan
segitiga, maka peserta didik
harus memahami macammacam sudut dan terampil
cara mengukur sudut.

3

Menjelaskan tujuan
pembelajaran atau
kompetensi yang akan

Mengamati dan Menanya
Menyimak informasi yang
disampaikan oleh guru.

dicapai, yaitu melalui
pembelajaran topik bidang
datar persegi panjang dan
segitiga, maka akan
membentuk karakter jujur
terhadap peserta didik.

4

Menugaskan kepada peserta

Melaksanakan tugas guru, yaitu

didik agar membentuk

dengan mecari

menjadi kelompok-kelompok

masuk pada salah satu kelompok.

teman untuk

kecil yang terdiri dari 4 s.d
5 orang.

II. Kegiatan Inti
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Mengamati
1



Memutarkan sebuah



Peserta didik melihat dan

video/ film drama

menyimak cerita film

tentang tema

drama tema tentang

kejujuran yang harus

kejujuran.

ditonton oleh peserta
didik. Kisah drama
yang dimaksud,
misalnya tentang
sebuah keluarga yang
pada akhirnya
menyedihkan dan
menanggung rasa
malu ketika kepala
keluarganya terkena
pidana korupsi.


Ketika mereka
sedang menonton
film/ video, guru
mecatat perilaku dan
ekspresi setiap
individu peserta didik.
( guru mencatatnya
pada format
observasi yang telah
disiapkan)

Menanya
2



Guru ―memancing‖



Peserta didik mengajukan
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peserta didik sehingga

pertanyaan-pertanyaan.

termotivasi dan
berani menyampaikan
pertanyaanpertanyaan, berkaitan
dengan yang telah
dilihat dan
diamatinya, terutama
tentang perilaku
kejujuran seseorang
sebagaimana dalam
cerita drama.


Guru harus
berkompeten
membuat situasi,
agar peserta didik
termotivasi untuk
mengajukan
pertanyaanpertanyaan.

Mengumpulkan Informasi/
Eksperimen
3



Guru memfasilitas



Peserta didik bersama

memberikan buku-

kelompoknya

buku bacaan yang

mengumpulkan informasi

berisi tentang kisah

dengan mencatat temuan

orang-orang yang

dari buku dan internet

melakukan tindakan

atau media sosial.
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tidak jujur atau



Pada kelompoknya

korupsi, yang pada

masing-masing, mereka

akhirnya mengalami

berdiskusi yang diarahkan

kerugian materi

oleh guru, tentang orang-

maupun menanggung

orang yang terlibat dalam

rasa malu maupun

kasus-kasus korupsi.

tersisihkan dari
masyarakatnya.


Guru memberikan
tugas kepada peserta
didik untuk mencari
informasi dari internet
atau media sosial.

4



Guru menjelaskan
dan memberikan
pemahaman tentang
pengertian dan
definisi bidang datar
persegi panjang dan

Mengamati
Peserta didik melihat, mengamati
dan menyimak apa yang
dijelaskan oleh guru, pemahaman
tentang pengertian atau definisi
bidang datar persegi panjang dan
segitiga.

segitiga.


Mereka diberikan
‗ultimatum‘ atau
‗dokrin‘ agar patuh
pada definisi, bahwa ―
persegi panjang
adalah bangun datar
segi empat yang
memiliki dua pasang
sisi sejajar, memiliki

7364

empat sudut sikusiku yaitu masingmasing besarnya 900
‖. dan ― Segitiga
adalah bangun datar
yang dibatasi oleh
tiga buah sisi,
mempunyai tiga buah
titik sudut, dan
jumlah sudutnya
sebesar 1800 ―.
Penjelasan:
Definisi dalam matematika
dapat dianalogikan dengan
sistem atau aturan yang
telah disepakati. Pada
dasarnya orang tidak jujur
adalah orang yang suka
melanggar aturan. Dengan
demikian peserta didik di
sekolah dasar harus
dibiasakan untuk patuh atau
mengikuti aturan.

Mengumpulkan Informasi /
Eksperimen
5



Guru berkeliling ke
setiap kelompok



Peserta didik melakukan
aktivitas mencatat barang-
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peserta didik, untuk

barang di sekitar kelas

memberikan

dan sekolah yang

bimbingan,

berbentuk persegi panjang

mengajukan

dan segitiga. Selain itu,

pertanyaan dan

mereka menggali dari

melakukan

sumber internet atau

pengamatan dengan

media sosial. Kemudian

mencatat aktivitas

didiskusikan dengan

dan perilaku peserta

teman-teman di

didik.

kelompoknya masingmasing;


Berdiskusi dan melakukan
eksperimen bersama
teman-teman di
kelompoknya masingmasing. Untuk mengenal
lebih mendalam topik
bentuk-bentuk bidang
datar persegi panjang dan
segitiga, mereka
memanfaatkan alat peraga
‗papan paku‘ sebagai
media pembelajaran.
Kemudian menggambar
persegi panjang dan
segitiga dengan
menggunakan alat tulis
pensil, busur derajat dan
mistar. Mereka
menggambar bangun datar
tersebut dengan mengacu

75
66

pada pemahaman dan
definisi yang telah
dijelaskan oleh guru.

Mengamati dan Menanya
6



Guru menjelaskan



Peserta didik mendengarkan

dan memberikan

dan menyimak apa yang

pemahaman tentang

dijelaskan oleh guru,

cara menghitung luas

pemahaman tentang cara

daerah bidang datar

menghitung bidang datar

persegi panjang dan

persegi panjang dan segitiga.

segitiga.

Pesrta didik bertanya, apabila
ada hal-hal yang tidak jelas.

Mengumpulkan Informasi/
Eksperimen
7



Guru berkeliling ke



Peserta didik berdiskusi

setiap kelompok

mencari jawaban, tentang

peserta didik, untuk

manfaat dan terampil

memberikan

menggunakan rumus-

bimbingan,

rumus persegi panjang

mengajukan

dan segitiga. Mereka

pertanyaan dan

mencari barang-barang di

melakukan

sekitar kelas yang

pengamatan dengan

berbentuk persegi panjang

mencatat aktivitas

dan segitiga, kemudian

dan perilaku peserta

mengukur luasnya dengan

didik.

menggunakan rumus yang
telah dipahaminya.
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Mengasosiasikan/ Mengolah
Informasi
8

Guru menugaskan kepada



Peserta didik mengolah

peserta didik agar berdiskusi

informasi yang telah

mengenai informasi apa saja

dikumpulkan, baik dari

yang telah didapatkan.

hasil kegiatan
mengumpulkan
informasi/eksperimen
maupun hasil mengamati.
Aktivitas ini dilakukan di
kelompoknya masingmasing

Mengkomunikasikan
9



Guru menugaskan

Peserta didik dalam setiap

kepada setiap

kelompoknya secara tertulis

kelompok untuk

kepada guru dan secara

melaporkan secara

bergantian setiap kelompok

tertulis dan

mempresentasikan di depan

mempresentasikan

kelas.

hasil pengamatan,
jawaban atas
pertanyaanpertanyaan,
menumpulkan
informasi/ eksperimen
dan mengasosiasikan/
mengolah informasi.
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III. Kegiatan Penutup

1



Guru bersama peserta



didik baik secara

Peserta didik mengikuti apa
yang dilakukan oleh guru.

individual maupun
kelompok membuat
rangkuman/ simpulan.


Guru memberikan
umpan balik atau
tindak lanjut terhadap
proses dan hasil
pembelajaran.

h. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran
Penilaian Proses Pembelajaran
Pada saat berlangsungnya aktivitas ketika proses pembelajaran, guru
melakukan penilaian terutama pada kompetensi sikap. Hal ini dilakukan
bertujuan untuk mengamati perkembangan karakter peserta didik, yaitu
terindikasinya keinginan untuk menjadi orang jujur atau tidak jujur.
Instrumen penilaian

yang digunakan adalah

dalam bentuk ‗Format

Observasi ‗
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FORMAT OBSERVASI
PERKEMBANGAN KARAKTER ‘JUJUR’ PESERTA DIDIK

Nama Peserta didik : …………………………

No

1

Indikator

Aktivitas

Catatan Guru

Peserta didik

Peserta didik

…………………………

dapat

menonton /

…………………………

merasakan

mengamati/

…………………………

sedihnya

menimak cerita

…………………………

apabila melihat

drama yang

…………………………

orang lain

menggambarkan

sebagai korban

kesedihan sebuah

dari kasus

keluarga yang

korupsi /

disisihkan oleh

tindakan tidak

tetangga/

jujur.

masyarakatnya,
karena kepala

2

Berkeinginan
untuk

keluarganya terjerat

menjadi kasus korupsi dan

orang jujur

ditangkap oleh
penegak hukum.

Kriteria penilaian :
Predikat

Catatan Guru
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Peserta didik terindikasi

Selama mengamati/ menyaksikan film

‗berkeinginan‘ untuk

drama, peserta didik menampakkan

menjadi orang jujur

ekspresi wajah kesedihan.

Peserta didik terindikasi

Selama mengamati/ menyaksikan film

‗tidak berkeinginan‘

drama, peserta didik tidak menampakkan

untuk menjadi orang

ekspresi wajah kesedihan, bahkan

jujur

sepertinya tidak terbawa oleh arus
scenario cerita drama.

Keterangan :
Bagi peserta didik yang terindikasi ‗tidak berkeinginan‘ untuk menjadi
orang yang

jujur, guru

memberikan perhatian khusus, yaitu dengan

diberikanya motivasi betapa ruginya menjadi orang yang tidak jujur
Penilaian Hasil Pembelajaran
Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

No

1

Indikator

Bentuk Soal

Mengetahui definisi

Soal uraian – pertanyaan definisi

gambar bentuk bidang

bidang datar persegi panjang dan

datar persegi panjang

segitiga.

dan segitiga.
[ Pengetahuan]
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2

Memahami arti dari

Soal pilihan ganda – pertanyaan

orang jujur dan orang

yang dimaksud dengan orang jujur

tidak jujur.

dan orang yang tidak jujur.

[ Pengetahuan]

4

Terampil menghitung

Soal Uraian – ditunjukkan gambar

luas daerah gambar

bentuk persegi panjang dan segitiga

bentuk persegi

yang ditentukan panjang sisinya,

panjang dan segitiga,

untuk dihitung luas daerahnya.

apabila diketahui
panjang sisi-sinya.
[ Keterampilan]

Kriteria penilaian :

No
1

Jawaban Peserta didik

Penilaian

Skor

Benar

4

Salah

0

Benar

4

Salah

0

Benar

4

Persis sama dengan definisi
bangun datar persegi panjang
dan segitiga
Tidak persis sama dengan
definisi bangun datar persegi
panjang dan segitiga

2

Memilih jawaban arti orang
jujur
Memilih jawaban arti bukan
orang jujur
Menemukan luas daerah persegi

3

panjang dan segitiga dengan
ukuran yang persis, hasil dari
menggunakan rumus yang benar

72
81

dan yang telah diajarkan.

Menemukan luas daerah persegi
panjang dan segitiga dengan

Salah

0

ukuran yang tidak persis, hasil
dari menggunakan rumus yang
salah.

Kompetensi Sikap

No

1

Indikator

Bentuk Soal

Terindikasi bertindak

Soal Cerita – Seseorang yag akan

atau berperilaku jujur,

menjual tanahnya yang berbentuk

ketika menyelesaikan

persegi panjang dan segitiga. Peserta

persoalan kehidupan

didik diberikan dua jawaban

nyata, yaitu dengan

alternatif, kemudian harus memilih.

menggunakan rumus

Pilihan jawaban a - menggunakan

empat persegi panjang

rumus yang sebenarnya, tetapi

dan segitiga untuk

keuntungannya kecil. Dan pilihan

aktivitas jual beli

jawaban b – tidak menggunakan

tanah.

rumus yang tidak sebenarnya, tetapi
mendapat untung yang besar.

Kriteria Penilaian :

No

Jawaban Peserta didik

Penilaian

Skor

8273

1

Alternatif a

Benar

4

Alternatif b

Salah

0

(2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Matematika untuk
Pembentukan Karakter Toleransi

Satua Pendidikan

: Sekolah Dasar

Kelas

: IV (empat )

Mata Pelajaran

: Matematika

Topik

: Bilangan Pecahan

Pembentukan Karakter : TOLERANSI

----------------------------------------------------------------------------------------------

a. Kompetensi Dasar

1. Sikap

: Menunjukan tindakan atau perilaku toleransi [KD.1];
[KD.2]

2. Keterampilan : Menjumlahkan Bilangan Pecahan [KD.3]
3. Pengetahuan : Mengetahui Pengertian Bilangan Pecahan [KD.4]

b. Indikator

No

Indikator

Kompetensi

Peserta didik
a

1

Mengetahui pengertian bilangan pecahan
1

bilangan

2

3

;

4

1

;

4

b

seperti Pengetahuan

; dan sejenisnya.
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2

Mengetahui manfaat dan indahnya hidup saling berbagi

Pengetahuan

dengan tanpa membedakan suku, agama, status
keluarga dll. melalui soal bilangan pecahan dalam
bentuk cerita.

3

Terampil menghitung bilangan pecahan
seperti

1
8

4

+

1

= …;

4

1

+

4

3

a

+

b

c

= … Keterampilan

d

= …; dan sejenisnya.

4

Terampil menyelesaikan soal cerita tentang hidup

Keterampilan

berbagi dengan menggunakan pengetahuan dalam
menjumlahkan dua bilangan pecahan.

5

Terindikasi bertindak atau berperilaku toleransi, ketika Sikap
menyelesaikan

persoalan

kehidupan

nyata

yang

disuguhkan dalam soal matematika cerita, yaitu dengan
menggunakan pengetahauan matematika yang telah
didapatkannya pada topik bilangan pecahan.

c. Tujuan Pembelajaran

Mengamati/ menyaksikan film video yang difasilitasi oleh guru, dengan tema
tentang perilaku orang yang inkonsisten sehingga merugikan masyarakat.
Proses pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik :


memahami yang dimaksud dengan perilaku toleransi dan intoleransi;



memahami bahwa dengan banyaknya manusia yang intoleransi, maka
lingkungan masyarakat menjadi tidak aman.
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merasakan bagaimana bila menjadi korban dari orang atau sekelompok
orang yang intoleransi; dan



termotivasi agar berkeinginan untuk menjadi orang yang toleransi;

Mencari informasi dengan membaca buku-buku dan mengumpulkan data dari
internet atau media sosial tentang peristiwa banyaknya kerugian, sebagai
akibat dari munculnya peristiwa radikalisme sebagai dampak dari banyaknya
masyarakat yang intoleransi. Proses pembelajaran ini bertujuan agar peserta
didik :


Mengetahui betapa beruntungnya menjadi orang yang toleran dan berdosa
menjadi orang yang intoleran; dan



Termotivasi untuk membiasakan diri menjadi orang yang toleran.

Mengamati atau menyimak ketika guru menjelskan topic ‗bilangan pecahan‘.
Proses pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik :


Memahami konsep bilangan pecahan;



Terampil menjumlahkan bilangan pecahan



Memahami hubungan belajar konsep dan menjumlahkan bilangan pecahan
dengan kebiasaan berperilaku atau bertindak toleransi.

d. Materi Pelajaran

Pengertian Bilangan Pecahan
Rita di rumahnya sedang memotong buah apel menjadi 4 bagian yang sama
besarnya. Ketika ia sedang memakan buah apel tersebut ½ bagian, datanglah
temannya yang bernama Rani, maka Rita memberikan kepada Rani sebanyak
¼ bagian. Berapa bagian lagi sisa buah apel Rita ? . Tentu saja sisa buah apel
Rita adalah ¼ bagian.
Illustrasi di atas merupakan contoh yang biasa ada dalam kehidupan seharihari, oleh sebab itu anak harus memahami bilangan pecahan seperti ½, ¼ atau
¾. Perhatikan luas pada gambar di bawah ini.
85
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Yang di blok pada gambar di bawah ini adalah :

1
2

3
4

Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai
dengan p, q bilangan bulat dan q  0

p
q

; Bilangan p disebut pembilang

dan bilangan q disebut penyebut.
127

Penjumlahan Bilangan Pecahan Senilai

1
1
+
= …. Maka akan lebih jelas apabila diilustrasikan
2
4

Misalkan

dengan gambar seperti di bawah ini,

+
1
2

=
1
4

3
4
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1
1
2
1
3
+
=
+
=
2
4
4
4
4

Jadi,

Jadi untuk menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebutnya, maka
penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu.
Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut.
Jika diketahui pecahan

p
q

=

pxa
qxa

p
atau q

=

p:a
q:a

p
dengan p, q  0 maka berlaku :
q

dimana a, b konstanta positif bukan
nol.

e. Metode Pembelajaran

Untuk menginternalisasi nilai karakter jujur dan toleransi melalui topik
‗Bidang datar segitiga‘menggunakan ‗Metode pembelajaran penemuan
terbimbing melalui diskusi kelompok kecil‘. Guru membagi peserta didik
dalam satu kelas, misalnya sebanyak 40 anak menjadi sepuluh kelompok, jadi
masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Sebelumnya guru telah memiliki
catatan karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan atatus sosial, suku,
agama, maupun kompetensi intelektual, dan lain-lain sehingga setiap kelompok
kecil beranggotakan peserta didik yang heterogen. Untuk lebih

jelasnya

diillustrasikan pada gambar-gambar seperti di bawah ini.

Apabila pada suatu kelas, peserta
didik terdiri dari anak beragama
Islam dan beragama Kristen,
mereka digabung dalam satu
kelompok.
Gambar. 5.2 Kelompok diskusi
peserta didik yang berbeda
agama
87 78

Apabila pada suatu kelas, peserta
didik terdiri dari anak berbeda
intelektual, yang disebut pintar
dan yang bodoh, mereka digabung
dalam satu kelompok
Gambar 5.3 Kelompok diskusi
peserta didik yang berbeda
intelektual

Apabila pada suatu kelas peserta
didik terdiri dari anak keluarga
kaya, anak keluarga miskin, dan
anak keluarga menengah, mereka
digabung dalam satu kelompok.
Gambar 5.4 Kelompok diskusi
yang berbeda status sosial

Apabila pada suatu kelas
peserta didik terdiri dari anak
keturunan sunda dan jawa,
mereka digabung dalam satu
kelompok.
Gambar 5.5 Kelompok diskusi
yang berbeda etnis.
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Media Pembelajaran

1. Proyektor
2. Blok Pecahan
Media pembelajaran yang digunakan dalam topik ‗Bilangan Pecahan‘ adalah
alat peraga ‗ Blok Pecahan‘. Seperti gambar di bawah ini.

Gambar 5.6 Alat Peraga Blok Pecahan

Dengan menggunakan alat peraga tersebut, akan dapat menarik minat peserta
didik. Mereka akan merasakan sedang bermain, pembelajaran matematika
menjadi menyenangkan.

f. Langkah-langkah Pembelajaran

No

Aktifitas Guru

Aktifitas Peserta didik

I. Kegiatan Pendahuluan

Mengamati dan Menanya
80
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1

Menyiapkan peserta didik
secara psikis untuk mengikuti
proses pembelajaran, yaitu
dengan memberikan motivasi

1. Menyimak apa yang sedang
disampaikan oleh guru
2. Mengajukan pertanyaanpertanyaan.

kepada peserta didik, bahwa
matematika adalah pelajaran
yang mudah dan sangat
penting untuk bekal dalam
kehidupan sehari-hari di
lingkungan keluarga dan
masyarakat.

2

Mengajukan pertanyaan-

Menjawab pertanyaan-pertanyaan

pertanyaan tentang topik yang
sudah dipelajari dan terkait
dengan topik yang akan
dipelajari. Untuk mempelajari
topik bilangan pecahan, maka
peserta didik harus memahami
topik operasi bilangan bulat.

Mengamati dan Menanya
3

Menjelaskan tujuan

Menyimak informasi yang

pembelajaran atau kompetensi

disampaikan oleh guru

dasar yang akan dicapai, yaitu
bahwa pada prinsifnya melalui
pembelajaran topik bilangan
pecahan, maka akan
membentuk karakter toleransi.
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4

Menugaskan kepada peserta

Melaksanakan tugas guru, yaitu

didik agar membentuk

dengan mencari teman untuk

kelompok-kelompok kecil

bergabung pada salah satu

yang terdiri dari 4 s.d 5 orang

kelompok.

II. Kegiatan Inti

Mengamati
1



Memutarkan sebuah



Melihat dan menyimak

video cerita drama

cerita film drama tema

dengan tema toleransi.

tentang perilaku toleransi.

Kisah dalam drama
tersebut tentang
seorang darmawan yang
sedang membagi-bagi
sebagian hartanya.


Ketika mereka sedang
menonton film/ video,
guru mencatat perilaku
setiap individu peserta
didik ( guru
mencatatnya pada
format observasi yang
telah disiapkan )
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Menanya
2



―memancing‖ peserta



didik sehingga

Peserta didik mengajukan
pertanyaan-pertanyaan.

termotivasi dan berani
menyampaikan
pertanyaan-pertanyaan,
berkaitan dengan yang
telah didengar dan
diamatinya. Diarahkan
pula, agar pertanyaanpertanyaan tersebut
menuju pada topik
matematika yang akan
diajarkan, yaitu
bilangan pecahan.


Catatan : Guru harus
berkompeten membuat
situasi, agar peserta
didik termotivasi untuk
mengajukan pertanyaanpertanyaan.

Mengumpulkan Informasi/
Eksperimen
3



Memfasilitasi dengan



Peserta didik bersama

memberikan buku-buku

kelompoknya

bacaan yang berisi

mengumpulkan informasi

tentang kisah orang-

dengan mencatat temuan

orang yang melakukan

dari buku dan internet
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tindakan intoleransi,
yang pada akhirnya



atau media sosial.


Pada kelompoknya

merugikan diri sendiri

masing-masing, mereka

dan orang lain.

berdiskusi yang diarahkan

Kemudian guru

oleh guru, tentang orang-

memberikan tugas

orang yang terlibat dalam

kepada peserta didik

kasus-kasus korupsi

untuk mencari informasi
dari internet atau media
sosial.


Berkeliling ke setiap
kelompok peserta
didik, untuk
memberikan bimbingan,
mengajukan pertanyaan
dan melakukan
pengamatan dengan
mencatat aktivitas dan
perilaku peserta didik.

Mengamati
4





Menjelaskan dan



melihat, mengamati dan

memberikan

menyimak apa yang

pemahaman tentang

dijelaskan oleh guru,

pengertian ‗bilangan

pemahaman tentang

pecahan‘.

‗bilangan pecahan‘.

Dalam memberikan
pemahaman pada topik
matematika ini, banyak
dihubungkan dengan
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peristiwa kehidupan
nyata, melalui cerita.

Mengumpulkan Informasi/
Eksperimen
5



berkeliling ke setiap



Peserta didik berdiskusi

kelompok peserta

dan melakukan

didik, untuk

eksperimen bersama

memberikan bimbingan,

teman-teman di

mengajukan pertanyaan

kelompoknya masing-

dan melakukan

masing. Untuk mengenal

pengamatan dengan

lebih mendalam topik

mencatat aktivitas dan

‗bilangan pecahan‘,

perilaku peserta didik.

mereka memanfaatkan alat
peraga ‗blok pecahan‘
sebagai media
pembelajaran.

Mengamati dan Menanya
6

Menjelaskan dan memberikan



Mendengarkan dan

pemahaman tentang cara

menyimak apa yang

menghitung penjumlahan

dijelaskan oleh guru,

bilangan pecahan.

pemahaman tentang cara
menjumlahkan bilangan
pecahan. Peserta didik
bertanya apabila ada halhal yang tidak jelas.

Mengumpulkan Informasi/

9485

Eksperimen
7



Berkeliling ke setiap



berdiskusi mencari

kelompok peserta didik,

jawaban, tentang manfaat

untuk memberikan

dan terampil dalam

bimbingan, mengajukan

menjumlahkan ‗bilangan

pertanyaan dan

pecahan‘.

melakukan pengamatan
dengan mencatat
aktivitas dan perilaku
peserta didik.

Mengasosiasikan/ Mengolah
Informasi
8



Menugaskan kepada



mengolah informasi yang

peserta didik agar

telah dikumpulkan, baik

berdiskusi mengenai

dari hasil kegiatan

informasi apa saja yang

mengumpulkan informasi/

telah didapatkan

eksperimen maupun hasil
mengamati. Aktivitas ini
dilakukan di
kelompoknya masingmasing.

Mengkomunikasikan
9



menugaskan kepada



Dalam setiap kelompoknya

setiap kelompok untuk

secara tertulis kepada guru

melaporkan secara

dan secara bergantian

tertulis dan

setiap kelompok

mempresentasikan hasil

mempresentasikan di

pengamatan, jawaban

depan kelas.

atas pertanyaan9586

pertanyaan,
menumpulkan
informasi/ eksperimen
dan mengasosiasikan/
mengolah informasi.

III. Kegiatan Penutup

1



Bersama peserta didik
secara individual



Mengikuti

apa

yang

dilakuka oleh guru.

maupun kelompok
membuat rangkuman/
simpulan


Memberikan umpan
balik atau tindak lanjut
terhadap proses dan
hasil pembelajaran

g. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

Penilaian Proses Pembelajaran

Pada saat berlangsungnya aktivitas ketika proses pembelajaran, guru
melakukan penilaian terutama pada kompetensi sikap. Hal ini dilakukan
bertujuan untuk mengamati perkembangan karakter peserta didik, yaitu
terindikasinya keinginan untuk menjadi orang berperilaku toleransi atau
intoleransi. Instrumen penilaian yang digunakan adalah dalam bentuk ‗Format
Observasi‘.
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FORMAT OBSERVASI
PERKEMBANGAN KARAKTER ‘TOLERANSI’ PESERTA DIDIK
Nama Peserta didik : ……………….

No

Indikator

1

Aktivitas

Catatan Guru
……………………..

Peserta didik ikut

Peserta didik

merasakan

menonton/ mengamati/

kekhawatiran ,

menyimak cerita drama

apabila banyak

yang menggambarkan

bangsa yang

terjadi kekacauan dan

intoleransi akan

ancaman bagi

berakibat kekacauan

masyarakat, akibat dari ……………………..

di masyarakat

tindakan radikalisme
sebagai dampak dari

2

Bekeinginan untuk

orang-orang yang

menjadi orang yang

intoleransi.

……………………..
……………………..

……………………..

toleransi

3

Berperilaku tidak

Berdiskusi dalam

…………………….

menghargai teman.

kelompok kecil.

…………………….

Kriteria penilaian :



Predikat

Catatan Guru

Peserta didik

Selama mengamati/ menyaksikan film drama,

terindikasi

peserta didik ‘menampakaan ekspresi fisik’ yang
88
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‗berkeinginan‘

menggambarkan kekhawatiran.

untuk menjadi
orang yang
toleransi


Peserta didik

Selama mengamati/ menyaksikan film drama,

terindikasi ‗ tidak

peserta didik

berkeinginan‘

fisik’ yang menggambarkan kekhawatiran.

‘tidak menampakaan ekspresi

untuk menjadi
orang toleransi

Keterangan :
Bagi peserta didik yang terindikasi ‗ tidak berkeinginan‘ untuk menjadi
orang toleransi, guru memberikan perhatian khusus, yaitu dengan diberikan
motivasi betapa ruginya menjadi orang yang intoleransi.

Penilaian Hasil Pembelajaran

Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

No

1

Indikator

Bentuk Soal

Mengetahui pengertian bilangan
pecahan

a

seperti bilangan

b

1
2

;

Soal Pilihan :
3
4

;

1

;



Peserta didik harus

4

dan sejenisnya.

memilih bilangan

[ Pengetahuan ]

pecahan yang lebih
besar atau lebih
kecil diantara dua
bilangan.
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Ditunjukkan suatu
gambar , kemudian
peserta didik harus
mementukan
lambang bilangan
pecahan yang
merupakan bagian
dari gambar
tersebut.

2

Mengetahui manfaat dan indahnya

Soal Pilihan/ Cerita :

hidup saling berbagi dengan tanpa

Diberikan narasi peristiwa

membedakan suku, agama, status

kehidupan tentang

keluarga dll. melalui soal bilangan

seseorang yang memiliki

pecahan dalam bentuk cerita.

kelebihan harta, kemudian

[ Pengetahuan ]

harus memecah-mecah
kelebihan tersebut kepada
beberapa orang. Peserta
didik harus memilih
jawaban yang paling benar
tentang cara pembagian
yang paling benar yang
terkait dengan perilaku
toleransi.

3

Terampil menghitung bilangan pecahan Soal Uraian :
a
b

+

c
d

= … seperti

1
4

= …; dan sejenisnya.
[ Keterampilan ]

+

1
8

= …;

1
4

+

3
4

Peserta didik harus
menyelesaikan soal-soal
penjumlahan dua bilangan
pecahan.
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4

Terampil menyelesaikan soal cerita

Soal Uraian/ Cerita :

tentang hidup berbagi dengan

Diberikan soal cerita tentang

menggunakan pengetahuan dalam

hidup toleransi yang

menjumlahkan dua bilangan pecahan.

menggunakan pengetauan

[ Keterampilan ]

bilangan pecahan sebagai
landasannya.

Kriteria penilaian :

No

Jawaban Peserta didik

Penilaian

Skor

1

Memilih hasil penjumlahan sesuai dengan yang

Benar

4

Salah

0

Benar

4

Salah

0

Benar

4

seharusnya.

Memilih hasil penjumlahan tidak sesuai dengan
yang seharusnya.

2

Memilih jawaban yang sesuai dengan
pemahaman tentang manfaat hidup berbagi
atau toleransi

Memilih jawaban yang tidak sesuai dengan
pemahaman tentang manfaat hidup berbagi
atau toleransi

3

Jawaban sesuai dengan hasil penjumlahan dua
bilangan pecahan
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Jawaban tidak sesuai dengan hasil

Benar

0

Benar

4

Benar

0

penjumlahan dua bilangan pecahan.

4

Jawaban sesuai dengan hasil penjumlahan dua
bilangan, berdasarkan narasi cerita yang
dibacanya.

Jawaban tidak sesuai dengan hasil penjumlahan
dua bilangan, berdasarkan narasi cerita yang
dibacanya.

Kompetensi Sikap

No

Indikator

Bentuk Soal

1

Terindikasi bertindak atau

Soal Cerita :

berperilaku toleransi,

Diberikan soal cerita tentang kegiatan

ketika menyelesaikan

pemilihan calon pimpinan yang

persoalan kehidupan

kandidatnya berbeda agama. Peserta

nyata yang disuguhkan

didik harus memilih jawaban setuju dan

dalam soal matematika

tidak setuju dan alasan dalam

cerita, yaitu dengan

pemilihan tersebut.

menggunakan
pengetahauan matematika
yang telah didapatkannya
pada topik bilangan
pecahan.
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Kriteria Penilaian

No

1

Jawaban Peserta didik

Benar dan alasan sesuai dengan pemahaman

Penilaian

Skor

Benar

4

Salah

0

perilaku toleransi.

Benar dan alasan tidak sesuai dengan pemahaman
perilaku toleransi.

(3) Pelaksanaan Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan
Karakter Jujur

Satua Pendidikan

: Sekolah Dasar

Kelas

: IV (empat )

Mata Pelajaran

: Matematika

Topik

: Bidang datar Persegi panjang dan Segitiga

Pembentukan Karakter : JUJUR

----------------------------------------------------------------------------------------------

a. Kegiatan Pendahuluan

Aktivitas guru :


Menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti proses
pembelajaran, yaitu dengan memberikan motivasi kepada peserta didik,
bahwa matematika adalah pelajaran yang mudah dan sangat penting
untuk bekal dalam kehidupan sehari-hari.
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Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang sudah dipelajari
dan terkait dengan topik yang akan dipelajari. Untuk mempelajari topik
bidang datar

persegi panjang dan segitiga, maka peserta didik harus

memahami macam-macam sudut dan terampil cara mengukur sudut.


Menjelaskan

tujuan

pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan

dicapai, yaitu bahwa pada prinsifnya melalui pembelajaran topik bidang
datar persegi panjang dan segitiga, maka akan membentuk karakter
jujur.

b. Kegiatan Inti

Mengamati
Guru :
Memfalisitasi dengan memutarkan sebuah film drama melalui tayangan
video, yang berjudul :― Betapa senangnya punya rumah baru ―. Berikut ini
sinopsis dari cerita drama tersebut.

Sebuah keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan kedua anaknya yang
bernama Dani dan Yuni. Keluarga tersebut kasihan sekali karena sudah
bertahun-tahun tinggalnya selalu berpindah-pindah rumah, karena harus
mengontrak. Tetapi Ayah Dani sejak sepuluh tahun yang lalu sudah
menabung hingga setelah dihitung, diperkirakan akan cukup untuk
membeli tanah dan membuat rumah. Kemudian Ayah dan Ibu
berkeliling ke berbagai tempat untuk membeli sebidang tanah, yang bisa
dibeli sehingga layak dijadikan rumah dan harganya dianggap murah.
Kemudian ditemukanlah sebidang tanah tersebut.
Tanah tersebut berbentuk persegi panjang, dengan panjang 6 m dan
lebar 8 m. Harga tanah tersebut adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) per-m2. Jadi harga bidang tanah untuk mendirikan rumah
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tersebut adalah Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ). Akhirnya,
bidang tanah tersebut dibeli oleh ayah.
Betapa senangnya Dani dan Yuni, sebab dengan dibelinya tanah tersebut
oleh Ayah, maka sebentar lagi akan mempunyai rumah baru. Tetapi
mereka masih bertanya-tanya. Apakah Ayah membeli tanah itu tidak
tertipu ?, Apakah ukuran tanah itu benar 6m x 8 m ?, dan apakah
luasnya sesuai dengan yang disampaikan oleh penjual ?.

Catatan :


Menggunakan cerita drama dengan menggunakan media film video
membuat pembelajaran matematika menjadi menyenangkan.



Akhir dari cerita (ending) drama ini menimbulkan pertanyaan buat Dani dan
Yuni. Peserta didik yang menyimak cerita drama ini menjadi ‗terpancing‘
untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Peserta didik :
Melihat dan menyimak cerita dalam film drama

Menanya
Guru :
―memancing‖

peserta

didik

sehingga

menyampaikan

pertanyaan-pertanyaan,

termotivasi

berkaitan

dengan

dan
yang

berani
telah

dilihat dan diamatinya. Diarahkan pula, agar pertanyaan-pertanyaan
tersebut menuju pada topik matematika yang akan diajarkan, yaitu
bidang datar persegi panjang dan segitiga.
Peserta didik :
Mengajukan pertanyaan-pertanyaan.


Mengapa Ayah tertipu ?



Kalau tertipu, apanya yang tertipu ?
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Apakah penjual tanah itu tidak jujur ?, kenapa tidak jujur ?



Apa yang harus saya pelajari, agar tidak tertipu seperti Ayah ?



dan lain-lain

Mengumpulkan Informasi / Eksperimen

Guru

:

memfasilitas memberikan buku-buku bacaan yang berisi tentang kisah
Orang - orang yang melakukan tindakan tidak jujur atau korupsi, yang
pada akhirnya mengalami kerugian materi maupun menanggung rasa
malu

maupun

tersisihkan

dari

masyarakatnya. Selain

itu,

guru

memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari informasi dari
internet atau media sosial.

Peserta didik :
bersama

kelompoknya,

temuan dari

mengumpulkan

informasi dengan

mencatat

buku dan internet atau media sosial.

Guru :
Berkeliling ke setiap

kelompok peserta

didik, untuk

memberikan

bimbingan, mengajukan pertanyaan dan melakukan pengamatan dengan
mencatat aktivitas dan perilaku peserta didik.
Mengamati

Peserta didik :
melihat, mendengarkan dan menyimak apa yang dijelaskan oleh guru,
pemahaman tentang bidang datar persegi panjang dan segitiga.
Guru
:
menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang pengertian bidang
datar persegi panjang dan segitiga, seperti berikut ini,
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Bidang datar Persegi panjang

Sisi-sisi persegi panjang ABCD adalah AB , BC, CD , dan AD dengan dua
pasang sisi sejajarnya sama panjang, yaitu AB = DC dan BC = AD ; sudutsudut persegi panjang ABCD adalah :

 DAB,  ABC,  BCD, dan  CDA dengan
 DAB =  ABC =  BCD =  CDA = 90o.
Dengan demikian, dapat didefinisikan sebagai berikut:

PERSEGI PANJANGadalah bangun datar segi empat yang
memiliki dua pasang sisi sejajar, memiliki empat sudut sikusiku yaitu masing-masing besarnya 90o .

Bidang datar Segitiga

Perhatikan gambar di bawah ini.
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Sisi-sisi yang membentuk segitiga ABC berturutturut adalah AB, BC, dan
AC. Sudut-sudut yang terdapat pada segitiga ABC sebagai berikut.

 A atau  BAC atau  CAB.
 B atau  ABC atau  CBA.
 C atau  ACB atau  BCA.
Jadi, ada tiga sudut yang terdapat pada segitiga ABC.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

SEGITIGAadalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah
sisi, mempunyai tiga buah titik sudut, dan jumlah sedutnya
sebesar 180o.

Mengumpulkan Informasi / Eksperimen

Peserta didik :
Melakukan aktivitas mencatat barang - barang disekitar kelas dan
sekolah yang berbentuk persegi panjang dan segitiga. Selain mereka
menggali

dari

sumber

internet

atau

media

sosial.

Kemudian

didiskusikan dengan teman-teman di kelompoknya masing-masing.
Peserta didik :
Berdiskusi

dan melakukan

eksperimen bersama teman-teman di

kelompoknya masing-masing. Untuk mengenal lebih mendalam topik
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bentuk- bentuk bidang datar persegi panjang dan segitiga, mereka
memanfaatkan alat peraga papan paku sebagai media pembelajaran.
Kemudian

menggambar

persegi

panjang

dan

segitiga

dengan

menggunakan alat tulis pensil, busur derajat dan mistar. Mereka
menggambar

bangun

datar

tersebut

dengan

mengacu

pada

pemahaman dan definisi yang telah dijelaskan oleh guru.

Keterangan :
Aktifitas

peserta didik dalam melakukan eksperimen ini adalah

merupakan proses pembelajaran kebiasaan untuk berperilaku jujur.
Mereka menggambar bangun datar persegi panjang dan segitiga akan
mengacu pada definisi yang telah disepakati, yaitu harus mengukur
panjang sisi dan besar sudut dengan benar. Adapun menggunakan
media alat peraga papan paku, agar suasana proses pembelajaran
tersebut menjadi menyenangkan.

Guru :
Berkeliling ke setiap kelompok peserta didik, untuk memberikan
bimbingan, mengajukan

pertanyaan

dan

melakukan

pengamatan

dengan mencatat aktivitas dan perilaku peserta didik.

Mengamati

Peserta didik :
melihat, mendengarkan dan menyimak apa yang dijelaskan oleh guru,
pemahaman tentang cara menghitung bidang datar persegi panjang
dan segitiga.
Guru :
menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang cara menghitung
luas daerah bidang datar persegi panjang dan segitiga, seperti berikut
ini.
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Luas Persegi panjang

N

M

K

L

Gambar di atas menunjukkan bangun persegi KLMN dengan panjang
sisi K L = 7 satuan dan sisi M N = 6 satuan. Apabila kita hitung
jumlah kotak seluruhnya adalah sebanyak 42. Artinya bahwa 7 x 6 =42
sama dengan K L x M N. K L atau p disebut panjang , dan M N
atau l disebut lebar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa,

Menghitung LUAS PERSEGI PANJANG, adalah
menggunakan rumus L = p x l , dengan p panjang dan l lebar
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Luas Segitiga

Perhatikan gambar dibawah ini,

AC dan BC membagi persegi panjang ADCE dan BDCF menjadi
dua Sama besar.
 ADC sama dan sebangun dengan  AEC dan  BDC sama dan

sebangun dengan  BCF, sedemikian sehingga diperolehluas  ADC =

1
1
x luas persegi panjang ADCE dan luas  BDC = x luas perseg i
2
2
panjang BDCF.
Luas  ABC = luas  ADC + luas  BDC
=

1
1
× luas ADCE +
× luas BDCF
2
2
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=

1
1
× AD × CD +
× BD × CD
2
2

=

1
× CD × (AD + BD)
2

=

1
× CD × AB
2

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa

Menghitung LUAS SEGITIGAadalah L =

1
xaxt,
2

dengan a alas dan t tinggi

Menanya

Peserta didik :


Apakah rumus luas bidang datar persegi panjang dan segitiga itu cuma
itu ?, boleh tidak pake rumus lain ?



Apakah rumus-rumus itu, saya harus hafal ?



Untuk apa kegunaan saya bisa menghitung luas persegi panjang dan
segitiga ?

Keterangan :
Apabila dari

peserta didik tidak

semacam itu, maka guru harus

muncul

pertanyaan-pertanyaan

mengarahkan atau ‗menggiring‘ agar

mereka bertanya pada konteks topik yang dibahas.

Guru :
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, silahkan kamu berdiskusi
di kelompok masing-masing.
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Mengumpulkan Informasi / Eksperimen

Peserta didik :


Berdiskusi untuk mencari jawaban , tentang manfaat

memahami dan

trampil menggunakan rumus - rumus persegi panjang dan segitiga.


Mereka mencari barang-barang di sekitar kelas yang berbentuk persegi
panjang dan segitiga, kemudian mengukur luasnya dengan menggunakan
rumus yang telah dipahaminya.

Keterangan :
Aktifitas peserta didik seperti itu, akan menjadi pengetahuan peserta didik,
betapa pentingnya pengetahuan menghitung luas persegi panjang dan
segitiga, sebab dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Berguna pula agar
dimasyarakatnya mereka tidak dibohongi oleh orang yang tidak jujur.
Selain itu, mereka juga dibiasakan untuk berperilaku jujur, taat pada
peraturan dalam melakukan pengukuran.

Guru :
Berkeliling ke setiap

kelompok peserta

didik, untuk

memberikan

bimbingan, mengajukan pertanyaan dan melakukan pengamatan dengan
mencatat aktivitas dan perilaku peserta didik.

Mengasosiasikan / Mengolah Informasi

Guru :
Memberikan tugas di kelompoknya masing-masing. Mengolah informasi
yang telah dikumpulkan, baik

dari hasil

kegiatan mengumpulkan

informasi / eksperimen maupun hasil mengamati.
Peserta didik :
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Hasil dari aktivitas mengamati film drama berjudul : ― Betapa senangnya
punya rumah baru ―


Ayah membeli tanah tersebut tertipu oleh penjual yang tidak jujur.
Sebab bidang tanah yang berbentuk persegi panjang, panjang 8 m dan
lebar

6 m, maka

luas

seharusnya

adalah

48 m2,

sebab

dengan

2

menggunakan rumus luas persegi panjang 8 m x 6 m = 48 m , sehingga 48
m2 x Rp 500.000,00 = Rp 24.000.000,00
Keterangan :
Pada kasus tersebut, peserta didik dibawa untuk dapat membiasakan
ikut merasakan, bagaimana rasanya menjadi orang dibohongi oleh
orang yang tidak jujur.


Agar orang tidak tertipu oleh orang yang tidak jujur, apabila mengalami kasus
seperti di atas, maka harus mempunyai pengetahuan cara menghitung luas
bidang datar persegi panjang yaitu L = p x l, p panjang dan l lebar.

Hasil membaca buku dan temuan di internet :


Ada seorang pejabat yang bernama Bapak Novanto. Ia memiliki kekayaan
yang sangat berlimpah, seperti rumah mewah, mobil mewah, dan uang yang
sangat

banyak.

Tetapi

kemudian

ia

ditangkap

KPK

atau

Komisi

Pemberantasan Korupsi, karena ketahuan mengambil uang milik negara untuk
kepentingan keluarganya. Akibat dari tindakan atau perilaku tidak jujur,
seluruh anggota keluarga bapak Novanto, istri dan anak-anak menjadi
miskin.


Setelah didiskusikan, kemudian informasi ini diolah menghasilkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut.
-

Pak Novanto dipenjara, pasti ia menderita dan menyesal

-

Keluarga menanggung rasa malu

-

Kalau saya jadi Pak Novanto, betapa sedihnya, oleh karena itu saya
harus hidup selalu jujur.
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Hasil mengamati, ketika
persegipanjang dan

guru menjelaskan topik bidang

datar

segitiga. Mempunyai pengetahuan tentang definisi dan

rumus menghitung luas bidang datar persegi panjang dan segitiga, yaitu :


PERSEGI PANJANG adalah bangun datar segi empat yang memiliki
dua pasang sisi sejajar, memiliki empat sudut siku-siku yaitu masingmasing besarnya 90o .



SEGITIGA adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi,
mempunyai tiga buah titik sudut, dan jumlah sedutnya sebesar 180o.



Menghitung LUAS PERSEGI PANJANG, adalah menggunakan rumus L
= p x l , dengan p panjang dan l lebar.



Menghitung LUAS SEGITIGA adalah L =

1
x a x t , dengan a alas dan t
2

tinggi.

Keterangan :
Definisi dan rumus tersebut harus benar-benar dipahami oleh peserta didik.
Memahami dan meyakini kebenaran definisi atau rumus dianalogikan sebagai
aturan, sistem

atau undang-undang yang biasa ada dalam kehidupan di

masyarakat. Apabila di langgar atau tidak sesuai dengan aturan, sistem atau
undang-undang maka akan mendapatkan

sangsi

atau

dikucilkan

dari

komunitasnya.

Hasil mengamati, mencatat benda-benda yang berbentuk persegi panjang dan
segitiga

yang ada di kelas dan lingkungan sekolah, kemudian mengukurnya

dengan menggunakan rumus luas benda tersebut.


Mencatat benda yang berbentuk persegi panjang: Papan tulis; Bangku; Pintu;
jendela; lapangan bola basket.



Mencatat benda yang berbentuk segitiga : kusen pada atap gedung sekolah;
kusen bagian pintu atas.



Mengukur benda-benda yang berbentuk persegi panjang dan segitiga : papan
tulis; meja; pintu; lapangan bola basket; kusen bagian pintu atas.
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Keterangan :
Mencatan benda-benda di dalam kelas dan di sekitar ruangan kelas, agar dapat
menghubungkan keterkaitan topik matematika dengan kehidupan sehari-hari.
Mengukur benda-benda nyata dengan menggunakan rumus persegi panjang dan
segitiga, agar terbiasa berperilaku jujur dalam bertindak dengan menggunakan
aturan yang semestinya.

Mengkomunikasikan

Guru :
menugaskan kepada setiap kelompok untuk melaporkan secara tertulis dan
mempresentasikan hasil pengamatan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan,
mengumpulkan informasi/ eksperimen, dan

mengasosiasikan/ mengolah

informasi.
Peserta didik :
setiap kelompok melaporkan secara tertulis kepada guru dan secara bergantian
setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Poin-poin yang dilaporkan
adalah sebagai berikut :


Sebagaimana hasil dari pengamatan menonton film video ―Betapa senangnya
mempunyai rumah baru‖. Agar kita tidak tertipu oleh orang yang tidak jujur,
untuk membeli sebidang tanah kita harus mempunyai pengetahuan tentang
cara menghitung luas daerah persegi panjang dan segitiga.



Kita bisa merasakan bagaimana sedihnya seperti ayah yang dibohongi oleh
orang yang tidak jujur. Dengan demikian kita harus selalu berperilaku
jujur.



Mengukur bidang datar yang berbentuk persegi panjang dan segitiga yang
berada di sekitar sekolah, dapat menjadi pengetahuan bahwa matematika yang
di ajarkan di sekolah ada hungannya dengan kebutuhan dalam kehidupan
sehari-hari.
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Definisi-definisi persegi panjang dan segitiga harus benar-benar dipahami dan
dihafalkan, begitu pula dengan rumus-rumus untuk mengukur luas daerah
persegi panjang dan segitiga. Dengan demikian harus banyak menyelesaikan
soal-soal baik dalm bentuk soal abstrak maupun soal konkrit dalam
bentuk cerita.

c. Kegiatan Penutup
Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok
membuat rangkuman/ simpulan pelajaran dan guru memberikan umpan
balik atau tindak lanjut terhadap proses dan hasil pembelajaran.
Membuat Rangkuman/ Simpulan

Sikap : Peserta didik harus berperilaku jujur bertindak atau berperilaku jujur
harus dibiasakan sejak sekarang, agar di masa dewasa menjadi orang yang
berkarakter jujur.

Keterampilan : Peserta didik harus terampil menghitung luas daerah bidang
datar persegi panjang dan segitiga.
Terampil menghitung luas bidang datar persegi panjang dan segitiga akan
bermanfaat di kehidupan sehari-hari agar tidak dibohongi oleh orang yang
tidak jujur. Peserta didik harus dibiasakan mengukur bidang datar sesuai
dengan rumus yang harus digunakan, hal ini merupakan sebagai latihan
berperilaku jujur. Apabila mengukur bidang datar persegi panjang dan segitiga
menggunakan rumus yang seharusnya, maka peserta didik terindikasi tidak
memahami atau dimasa dewasanya terindikasi berkarakter tidak jujur.

Pengetahuan : peserta didik harus memahami definisi bidang datar persegi
panjang dan segitiga. Apabila kurang memahami dengan baik, maka akan
mengalami kesalahan dalam bertindak atau berperilaku.
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Memberikan umpan balik atau tindak lanjut terhadap proses dan
hasil pembelajaran.


Apabila ditemukan peserta didik yang kurang memahami definisi dari bidang
datar persegi panjang dan segitiga, maka akan diberikan tugas khusus oleh
guru.



Apabila ditemukan peserta didik yang terindikasi berkarakter tidak jujur,
maka akan diberikan arahan dan perhatian khusus oleh guru.



Catatan dari hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung,
disampaikan oleh guru kepada seluruh peserta didik.

(4) Pelaksanaan Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan Karakter
Toleransi

Satua Pendidikan

: Sekolah Dasar

Kelas

: IV (empat )

Mata Pelajaran

: Matematika

Topik

: Bilangan Pecahan

Pembentukan Karakter : TOLERANSI

--------------------------------------------------------------------------------------------------a. Kegiatan Pendahuluan
Aktivitas guru :


Menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti proses
pembelajaran, yaitu dengan memberikan motivasi kepada peserta didik,
bahwa matematika adalah pelajaran yang mudah dan sangat penting
untuk bekal dalam kehidupan sehari-hari.



Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang sudah dipelajari
dan terkait dengan topik yang akan dipelajari. Untuk mempelajari topik
bilangan pecahan, maka peserta didik harus memahami operasi bilangan
bulat.
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Menjelaskan

tujuan

pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan

dicapai, yaitu bahwa pada prinsifnya melalui pembelajaran topik bilangan
pecahan, maka akan membentuk karakter toleransi.

b. Kegiatan Inti

Mengamati
Guru :
Guru memfasilitasi dengan bercerita sebuah peristiwa kehidupan, yang
berjudul ― Indahnya berbagi ―. Berikut sinopsis dari cerita tersebut.
Pa Soleh adalah seorang pengusaha muslim sukses sehingga ia hartanya
berlebihan. Ia mempunyai dua orang anak yang bernama Desti dan Aris. Pa
Soleh bermaksud ingin membagi uang kepada teman-teman sekolah Desti
dan Aris yang pakir miskin. Ada 10 teman mereka yang pakir miskin
tersebut, yaitu : Ahmad, Halimah, Nurida, Dinda ( beragama Islam);
Kristanto, Nidya, Deryl ( beragama Kristen ), Liana, Ketut ( beragama
Hindu); dan Lindra ( beragama Budha). Uang yang akan dibagikan tersebut
sebesar Rp 500.00,00. Kemudian Pa Soleh menyuruh kepada Desti dan Aris
membagikannya, masing-masing sepersepuluhnya. Jadi masing-masing Rp
50.000,00.
Sehabis membagikan uang tersebut, Desti dan Aris jadi bertanya-tanya
dalam dirinya. Apa bapak kita benar enggak yah?; apakah bapak kita adil
enggak yah? Teman-teman kita yang sepuluh orang itu agamanya berbedabeda yah ?

Keterangan :


Pada awal pembelajaran matematika, guru memaparkan sebuah cerita akan
membuat peserta didik menjadi menyenangkan.
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Akhir dari cerita (ending) ini menimbulkan pertanyaan buat Desti dan
Aris. Peserta didik yang menyimak cerita drama ini menjadi ‗terpancing‘
untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Peserta didik :
Mendengar dan menyimak guru yang sedang bercerita.

Menanya
Guru :
―memancing‖

peserta

didik

sehingga

menyampaikan

pertanyaan-pertanyaan,

termotivasi

berkaitan

dengan

dan

berani

yang

telah

didengar dan diamatinya. Diarahkan pula, agar pertanyaan-pertanyaan
tersebut menuju pada topik matematika yang akan diajarkan, yaitu
bilangan pecahan.

Peserta didik :
Mengajukan pertanyaan-pertanyaan.


Mengapa Ayah sama rata, padahal teman-teman itu agamanya
berbeda-beda, dan kita beragama Islam?




Apakah sikap dan tindakan ayah sudah benar enggak yah ?

Bagaimana yah kalau yang beragama bukan islam, dikasih uangnya
jangan sama dengan teman yang beragama islam?
Mengumpulkan Informasi / Eksperimen

Guru :
memfasilitas dengan memberikan buku-buku bacaan yang berisi tentang
kisah Orang - orang yang melakukan tindakan intoleransi, yang pada
akhirnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, guru
memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari informasi dari
internet atau media sosial.
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Peserta didik :
bersama

kelompoknya,

temuan dari

mengumpulkan

informasi dengan

mencatat

buku dan internet atau media sosial.

Guru :
Berkeliling ke setiap

kelompok peserta

didik, untuk

memberikan

bimbingan, mengajukan pertanyaan dan melakukan pengamatan dengan
mencatat aktivitas dan perilaku peserta didik.

Mengamati

Peserta didik :
melihat, mendengarkan dan menyimak apa yang dijelaskan oleh guru,
pemahaman tentang bilangan pecahan.
Guru :
menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang pengertian bilangan
pecahan, seperti berikut ini.

Pengertian Bilangan Pecahan

1
7

¼

adalah satu bagian dari empat bagian
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¾
1

adalah tiga bagian dari empat bagian

/7 adalah satu dari tujuah bagian

Jadi siswa menjadi paham, bahwa

¾

lebih besar dari

¼, ½ + ¼ = ¾

dan seterusnya.

Pada peristiwa kehidupan sehari-hari sangat memerlukan pengetahuan
sebagai landasan untuk bertindak atau berperilaku toleran. Pada pembelajaran
matematika, pengetahuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk maksud
tersebut antara lain berkaitan dengan pemahaman topik bilangan pecahan.
Misalnya, seseorang harus memahami bilangan pecahan

½, ¾ , ¼

, dan

seterusnya, agar bisa berbagi dengan anggota komunitas di masyarakatnya.
Contoh penggunaan pengetahuan topik

bilangan pecahan dalam

kehidupan sehari-hari. Guru membagikan permen sebanyak 20 kepada 5
orang peserta didik. Nama-nama peserta didik yaitu : Yanti, Dani, Zaky, Irma
dan Didit. Masing- masing menerima sebagai berikut : Yanti
nya,

Zaky

¼

1

1

nya, Irma /5 nya, dan Didit /20 nya.

¼

nya, Dani ¼

Contoh ranah pada

kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap adalah seperti berikut ini.


1

Pengetahuan dan keterampilan : ¼ dari 20 adalah 5, /5 dari 20 adalah 4, dan
1



/20 dari 20 adalah 1;

Sikap : tanyakan kepada Irma dan Didit, bagaiamana perasaanya, yang lain
diberikan 5 permen, sedangkan ia diberikan permen 4 dan 1.

Mengumpulkan Informasi / Eksperimen

Peserta didik :
Melakukan aktivitas mencatat peristiwa dilingkungan
sekolah

sekitar kelas dan

yang berkaitan pengetahuannya tentang bilangan pecahan. Selain
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mereka

menggali

dari

sumber internet

atau media sosial.

Kemudian

didiskusikan dengan teman-teman di kelompoknya masing-masing.
Peserta didik :
Berdiskusi

dan

melakukan

eksperimen

bersama

teman-teman

di

kelompoknya masing-masing. Untuk mengenal lebih mendalam topik bilangan
pecahan, mereka memanfaatkan alat peraga blok pecahan sebagai media
pembelajaran.

Keterangan :
Aktifitas
proses

peserta didik dalam melakukan eksperimen ini adalah merupakan
pembelajaran

menggunakan

kebiasaan

media alat

peraga

untuk

berperilaku

blok pecahan, agar

toleransi Adapun
suasana

proses

pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan.

Guru :
Berkeliling ke setiap kelompok peserta didik, untuk memberikan bimbingan,
mengajukan

pertanyaan

dan

melakukan

pengamatan

dengan

mencatat

aktivitas dan perilaku peserta didik.

Mengasosiasikan / Mengolah Informasi

Guru :
Memberikan tugas di kelompoknya masing-masing. Mengolah informasi yang
telah dikumpulkan, baik dari hasil kegiatan mengumpulkan informasi /
eksperimen maupun hasil mengamati.
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Peserta didik :


Hasil dari aktivitas mengamati cerita guru tentang seorang keluarga yang
membagikan rizkinya kepada pakir miskin. Peserta didik mendiskusikan
apa yang didapat dari hasil mendengar dan menyimak dari cerita
tersebut.



Hasil dari membaca buku-buku dan informasi dari internet. Peserta didik
mendiskusikan kaitannya dengan topik yang sedang mereka pelajari.



Hasil dari mengamati ketika guru mengajarkan pemahaman tentang ‗bilangan
pecahan‘, peserta didik melakukan latihan-latihan soal dengan diskusi di
kelompoknya masing-masing.



Peserta didik melakukan latihan soal-soal cerita yang berkaitan dengan
perilaku toleransi, dengan menggunakan pengetahuan topik ‗bilangan
pecahan‘

Mengkomunikasikan

Guru :
menugaskan kepada setiap kelompok untuk melaporkan secara tertulis dan
mempresentasikan hasil pengamatan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan,
mengumpulkan

informasi /eksperimen,dan

mengasosiasikan/ mengolah

informasi.

Peserta didik :
setiap kelompok melaporkan secara tertulis kepada guru dan secara bergantian
setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Poin-poin yang dilaporkan
adalah sebagai berikut :


Hasil mendengar dan mengamati ketika guru bercerita tentang ―Indahnya
berbagi. Agar kita terbiasa apabila kita memiliki harta lebih, maka agar
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terbiasa berbagi kepada pakir miskin, meskipun orang-orang tersebut berbeda
agama, atau etnis.


Kita bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang fakir miskin, apabila
tidak ada orang yang membantunya.



Pengertian ‗bilangan pecahan‘ dan cara menjumlahkan bilangan pecahan
harus benar-benar dipahami, sebab sangat dibutuhkan dalam kehidupan seharhari khususnya pula agar terbiasa berbagi dengan orang lain.

c. Kegiatan Penutup

Guru beserta peserta didik baik secara individual maupun kelompok membuat
rangkuman/ simpulan pelajaran dan guru memberikan umpan balik atau tindak
lanjut terhadap proses dan hasil pembelajaran.

Membuat Rangkuman/ Simpulan
Sikap : Peserta didik harus bertindak atau berperilaku toleransi harus dibiasakan
sejak

sekarang, agar

di masa dewasa

menjadi

orang

yang

berkarakter

toleransi.

Keterampilan : Peserta didik terampil menjumlahkan bilangan pecahan. Bukan
sekadar terampil menjumlahkan bilangan pecahan dalam bentuk abstrak seperti ½
+ ¼ = ¾ , tetapi trampil pula dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat yang
memerlukan pengetahuan penjumlahan bilangan pecahan.
Pengetahuan :

Peserta didik memahami pengertian bilangan pecahan.

Pengetahuan ini akan menjadi bermanfaat atau berdampak bagi perkembangan
kompetensi dalam berperilaku atau bersikap toleransi.
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Memberikan umpan balik atau tindak lanjut terhadap proses dan hasil
pembelajaran.


Apabila ditemukan peserta didik yang kurang memahami pengertian bilangan
cacah, maka akan diberikan tugas khusus oleh guru.



Apabila ditemukan peserta didik yang terindikasi berkarakter intoleran, maka
akan diberikan arahan dan perhatian khusus oleh guru.



Catatan dari hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung,
disampaikan oleh guru kepada seluruh peserta didik.

(5) Instrumen Penilaian Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan
Karakter Jujur

INSTRUMEN PENILAIAN
Satuan Pendidikan

: Sekolah Dasar

Kelas

: IV (empat)

Mata Pelajaran

: Matematika

Topik

: Bidang datar Persegi panjang dan Segitiga

Pembentukan Karakter

: JUJUR

--------------------------------------------------------------------------------------------------A. Instrumen Kompetensi Pengetahuan

SOAL :

1. Persegi panjang adalah :
.……..…………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………
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2. Segitiga adalah :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) yaitu dengan memberikan soalsoal matematika yang harus dikerjakan sendiri oleh setiap peserta didik.
Pilihlah diantara jawaban dibawah ini yang menurut kamu disebut
perilaku jujur.
a. dikerjakan dengan bantuan orang tua agar jawabanna benar semua
b. dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain – meskipun jawabannya
takut salah
c. dikerjakan bersama-sama dengan tiga orang teman – agar
jawabannya benar
d. tidak dikerjakan
4. Diketahui pada  PQR, besar  P = 48o dan  Q = 72o. Hitunglah besar

 R.
5. Sebuah persegi panjang ABCD dengan ukuran A B = 15 cm dan B C
= 10 cm. Berapakah ukuran C D dan A D ?

KUNCI JAWABAN :

1. Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang memiliki dua
pasang sisi sejajar, memiliki empat sudut siku-siku yaitu masingmasing 900.
2. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi,
mempunyai tiga buah titik sudut, dan jumlah sudutnya sebesar 1800.

126
117

3. (b) dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun jawabannya
takut salah.
4. Oleh karena Segitiga adalah bangun datar jumlah besar sudutnya
1800, maka  P = 48o dan  Q = 72o. Pada  PQR, berlaku

 P +  Q +  R = 180o, sehingga 48o + 72o +  R = 180o
120o +  R = 180o ;  R = 180o – 120o

 R = 60o
Jadi, besar  R = 60o.
5.
D

C

A

B

Oleh karena persegi panjang adalah bidang datar yang memiliki dua
pasang sisi sejajar yang sama panjang, maka
A B = C D dan B C = A D;

Jadi, C D = 15 cm dan A D = 10 cm

B. Instrumen Kompetensi Keterampilan

SOAL :
6. Hitunglah luas daerah persegi panjang seperti pada gambar di bawah
ini.
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panjang A B = 10 cm dan panjang B C = 5 cm

7. Hitunglah luas daerah segitiga seperti pada gambar di bawah ini

Panjang K L = K M = 8 cm ; Sudut LKM = 900

KUNCI JAWABAN :
6. AB = p = 10 cm ; BC = l = 5 cm ; L = p x l
L = 10 cm x 5 cm = 50 cm2 ;
Jadi Luas daerah bidang persegi panjang tersebut adalah 50 cm2
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7. Rumus luas daerah bidang segitiga adalah L = ½ a x t ; a = K L dan
t=KM
Maka L = ½ x 8cm x 8cm = 32 cm2
Jadi, luas daerah segitiga tersebut adalah 32 cm2
C. Instrumen Kompetensi Sikap

SOAL :

8. Pada suatu hari kamu sedang membutuhkan uang dan bermaksud
akan menjual tanah berbentuk sawah warisan orang tua. Bentuk tanah
sawah tersebut seperti gambar di bawah ini.

Kamu

sebagai

penjual tentu saja ingin tanahnya tersebut terjual mahal,

supaya punya uang banyak. Kemudian ditawarkan kepada Pa Dudi yang
akan membeli sawah dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu) per-m2.
Ternyata Pa Dudi setuju akan membeli dengan harga tersebut. Kemudian
selanjutnya kamu mengukur luas tanah

tersebut. Ada dua alternatif

keuntungan dari hasil pengukuran dan penghitungan keuntungan.
Alternatif ke-satu :
Luas tanah dihitung dengan L = p x l ; p = 50 m , l = 20 m ; 50 x 20 =
1000 m2
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Harga tanah Rp 100.000,00 per-m2 ; 1000 m2 x Rp 100.000,00 = Rp
100.000.000,00
Jadi, Pa Dudi harus membayar sebesar Rp 100.000.000,00 ( seratus juta
rupiah ).
Alternatif ke-dua :
Luas tanah dihitung dengan L = p x l ; p = 40 m , l = 20 m ; 40 x 20 = 800
m2 ditambah dengan L = ½ a x t ; a = 10 m , t = 20 m ; ½ x 10 x 20 = 100
m2
Jumlah luas tanah tersebut menjadi 900 m2 ;
900 m2 x Rp 100.000,00 = Rp 90.000.000,00
Jadi, Pa Dudi harus membayar sebesar Rp 90.000.000,00 ( Sembilan
puluh juta rupiah )
Pertanyaan :
Kamu sebagai penjual tanah sawah tersebut akan memilih alternatif kesatu atau alternative ke-dua ? jelaskan apa alasannya !

KUNCI JAWABAN :

8. Alternatif ke-dua, Karena mengikuti aturan atau mengukur bidang
tanah

tersebut

menggunakan

rumus yang

seharusnya, meskipun

mendapat untung yang lebih kecil.
SKOR PENILAIAN :

NOMOR

JAWABAN

KRITERIA

SKOR

SOAL
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1

Benar

4

Salah

0

Benar

4

Salah

0

Benar

4

(a) ; (c) ; atau (c)

Salah

0

600

Benar

4

Bukan 600

Salah

0

Persegi panjang adalah bangun datar
segi empat yang memiliki dua
pasang sisi sejajar, memiliki empat
sudut siku-siku yaitu masing-masing
900.

Bukan definisi persegi panjang

2

Segitiga adalah bangun datar yang
dibatasi oleh tiga buah sisi, mempunyai
tiga buah titik sudut, dan jumlah
sudutnya sebesar 1800.

Bukan definisi segitiga

3

(b) dikerjakan sendiri tanpa bantuan
orang lain

meskipun

jawabannya

takut salah.

4
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5

6

7

8

15 cm dan 10 cm

Benar

4

Bukan 15 cm dan 10 cm

Salah

0

50 cm2

Benar

4

Bukan 50 cm2

Salah

0

32 cm2

Benar

4

Bukan 32 cm2

Salah

0

Alternatif ke-dua

Benar

4

Alternatif ke-satu

Salah

0

(6) Instrumen Penilaian Pembelajaran Matematika untuk Pembentukan
Karakter Toleransi
INSTRUMEN PENILAIAN
Satuan Pendidikan

: Sekolah Dasar

Kelas

: IV (empat)

Mata Pelajaran

: Matematika

Topik

: Bilangan Pecahan
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Pembentukan Karakter

: TOLERANSI

---------------------------------------------------------------------------------------------A. Instrumen Kompetensi Pengetahuan
SOAL :
1

1.

Lebih besar dari …..

2

1

a.

b.

2

c.

4

4

3

4

d.

4

4

2. Gambar pada bagian yang diberikan warna di bawah ini dapat
ditunjukan dengan lambang bilangan pecahan.

Pilihlah jawaban yang benar untuk mewakili kedua kotak yang
diberikan warna

a.

1

b.

9

2
9

c.

3
9

d.

9
2

KUNCI JAWABAN :

1.
2.

1
4
2
9
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B. Instrumen Kompetensi Keterampian
SOAL :

3.

+

1
4

3

= …….

4

4. Rita di rumahnya sedang emoting buah apel menjadi empat bagian yang
sama besarnya. Ketika ia sedang memakan buah apel tersebut ½ bagian,
datanglah temannya yang bernama Rani, maka Rita memberikan kepada
Rani sebanyak ¼ bagian. Berapa bagian lagi sisa buah apel Rita ?.

KUNCI JAWABAN :
4

3.
4.

1

4

4

C. Instrumen Kompetensi Sikap

5. Pada sebuah kelas sedang melaksanakan pemilihan ketua kelas. Calon
ketua kelas terdiri dari Ahmad yang beragama Islam, Salsa yang beragama
Kristen, dan Ketut yang beragama Hindu. Jumlah peserta didik dalam
kelas tersebut adalah sebanyak 60 orang. Dari hasil pemilihan tersebut
didapatkan hasil pemilihan sebagai berikut : Ahmad ¼ suara dari jumlah
seluruh suara; Salsa ½ suara dari jumlah suara; dan ketut ¼ suara dari
jumah seluruh suara.


Apabila kamu beragama Islam, apakah setuju apabila Ahmad yang menjadi
ketua kelas? ; Berikan alasannya ! , atau



Apabila kamu beragama Hindu, apakah kamu setuju apabila Ketut yang
menjadi ketua kelas ?; berikan alasannya !
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KUNCI JAWABAN :
5. Tidak setuju, sebab Salsa yang mendapat suara terbanyak.

SKOR PENILAIAN :

NOMOR

JAWABAN

KRITERIA

SKOR

Benar

4

Salah

0

Benar

4

Salah

0

Benar

4

Salah

0

Benar

4

Salah

0

SOAL
1

1

4

1

bukan

2

4

2
9

2

bukan

9

4

3

4

4

bukan

4

1

4

4

1

bukan

4
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5

Setuju, sebab Salsa yang mendapat

Benar

4

Salah

0

suara terbanyak.

tidak setuju

B. Luaran yang dicapai

1. Publikasi pada jurnal internasional berefutasi terindeks scopus :
Internatnal Journal of Enginering & Technology ISSN : 2227524X
Vol 7, No 3.21 (2018) – Issue 21
2. Publikasi pada jurnal internasional berefutasi terindeks scopus :
European Journal of Social Sciences ISSN : 1450-2267
Vol. 57 No 1 (2018)
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

A. Latar Belakang Penelitian
Kurikulum

nasional

mengamanahkan

yang biasa

disebut dengan

bahwa implementasi

pendidikan

kurikulum

2013,

karakter

harus

diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran di dalam kelas. Dengan demikian,
guru memiliki peranan sangat penting dalam membentuk karakter peserta
didik. Pada kebijakan konsep kurikulum nasional tersebut ditegaskan bahwa
dalam mengajar seluruh mata pelajaran diharuskan menginternalisasi nilai-nilai
karakter kepada setiap peserta didik.
Implementasi

proses

pembelajaran

di

sekolah

dasar

diharuskan

menggunakan sistem pembelajaran tematik terintegratif. Pada setiap pertemuan
pembelajaran minimal terdiri dari dua mata pelajaran, dan terintegrasi pada
sebuah tema serta nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan atau dibentuk bagi
peserta didik. Guru harus memilih nilai-nilai karakter, misalnya : sabar, teliti,
disiplin, toleransi, kreatif, jujur atau kerja keras.
Dari temuan penelitian pendahuluan, guru-guru di sekolah dasar mendapat
kesulitan untuk

mengajar

secara tematik integratif khususnya bagi mata

pelajaran matematika dengan seni budaya. Hal ini sangat dimaklumi, sebab pada
sistem pembelajaran sebelumnya nyaris tidak ada guru yang pernah mengajar
mata pelajaran matematika yang sekaligus mengajar pelajaran seni budaya.
Kebanyakan orang ber-persepsi bahwa karakteristik
Matematika

mata

pelajaran

dengan mata pelajaran seni budaya sangat bertolak belakang.

Ruseffendi (1990) menyatakan bahwa ― Matematika adalah Seni ―. Dalam seni
sering melihat keindahan, keteraturan, misalnya : kombinasi warna dan coretan
pada gambar pemandangan yang mengakibatkan gambar pemandangan itu
kelihatan indah, keterurutan pemukulan alat-alat musik gamelan
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menyebabkan suaranya enak di dengar, dan keteraturan gerak penari yang
menyebabkan tariannya itu enak di pandang. Begitu pula matematika, dengan
dimilikinya keteraturan, keterurutan, dan ketetapannya atau konsistensinya
menyebabkan matematika itu seperti seni, indah di pandang dan diresapi. Sayang
seperti terhadap seni, terhadap matematika pun tidak sedikit orang yang tidak
dapat melihat keindahannya.
Peran pendidikan seni yang bersifat multidimensional, multilingual dan
multikultural pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan kepribadian
manusia secara utuh. Pendidikan seni berperan tidak hanya mengembangkan
kemampuan manusia di bidang

estetika saja tetapi

dapat berperan dalam

mengembangkan kemampuan di bidang logika dan etika. Hal ini terbukti
berdasarkan berbagai penelitian bahwa pendidikan seni mampu meningkatkan
kecerdasan

emosional (EQ), Intelektual (IQ), kreativitas (CQ), moral (MQ),

adversitas (AQ) dan spiritual (SQ). (Surono, 2001)
Jadi apabila kita merujuk pada filsafat atau karakteristik dari ilmu
matematika dan seni budaya, semestinya tidak ada kesulitan apabila kedua mata
pelajaran tersebut terintegrasi menjadi sebuah pembelajaran tematik. Tetapi pada
faktanya guru mengalami kesulitan pada implementasinya di lapangan. Bertolak
dari permasalah tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang
berjudul ― Pembelajaran Tematik Matematika dengan Seni Budaya Untuk
Pembentukan Karakter.
Permasalahan
Munculnya permasalahan ini sebagai dampak dari tidak berkompetennya
guru di sekolah dasar yang tidak nemiliki pengetahuan dalam mengajar untuk
pembentukan karakter peserta didik, khususnya dalam mengimplementasikan
proses pembelajaran tematik matematika dengan seni budaya. Oleh sebab itu,
sangat dibutuhkan suatu model pembelajaran yang bisa menjadi panduan bagi
guru.
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Penelitian pada tahun pertama dan tahun kedua, telah ditemukan model
pembelajaran untuk pembentukan karakter bagi peserta didik di sekolah dasar.
Tahun pertama pada mata pelajaran matematika dan tahun kedua pada mata
pelajaran seni budaya. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian pada tahun
ke-tiga adalah bagaimanakah implementasi pada proses pembelajaran tematik
matematika dengan seni budaya yang dapat membentuk karakter peserta didik di
sekolah dasar ?. Permasalahan tersebut disusun dalam tiga pertanyaan sebagai
berikut :
(1) Bagaimanakah menyusun rencana pembelajaran tematik matematika dengan
seni budaya yang dapat membentuk karakter peserta didik di sekolah
dasar ?
(2) Bagaimanakah melaksanakan proses pembelajaran tematik

matematika

dengan seni budaya yang dapat membentuk karakter peserta didik di
Sekolah Dasar ?
(3) Bagaimanakah

melakukan

penilaian

proses

dan hasil pembelajaran

matematika dengan seni budaya yang dapat membentuk karakter peserta
didik di sekolah dasar ?
Tujuan Khusus
(1) Untuk menemukan model pembelajaran tematik matematika dengan seni
budaya untuk pembentukan karakter peserta didik di sekolah dasar.
(2) Untuk menemukan teknik bagaimana menyusun perencanaan, pelaksanaan
dan penilaian proses dan hasil pembelajaran tematik matematika dengan
seni budaya di sekolah dasar.
Urgensi Penelitian
Penemuan model pembelajaran yang membentuk karakter menjadi sangat
urgen (utama), sebab pada faktanya para guru khususnya di Sekolah Dasar sangat
kesulitan dalam mengimplementasikan konsep ‗kurikulum baru‘ (Kurikulum
2013).

Pembelajaran

tematik

dipandang

sangat

diutamakan

dalam
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mengimplementasikan konsep kurikulum baru, sebab melalui proses pembelajaran
tematik akan terindikasi perubahan peserta didik terutama dalam pembentukan
karakter. Pada penelitian ini mengkhususkan pada mata pelajaran matematika
dengan seni budaya, sebab kedua mata pelajaran ini dipandang kebanyak orang
sebagai mata pelajaran yang saling bertolak belakang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan kontribusi yang bersifat
reflektif dalam meningkatkan praktik pembelajaran bagi guru-guru di sekolah,
oleh sebab itu metode yang akan digunakan adalah action research atau yang
biasa disebut penelitian tindakan kelas, dan biasa disingkat dengan PTK. Mulyasa
(2013) mengemukakan bahwa pengertian kelas tidak terbatas pada empat dinding
kelas atau ruang kelas, tetapi juga lebih pada adanya aktivitas belajar dua orang
atau lebih peserta didik.
Penelitian – menunjuk pada kegiatan mencermati suatu objek, dengan
menggunakan cara dan aturan metodelogi tertentu untuk memperoleh data atau
informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik
minat dan penting bagi peneliti; Tindakan – menunjuk pada suatu gerak kegiatan
yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk
rangkaian siklus kegiatan untuk peserta didik; dan Kelas dalam hal ini terikat pada
pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang
sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang dimaksud
dengan istilah kelas dalah sekelompok peserta didik dalam waktu yang sama,
menerima pelajaran yang sama dari

guru

yang

sama

pula. ( Suharsimi,

Suharjono, dan Supardi, 2006).
Lebih lanjut Mulyasa menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas
merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta
didik

dengan

memberikan

sebuah

tindakan

(treatment)

yang

sengaja

dimunculkan. Tindakan tersebut dilakukan guru, oleh guru berasama-sama peserta
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didik, atau oleh peserta didik dibawah bimbingan dan arahan guru, dengan
maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelajaran.
Tahap-tahap yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Perencanaan ( Planning )
Kegiatan perencanaan mencakup : (1) identifikasi masalah; (2) analisis
penyebab adanya masalah; dan (3) pengembangan bentuk tindakan sebagai
pemecahan masalah.
Pada penelitian tahun ke-3 ini kegiatan perencanaan, telah dilakukan. Yaitu
melakukan survey dan kajian terhadap guru-guru di sekolah dasar yang
mengajar matematika dan seni budaya, terutama dalam implementasinya pada
pembelajaran yang berbasis pembentukan karakter.
2. Tindakan (acting)
Hal terpenting pada tahap kegiatan penelitian ini adalah telah dirumuskannya
hipotesis tindakan. Temuan penelitian pada tahun pertama dan kedua adalah
telah ditemukan bahwa baik pembelajaran matematika maupun pembelajaran
seni budaya pada pada proses pembelajaran

di

sekolah

dasar

dapat

membentuk karakter peserta didik. Selain itu, kedua mata pelajaran ini dapat
dijadikan suatu pembelajaran tematik yang terintegratif. Temuan penelitian
ini menjadi landasan bagi dirumuskannya hipotetsis tindakan.
3. Observasi ( Observing)
Kegiatan observasi atau pengamatan dalam penelitian tindakan kelas
dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran lengkap secara
objektif tentang perkembangan proses pembelajaran, dan pengaruh dari
tindakan yang dipilih terhadap kondisi kelas dalam bentuk data. Atau bisa
dikatakan sebagai kegiatan merekam informasi dampak dari pelaksanaan
tindakan baik dengan atau tanpa alat bantu. Data yang dihimpun melalui
pengamatan (observasi) ini meliputii data kuantitatif dan kualitatif sesuai
dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
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4. Refleksi (Reflecting)
Refleksi dilakukan untuk mengadakan upaya evaluasi yang dilakukan guru
dan tim pengamat dalam penelitian tindakan kelas. Refleksi dilakukan dengan
cara berdiskusi terhadap berbagai masalah yang muncul di kelas penelitian
yang diperoleh dari analisis data sebagai bentuk dari pengaruh tindakan yang
telah dirancang. Pada kegiatan refleksi ini juga ditelaah aspek-aspek mengapa,
bagaimana, dan sejauh mana tindakan yang dilakukan mampu memperbaiki
masalah secara bermakna. Berdasarkan masalah-masalah yang muncul pada
refleksi hasil perlakuan tindakan pada siklus pertama, maka akan ditentukan
oleh peneliti apakah tindakan yang dilaksanakan sebagai pemecahan masalah
sudah mencapai tujuan atau belum. Melalui refleksi inilah maka penelitian
akan menentukan keputusan untuk melakukan siklus

lanjutan

ataukah

berhenti karena masalahnya telah terpecahkan.

TAHAP-TAHAP PENELITIAN
TAHUN KE-TIGA

Gambar 6.1 : Tahap-Tahap Penelitian
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C. Jadwal Penelitian
Tabel 6.1
Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun Ke-tiga

Bulan
No
1

Nama Kegiatan

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

Koordinasi dengan pihak lokasi /
tempat penelitian – ke sekolahsekolah di tiga kota/kabupaten di
jawa barat

2

Penyusunan perangkat penelitian -seperti desain model; format
observasi; identifikasi peralatan/
akomodasi dll

3

Pelaksanaan tindakan I di kota/ kab
satu

4

Pelaksanaan tindakan I di kota/ kab
dua

5

Pelaksanaan tindakan I di kota/ kab
tiga

6

Refleksi / analisis hasil tindakan I

7

Pelaksanaan tindakan II di kota/kab
satu

8

Pelaksanaan tindakan II di kota/kab
dua

9

Pelaksanaan tindakan II di kota/kab
tiga

10

Refleksi/ analisis hasil tindakan II

11

Penyusunan kesimpulan

41134
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Pendidikan tidak sekadar bertujuan untuk membentuk manusia menjadi
cerdas, namun harus mengutamakan terwujudnya bangsa yang berkarakter. Pada
proses

pembelajaran

yang

sekadar

mengembangkan

aspek

kompetensi

pengetahuan dan keterampilan, bahkan dikhawatirkan akan menjadi ancaman
lahirnya bangsa yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan
demikian, dalam proses pembelajaran di sekolah guru harus berkompeten dalam
menginternalisasi nilai-nilai karakter melalui mata pelajaran apa-pun, termasuk
mata pelajaran matematika.
Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah
sangat berpotensi untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, terutama
dalam membentuk menjadi manusia yang berpikir logis atau rasional, serta
berkompeten dalam memecahkan persoalan di masyarakat. Melalui proses
pembelajaran matematika yang berbasis pendidikan seni budaya, diyakini peserta
didik akan terindikasi di masa dewasa-nya akan menjadi bangsa yang cerdas,
kreatif, inovatif, pekerjakeras, jujur, dan toleransi.
Tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini Indonesia tengah dilanda
tumbuh-kembangnya koruptor dan bangsa yang terbiasa bertindak anarkis bahkan
lahirnya teroris, sebagai dampak dari lahirnya bangsa yang tidak jujur dan
intoleransi. Dengan demikian pembelajaran matematika untuk mengembangkan
karakter jujur dan toleransi menjadi sangat penting dan urgen.
Nilai-nilai karakter jujur dan toleransi dapat diinternalisasi terhadap
peserta didik di sekolah dasar melalui proses pembelajaran matematika yang
berbasis pendidikan seni budaya. Pada implementasinya di kelas, guru tidak
sekadar mengajarkan topik matematika agar peserta didik dapat mengerjakan
soal-soal matematika, namun yang terpenting adalah mereka semestinya diberikan
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pembelajaran pembiasaan untuk bersikap dan berperilaku jujur dan toleransi,
dengan mengkaitkan setiap topik matematika dengan nilai-nilai karakter. Untuk
tujuan tersebut, guru dipandang penting agar berkompeten dalam menggunakan
model pembelajaran yang efektif dan mengenai sasaran tujuan pembelajaran.
Menginternalisasi nilai-nilai karakter jujur dan toleransi adalah memberi
penghayatan nilai-nilai, sehingga menjadi suatu keyakinan dan kesadaran akan
kebenaran yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Adapun model
pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang
sistematik dalam mengorganisasikan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
Model pembelajaran matematika yang berbasis pendidikan seni budaya
untuk pembentukan karakter jujur dan toleransi peserta didik di sekolah dasar,
merujuk pada teori tentang nilai-nilai, pembentukan karakter, teori pembelajaran
matematika dan konsep pendidikan seni. Selian itu, berpedoman pula

pada

kebijakan pemerintah : Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang
Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, dan Permendikbud
nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
Model pembelajaran yang dimaksud tersebut mengandung komponen dan melalui
tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian

proses dan hasil

pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran matematika berbasis
pendidikan seni budaya yang dapat menginternalisasi nilai-nilai karakter terhadap
peserta didik di sekolah dasar, khususnya untuk membentuk karakter jujur dan
toleransi, kita uraikan sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pembelajaran matematika berbasis pendidikan
seni budaya yang dapat meng-internalisasi nilai-nilai karakter terhadap
peserta didik di sekolah dasar, khususnya untuk membentuk karakter
jujur dan toleransi.

a. Menyusun

kompetensi

dasar

keterampilan dan pengetahuan.

harus

memuat

Khusunya

yang

kompetensi

sikap,

berkaitan

dengan
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kompetensi sikap, adalah untuk membentuk karakter jujur dan toleransi.
Indikator tindakan atau perilaku jujur dalam pembelajaran matematika
disusun berkaitan dengan topik

matematika yang dapat membiasakan

peserta didik selalu patuh pada definisi atau rumus matematika. Adapun
indikator tindakan atau perilaku toleransi berkaitan dengan topik
matematika yang membiasakan peserta didik untuk hidup berbagi tanpa
membeda-bedakan. Dengan demikian, jawaban dari soal-soal matematika
tersebut akan dapat mengukur terindikasi atau tidaknya sikap dan perilaku
jujur dan toleransi peserta didik;

b. Memilih materi atau topik matematika yang relevan dengan nilai-nilai
karakter jujur dan toleransi. Misalnya dipilih topik ‗bidang datar persegi
panjang dan segitiga‘ untuk nilai karakter jujur, dan dipilih topik ‗bilangan
pecahan‘ untuk nilai karakter toleransi. Melalui topic-topik tersebut,
secara tidak langsung peserta didik sedang diberikan dokrin agar terbiasa
mematuhi system atau aturan yang telah disepakati, dan tanpa disadari
pula sedang diberikan motivasi agar berkeinginan untuk menjadi manusia
yang selalu ingin berbagi tanpa melihat perbedaan;

c. Menyusun tujuan pembelajaran, peserta didik harus memahami arti dari
jujur dan toleransi, termotivasi berkeinginan untuk menjadi orang jujur
dan toleransi. Dan membiasakan

menjadi orang jujur dan toleransi

melalui topik-topik matematika yang sedang dipelajarinya;

d. Memilih metode pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode
penemuan terbimbing melalui diskusi kelompok kecil. Dalam satu kelas
dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang peserta
didik. Dalam setiap kelompok diupayakan terdiri dari anak-anak yang
memiliki perbedaan, misalnya perbedaan agama, etnis, status sosial,
atau intelektual;
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e. Tujuan utama menggunakan media alat peraga matematika adalah agar
pembelajaran menjadi menyenangkan. Tetapi harus memilih alat peraga
yang ada relevansinya dengan nilai-nilai karakter jujur dan toleransi;

f. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran, dirumuskan melalui tahaptahap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta
menyusun instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran. susunan
kegiatan yang dimaksud, memuat berbagai aktivitas peserta didik secara
individu maupun kelompok yang terdiri dari mengamati, menanya,
mengumpulkan

informasi/eksperimen,

mengasosiasikan,

dan

mengkomunikasikan. Hal terpenting dalam menyusun perencanaan
kegiatan

ini

adalah

aktivitas

guru

dalam

memfasilitasi

dengan

menggunakan media film/video cerita yang bertema suatu peristiwa
kehidupan yang berkaitan dengan perilaku manusia jujur dan toleransi. Hal
terpenting pula dalam rumusan kegiatan pembelajaran, bertujuan agar
peserta didik menjadi memahami pentingnya mempelajari suatu topik
matematika, oleh sebab sangat berhubungan dengan

pembentukan

karakter jujur dan toleransi; dan

g. Merumuskan instrumen penilaian sikap, ketrampilan, dan pengetahuan
harus dapat mengukur terindikasi atau tidaknya perilaku peserta didik,
jujur atau tidak jujur dan toleransi atau intoleransi. Dengan demikian, guru
harus berkompeten menyusun soal-soal matematika yang berkaitan dengan
nilai-nilai karakter jujur dan toleransi.

2. Melaksanakan proses pembelajaran matematika berbasis pendidikan
seni budaya yang dapat meng-internalisasi nilai-nilai karakter terhadap
peserta didik di sekolah dasar, khususnya untuk membentuk karakter
jujur dan toleransi.

147
138

Pelaksanaan pada proses pembelajaran matematika untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter jujur dan toleransi melalui

tahap-tahap : (1)

kegiatan pendahuluan; (2) kegiatan inti; (3) dan kegiatan penutup. Ke-tiga tahap
kegiatan ini mengarah pada tujuan pembelajaran utama, yaitu untuk membentuk
karakter jujur dan toleransi. Dengan demikian dalam proses pelaksanaan
pembelajaran ini melibatkan tiga komponen kompetensi, yaitu : pengetahuan
moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Selain itu, aktivitas peserta didik
mengikuti pula tahap-tahap: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/
eksperimen, mengasosiasikan/mengolah informasi, dan mengkomunikasikan.
Beberapa kekhususan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika untuk
pembentukan karakter jujur dan toleransi adalah sebagai berikut :
(1) Mengamati, peserta didik diberikan suguhan cerita peristiwa dalam
kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema jujur dan toleransi. Peserta
didik mendengar, melihat dan menyimak cerita tersebut agar termotivasi untuk
menjadi orang jujur dan toleransi. Selain itu, melalui aktifitas seperti ini
peserta didik dapat menghubungkan antara perilaku jujur dan toleransi dengan
topik matematika yang akan dipelajarinya, sehingga termotivasi untuk ingin
mempelajari topik tersebut. Apabila suguhan cerita tersebut menggunakan alat
bantu semacam video film drama, maka pembelajaran matematika akan
lebih menyenangkan.
(2) Menanya, dengan telah menyimak cerita yang telah disuguhkan oleh guru,
peserta didik menjadi termotivasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Guru harus berkompeten untuk memotivasi agar peserta didik terdorong untuk
mengajukan pertanyaan. Diharapkan bentuk pertanyaan tersebut banyak
keterkaitannya dengan mengapa orang bisa jujur dan tidak jujur, mengapa
orang bisa toleransi dan intoleransi. Selain itu guru member arahan, agar
pertanyaan

peserta

didik

sampai

kepada

termotivasinya

mereka

menguhubungkan dengan pentingnya mempelajari suatu topik matematika
untuk membentuk karakter jujur dan toleransi.
(3) Mengumpulkan informasi/eksperimen, peserta didik membaca buku-buku
dan mencari informasi di internet atau media sosial, berisi tentang kisah
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orang - orang yang melakukan tindakan korupsi dan intoleransi, yang pada
akhirnya

akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, Guru

memberikan tugas

kepada peserta didik untuk mendiskusikan temuan

tersebut bersama anggota di dalam kelompoknya masing-masing.
(4) Mengasosiasikan/mengolah informasi, aktivitas kegiatan pembelajaran ini
pada dasarnya adalah agar peserta didik terbiasa menemukan sesuatu melalui
musyawarah atau diskusi, namun tetap dengan bantuan arahan atau bimbingan
guru. Itulah sebabnya aktivitas pembelajaran seperti ini disebut dengan
metode pembelajaran penemuan terbimbing melalui diskusi kelompok kecil.
Pada saat peserta didik sedang aktifitas berdiskusi, guru mencatat perilaku
mereka, terutama yang berkaitan dengan perilaku-perilaku yang berindikasi
jujur atau tidak jujur dan toleransi atau intoleransi.
(5) Mengkomunikasikan, setiap kelompok peserta didik memepertanggung
jawabkan hasil dari tahap-tahap kegiatan sebelumnya dihadapan guru dan
teman-temannya, terutama hasil eksperimen dan mengolah data hasil temuan.
Guru akan dapat memberikan penilaian lebih mudah, yang berkaitan dengan
perilaku-perilaku jujur dan toleransi. Menyelesaikan persoalan dalam
pembelajaran matematika, menemukan sesuatu akan lebih mudah, apabila
melalui diskusi antar mereka, dibandingkan dengan mencari solusi secara
individual. Tetapi guru berperan dalam membimbing atau mengarahkannya.
Melalui aktifitas mengkomunikasikan melalui presentasi setiap kelompok,
guru akan dapat mencatat terindikasinya perilaku jujur atau tidak jujur, dan
perilaku toleran atau intoleran.

3. Penilaian proses dan hasil pembelajaran matematika berbasis pendidikan
seni budaya untuk mengukur indikator karakter jujur dan toleransi.

Penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan pada proses dan
hasil pembelajaran matematika untuk pembentukan karakter jujur dan
toleransi, terdiri dari penilaian sikap,keterampilan, dan pengetahuan. Indikator
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yang diukur pada penilaian sikap adalah terindikasinya peserta didik dalam
berperilaku j ujur atau tidak jujur dan toleran atau tidak toleran.
Adapun

penilaian

kompetensi

keterampilan

dan

pengetahuan

ditentukan dngan kriteria salah atau benar. Benar diberikan skor 4 (empat),
dan salah diberikan skor 0 (nol). Jadi dengan kata lain dalam memberikan
nilai hasil pembelajaran matematika tidak ada istilah ‗agak benar‘ atau ‗agak
salah‘. Apabila dikaitkan dengan perilaku jujur dan toleransi, maka misalnya
sedikit mengambil uang orang lain dengan banyak mengambil uang hak orang
lain, adalah hukmunya sama yaitu melakukan tindakan korupsi. Jadi peserta
didik diberikan pembelajaran pembiasaan agar tidak selalu mematuhi
peraturan yang telah disepakati, tanpa berniat melanggar sedikit-pun.

B. Implikasi
Akibat logis dari ditemukannya model pembelajaran matematika untuk
pembentukan karakter jujur dan toleransi terhadap peserta didik di sekolah
dasar.
1. Guru memiliki motivasi dan pengetahuan yang lebih menguatkan tentang
hakikat pentingnya pembelajaran matematika diajarkan di sekolah, sehingga
terinspirasi untuk merubah maindset dari kebiasaan mengajar dengan model
pembelajaran konvensional menjadi mengajar yang semestinya, yaitu dengan
mengacu pada kebijakan kurikulum nasional dan relevan dengan tuntutan
kebutuhan masyarakat.
2. Persoalan besar dimasyarakat Indonesia akhir-akhir ini adalah tumbuhkembangnya koruptor dan bangsa yang intoleransi. Untuk melakukan
pencegahan persoalan tersebut sangat terkait dengan kualitas sistem
pendidikan, dan guru memiliki tanggungjawab pertama dan utama, sebab
pembentukan karakter harus dimulai di dalam kelas. Temuan model
pembelajaran ini sedikit atau banyak diharapkan akan menjadi solusi bagi
pesoalan di masyarakat, apabila digunakan dengan kesungguhan dan
kesadaran para pelaku pendidikan, khususnya guru.
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3. Guru

memiliki

panduan

untuk

mengimplementasikan

pembelajaran

matematika yang berbasis pembentukan karakter. Selain untuk pembentukan
karakter

jujur dan toleransi, mereka akan terinspirasi untuk menyusun

rencana dan melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran lain dengan
pengembangan kompetensi pembentukan nilai-niai karakter yang lain; dan
4. Matematika sebagai mata pelajaran yang oleh sebagian besar peserta didik
dianggap paling sulit, akan berkembang menjadi mata pelajaran yang
dianggap

mudah,

menyenangkan dan bermanfaat untuk kehidupan di

lingkungan keluarga dan masyarakat.

C. Rekomendasi
1. Guru dipandang perlu untuk melakukan kajian yang mendalam tentang
hakikat atau filsafat ilmu matematika, agar berkompeten dalam memilih topik
matematika yang layak untuk diajarkan kepada peserta didik di sekolah dasar,
dan mengkaitkanya dengan nilai-nilai karakter;
2. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter semestinya dipahami dan
direspon dengan sangat positif oleh berbagai pihak, khususnya para pelaku
pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, pengawas dan kepala dinas
pendidikan. Program pendidikan karakter dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya atas dasar kerjasama dari berbagai pihak, termasuk para orang tua
peserta didik. Tetapi guru berada di garda yang paling depan, sebab
pembentukan karakter peserta didik bermula dari proses pembelajaran di
kelas; dan
3. Tumbuhkembangnya koruptor sebagai dampak dari lahirnya bangsa yang
tidak jujur, dan tindakan anarkis bahkan menjadi teroris adalah wujud dari
bangsa yang intoleran. Informasi dari berbagai media, para pengamat
berpandangan dan meyakininya bahwa koruptor dapat dicegah oleh KPK dan
teroris oleh Densus 88. Padahal apabila kita merujuk pada teori pendidikan
bahwa khususnya untuk pencegahan perilaku tidak jujur dan intoleransi hanya
bisa dilakukan melalui proses pendidikan yang dilakukan sejak usia dini atau
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usia sekolah dasar. Jadi sebenarnya KPK dan Densus 88 hanya bisa berfungsi
sebagai pihak yang memberantas koruptor dan bangsa yang intoleran. Dengan
demikian pihak pemerintah bukan sekadar membuat kebijakan tentang
pendidikan karakter, namun dipandang sangat perlu untuk melakukan
pengawasan secara sistemik dan masif, sehingga di masa depan akan lahir
bangsa yang anti korupsi dan anti anarkis.
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