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ABSTRAK 
Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pembelajaran matematika yang dapat 

meningkatkan proses berfikir kreatif siswa agar mampu menghadapi tantangan 

zaman. Perubahan kurikulum didasarkan pada hasil tes PISA dan tuntutan global 

sumber daya manusia. Pendidikan matematika prinsipnya harus mengembangkan 

kemampuan intelektual siswa, sikap dan keterampilannya. Guru perlu 

melaksanakan dengan baik berbagai pedoman tentang (1) strategi pembelajaran, 

(2) pendekatan pembelajaran, (3)metode pembelajaran dan (4) teknik 

pembelajaran. Guru mampu menggunakan metode, teknik  dan strategi yang tepat 

dalam proses belajar. Memilih topik matematika yang memiliki aplikasi praktis, 

strategi pembelajaran peserta didik aktif yang digunakan dalam pembelajaran, 

pendekatannya adalah (1) metode pemecahan masalah dan (2) metode penemuan. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Matematika, Perubahan Kurikulum, Realisasi 

Generasi Emas 

 

Latar Belakang 

Pada masa lalu orang tidak dapat meramalkan akan menggunakan ilmu 

statistik untuk menganalisa data, menggunakan matematika terapan untuk 

perkembangan teknologi. Serupa dengan hal tersebut, kita juga tidak dapat 

meramalkan teori matematika terbaru apa yang akan berguna bagi perkembangan 

teknologi di masa yang akan datang. Tetapi, tidak akan jadi masalah jika kita 

memiliki penguasaan yang baik dalam konsep dasar matematika. Sehingga kita 

akan melihat kebutuhan manusia di masa yang akan datang, dan kita dapat 

menemukan metode baru  untuk belajar lebih lanjut. 

Perubahan adalah landasan mengapa setiap orang harus belajar. Perubahan 

kurikulum selalu menyisakan pro kontra dalam implementasinya. Penerapan 

Kurikulum 2013 bagi sebagian kalangan terkesan prematur, tidak terkaji dengan 

baik, buku ajar yang kerap berubah, belum tersedia untuk semua pelajaran. 

Menjadikan kurikulum 2013 di awal penerapannya sarat dengan dilema. Berbagai 

hasil studi internasional seperti PISA (Programme for International Student 

Assessment) yang mengukur pemahaman, representasi, dan penalaran dalam 

bidang Sains, Matematika dan Bahasa, menempatkan Indonesia pada peringkat 38 
dari 40 (2003), dan peringkat 50 dari 57 (2007), peringkat 64 dari 65 negara 

(2011), peringkat 69 dari 76 negara (2015) yang penting untuk diketahui dan 

dilakukan oleh masyarakat adalah pertanyaan yang mendasari dilaksanakannya 
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PISA. PISA mengukur pengetahuan dan keterampilan penting yang berguna bagi 

kehidupan modern. Bagi guru, sebagai pelaksana kurikulum perubahan tersebut 

tidak serta merta mengubah paradigma guru. Guru mengajar dengan pola 

konvensional, memperlakukan siswa layaknya botol kosong, yang harus diisi tanpa 

peduli kapasitas gelas. Pada tes ini siswa tidak hanya dituntut untuk menunjukkan 

kemampuan yang mereka pelajari, tetapi juga mengekstrapolasi pengetahuan 

tersebut dan menggunakannya pada kondisi yang belum mereka kenal 

sebelumnya. Oleh karena itu sudah saatnya para guru meninggalkan paradigma 

lama dalam belajar, serta diharapkan guru bekerja keras untuk mewujudkan 

pembelajaran siswa aktif dan pemecahan masalah. Inilah yang mendasari 

perubahan kurikulum. Wono Setia Budi dosen ITB mengatakan "belajar 

matematika itu harus mengembangkan logika, reasoning, dan berargumentasi. 

Sekarang ditambah malah harus bisa meyakinkan orang lain.  

Keterampilan berfikir harus terus ditingkatkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Kata Wono, Hal Ini tidak pernah dikembangkan dalam proses 

pembelajaran Matematika di kelas-kelas sekolah Indonesia pada umumnya. Di sisi 

lain siswa Indonesia meraih medali emas di ajang olimpiade internasional. Tes 

PISA berbeda dengan  pengetahuan yang diujikan pada UN dan Olimpiade pada 

tes tersebut lebih didominasi oleh pengerjaan soal-soal matematika saja, sementara 

Tes PISA menuntut siswa memiliki kemampuan bernalar, memberikan alasan, 

dalam konteks tidak terlalu terstruktur, dimana petunjuk tidak begitu jelas. Siswa 

harus mampu menentukan pengetahuan apa yang relevan, proses apa saja yang 

harus dilalui untuk dapat mengantarkan pada solusi. Kemampuan memecahkan 

masalah inilah yang sangat bermanfaat di masa depan. 

 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas makalah ini 

difokuskan membahas masalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran matematika yang bagaimana yang dapat meningkatkan proses 

berpikir kreatif siswa agar mampu menghadapi tantangan zaman?. 

2. Bagaimana menyikapi perubahan kurikulum dalam menjawab tantangan 

zaman? 

3. Penerapan pembelajaran matematika bagaimana yang dapat menumbuhkan 

karakter baik dari siswa? 

4. Bagaimana harapanpembelajaran matematika sekolah menengah sebagai 

wahana untuk menuju generasi emas yang berkarakter?. 

5. Identifikasi tentang permasalahan belajar yang dapat meningkatkan proses 

berfikir siswa guna menghadapi tantangan zaman. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi pembelajaran matematika yang bagaimana yang dapat 

meningkatkan proses berpikir kreatif siswa agar mampu menghadapi tantangan 
zaman 

2. Sebagai wacana dalam rangka menyikapi perubahan kurikulum dalam 

menjawab tantangan zaman 
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3. Untuk menerapkan pembelajaran matematika yang dapat menumbuhkan 

karakter baik dari siswa 

4. Sebagai peryataan atasharapan pembelajaran matematika sekolah menengah 

sebagai wahana untuk menuju generasi emas yang berkarakter 

5. Mengkaji berbagai persoalan tentang permasalahan belajar yang dapat 

meningkatkan proses berfikir siswa guna menghadapi tantangan zaman. 

 

Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang lingkup pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada bagaimana 

pembelajaran matematika dalam rangka mewujudkan harapan generasi emas yang 

berkarakter. Banyak hal yang dialami oleh seorang guru dalam perjalanan 

kariernya. Harapan dari tugas mulia ini cukup berat. Tuntutan tanggung jawab 

yang tidak habis-habisnya dari generasi ke generasi. Masalah tentu ada, guru 

diharapkan mampu bersikap profesional mengatasi permasalahan yang ada. 

Masalah pembelajaran yang dihadapi, mulai dari kurikulum, kesiapan guru, siswa 

dan sarana prasarana. Perubahan kurikulum menuntut guru perlu mengenal 

karakteristik siswa dengan baik, dan bekerja sama dalam memikirkan jalan keluar 

jika ada permasalahan yang terjadi. Jadi sejauh apapun kurikulum itu mengalami 

perubahan tetap kembali kepada guru sebagai agen pembelajar yang melaksanakan 

di lapangan. Untuk membelajarkan siswanya. Pada tahap ini, guru memang akan 

merasa canggung, mengubah gaya mengajar lama, tetapi perubahan itu adalah 

sebuah kemestian. 

Setiap perubahan kurikulum menuntut guru untuk mengembangkan 

profesinya. Khusus dalam pembelajaran matematika Guru di tuntut untuk terus 

belajar dan belajar membuka wawasan dan menuangkan ide dalam bentuk tulisan, 

ada banyak manfaat dari kebiasaan guru yang suka menulis, ide yang di curahkan 

dalam tulisan menjadi bahan masukan bagi yang lain untuk menerapkan di kelas 

mereka. Bagi guru sekolah menengah atas perubahan kurikulum terkendala banyak 

hal, dari segi kesiapan guru dan siswa untuk merubah paradigma mengajar, tidak 

hanya sekedar memberlakukan siswa seperti gelas kosong, yang dituangkan air, 

tanpa peduli kapasitas penyimpanannya. Motivasi belajar siswa adalah masalah 

klasik yang perlu terus di benahi. Karena motivasilah yang membuat kita bisa 

berada di sekolah, dan untuk apa harus belajar. Motivasi rendah tentu berdampak 

pada rendahnya hasil belajar.  

Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pembelajaran matematika, 

diantaranya masalah yang dihadapi siswa seperti kurangnya keterampilan siswa 

dalam pemecahan masalah matematika, motivasi belajar yang kurang, rendahnya 

angka menyelesaikan tugas, rendahnya hasil belajar, siswa tidak terampil 

memberikan alasandari pertanyaan terbuka, yang memerlukan argumentasi, 

kurangnya keterampilan siswa dalam penyelesaian masalah kontekstual. 

Sedangkan masalah yang dihadapi Guru adalah sebagai berikut seperti guru 

masih cenderung tidak berubah paradigmanya dalam mengajar, guru cenderung 

berada di zona nyaman dan tidak menyukai perubahan, guru cenderung 
berorientasi materi ajar, kurangnya upaya guru untuk meningkatkan keterampilan 

berfikir siswa, dan perencanaan yang kurang efektif dengan alokasi waktu. 
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Suasana kelas mempengaruhi motivasi belajar siswa, ada banyak hal yang 

menjadikan siswa termotivasi untuk belajar. Permasalahannya adalah, guru tidak 

cukup punya waktu untuk melakukan semua hal melakukan observasi kelas, 

memperhatikan kemajuan belajar siswa secara individual. Semua adalah masalah 

klasik, yang perlu penanganan, ini merupakan tugas dan tanggung jawab guru 

sebagai agent of change, dan tempatnya adalah kelas. Dimana gurulah yang 

menabur benih peradaban.  

 

Rincian Lingkup Penulisan  
Bagaimana reaksi kita terhadap kenyataan ini dalam pendidikan 

matematika?. Karena akan banyak membutuhkan matematika. Apakah kita akan 

mencoba untuk terus belajar dan meningkatkan penguasaan matematika?, atau 

hanya berkonsentrasi untuk belajar topik tertentu dari matematika dan mencari 

relevansinya pada pengajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir 

matematis yang kreatif?.   

Bagaimana sekolah menanggapi kebutuhan manusia terhadap matematika 

untuk penyelesaian masalah praktis dalam kehidupan nyata?. Sekolah dalam hal 

ini adalah sekolah menengah.pendidikan di sekolah pada prinsipnya harus 

membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya, sikap 

dan keterampilannya. Ketiga aspek ini di kenal dengan istilah ranah kognitif, ranah 

afektif dan psikomotor. Pada perubahan kurikulum kita kenal dengan aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Untuk itu mari kita bahas sebagai berikut. 

 

Pembahasan dan Pemecahan Masalah 

Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Proses Berpikir Kreatif 

Siswa 

Kita telah membahas tantangan pembelajaran matematika kedepan. 

Pengajaran matematika di sekolah seperti halnya teori tertentu mengelompokkan 

obyek kajiannya,pendidikan matematika juga demikian setiap pengelompokan 

harus memiliki dasar atau kriteria yang jelas. Dalam posisi itu, matematika 

berfungsi sebagai wahana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pertanyaan yang 

akan dijawab di sini adalah: apa yang harus diberikan kepada peserta didik untuk 

mempersiapkan dirinya memecahkan masalah yang akan dihadapi?. Benar bahwa 

model matematika tidak akan mungkin menjelaskan secara keseluruhan realitas 

kehidupan. Ada bagian tertentu dari kehidupan yang relevan untuk di terapkannya 

logikaberpikir matematika. Walaupun demikian, kita perlu menyadari bahwa 

model matematika harus digunakan secara tepat. 

Telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa pembentukan karakter 

atau sikap melalui konsep berpikir matematika diharapkan bermuara pada 

pembentukan karakter peserta didik khususnya siswa sekolah menengah. Pada 

bagian ini penekanan lebih diarahkan pada matematika sekolah  yang dapat 

membudayakan nalar peserta didik, sehingga menumbuhkan kebiasaan berpikir 

matematis. Hal ini akan semakin penting karena masa depan akan diwarnai oleh 
persaingan yang semakin ketat. 

 Banyak contoh pemanfaatan matematika dalam bidang ilmu pengetahuan, 

dan teknologi.  Untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis guru matematika di 
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sekolah harus bisa memainkan peranan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik dalam menggunakan matematika dalam penyelesaian masalah. 

Disekolah menengah, penguasaan guru terhadap materi matematika menjadi 

sangat penting. Selain itu, metode mengajar matematika juga tidak kalah 

pentingnya. Oleh sebab itu guru harus mempunyai kemampuan merencanakan 

pembelajaran matematika dengan baik, sehingga peserta didiknya benar-benar 

memahami matematika.Sehubungan dengan pembelajaran matematika,guru perlu 

mengenal dan dapat melaksanakan dengan baik berbagai pedoman tentang (1) 

strategi pembelajaran, (2) pendekatan pembelajaran, (3) metode pembelajaran, dan 

(4) teknik pembelajaran. 

Untuk pembelajaran topik matematika yang memiliki aplikasi praktis 

tertentu, strategi pembelajaran peserta didik aktif (student active Learning) yang 

bisa digunakan dalam pembelajaran peserta didik aktif, pendekatannya adalah (1) 

metode pemecahan masalah dan (2) metode penemuan. Ciri peserta didik yang 

aktif belajar adalah terdapat interaksi antar unsur yang terdapat di dalam proses 

belajar mengajar dan keikutsertaan seluruh perhatian siswa baik mental maupun 

fisik. 

Hal tersebut sesuai dengan beralihnya pembelajaran yang berpusat pada guru 

(teacher centered) menjadi berpusat pada siswa (student centered). Harapan dari 

perubahan kurikulum ini adalah bagaimana guru menekankan pembelajaran 

diarahkan pada kepentingan peserta didik untuk mempersiapkan diri menghadapi 

kenyataan hidup dan masa depannya perlu dibekali konsep dan metode berpikir 

matematis. Berfikir matematis menuntun siswa lebih cermat, teliti dan konsisten 

dalam urutan kerja. 

 

Menyikapi Perubahan Kurikulum 2013 dan Realisasi Tertatih 

  Masing-masing guru punya alasan tersendiri dan kendala masing-masing 

dalam menerapkan kurikulum. Siswa sudah terpola dengan gaya belajar yang 

sama. Datang, mendengarkan duduk manis. Realitas ini khususnya saya pribadi 

menjadi bagian dalam proses pembelajaran yang selama ini banyak terjadi di 

kelas-kelas kami. Guru selalu mengeluhkan sulitnya membangkitkan motivasi 

belajar siswa. Realisasi ini dikatakan tertatih karena ada bagian yang tidak di 

terapkan, siswa harus terus di motivasi untuk belajar dan mau mengeluarkan 

pendapat. Bertanya adalah salah-satu ruh dari proses pembelajaran.  

Pembelajaran matematika SMA diharapkan memotivasi siswa belajar 

mengeluarkan pendapat, mendengarkan orang lain, dan menghormati pendapat 

yang berbeda.  Dalam proses pembelajaran, penilaian adalah bagian terpenting 

sebagai hasil dari belajar dan wujud tanggung jawab guru terhadap orang tua 

siswa, guru harus merubah cara penilaian, menjadi penilaian otentik. Dapat juga 

dikatakan bahwa penilaian ini membantu siswa untuk mengembangkan semua 

sumber daya yang mereka miliki. Gaya guru dalam mengajar pada umumnya 

dipengaruhi oleh persepsi guru itu sendiri tentang mengajar, ada guru yang aktif 

mengajar melibatkan siswa untuk aktif, guru bertindak sebagai fasilitator. Ada 
guru yang hanya transferring, adapula yang memfokuskan pada pengembangan 

kecerdasan, fisik dan psikis siswa.atau dengan kata lain growing. 
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Bagaimana Penerapan Pembelajaran Matematika yang Dapat 

Menumbuhkan Karakter Baik Siswa 

Penerapan pembelajaran matematika di sekolah diharapkan mampu 

membentuk karakter peserta didik. Suatu sifat yang dapat diraih dari matematika 

adalah sifat ketaatan dan kepatuhan pada hukum. Matematika memiliki ketegasan 

tentang nilai benar dan salah. Kita dapat menerapkan cara matematika 

membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Matematika terdiri dari definisi, 

teorema sehingga, aturan tersebut menjadi dasar bagi kita  khususnya peserta didik 

untuk menerapkan perilaku disiplin, teratur, dan konsisten dalam penyelesesaian 

masalah matematika.  Matematika perlu diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan 

hanya penguasaan kurikulum sekolah, tetapi juga sekolah perlu memempersiapkan 

siswa sekolah menengah untuk menghadapi tantangan pengetahuan masyarakat 

dewasa ini. Taufik Tea dalam bukunya Inspiring Teaching (2009 : 38) menyatakan 

“Sekolah yang membebaskan bisa dilihat dari guru-guru yang memiliki integritas, 

keinginan kuat untuk mengajar, bahwa tantangan kedepan dihadapi guru dalam 

mengantarkan peserta didiknya berkompetisi di dunia global semakin tinggi. Agar 

mampu membelajarkan siswa dan menumbuhkan karakter baik dalam 

pembelajaran matematika diperlukan solusi dari permasalahan tersebut: 

1. Guru perlu terus melakukan perubahan 

Perubahan berkaitan erat dengan tren masa depan, oleh karena itu tren apakah 

yang akan terjadi di dunia pendidikan agar mampu diantisipasi oleh seluruh 

pihak yang berkepentingan sangat perlu diketahui. Teknologi berkembang 

pesat, matematika erat kaitannya dengan perkembangan teknologi ini, guru 

harus mampu mengejar ketertinggalan dalam teknologi dan memanfaatkan 

teknologi untuk pembelajaran. 

2. Guru harus terus belajar dari kesalahan, 

Pada dasarnya setiap orang merupakan pelajar untuk masing-masing bidang 

yang digelutinya. Adanya kesalahan merupakan hal wajar dari proses belajar 

ini. Hal ini menandakan bahwa ada upaya untuk mencoba sesuatu. Kesalahan 

ini wajar sekali terjadi utamanya setiap kali kita merencanakan sesuatu dan 

ingin merealisasikan di lapangan, tentu ada saja kesalahan yang mungkin bisa 

terjadi. Tetapi seorang guru harus mampu mengajarkan kepada dirinya dan 

kepada siswa untuk belajar dari kesalahan yang telah di perbuat. 

3. Guru harus mampu keluar dari zona nyaman  

Dengan memiliki kemampuan mampu keluar dari zona nyaman, bagi guru 

adalah kemampuan memperaktikan teknik mengajar dan metode mengajar yang 

mampu membelajarkan siswanya dengan baik. Berusaha keras untuk 

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam belajar matematika. Sehingga 

mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah melalui 

penerapan matematika sebagai proses berpikir. 

4. Guru perlu memperhatikan apa itu Literasi Matematika, 

Literasi matematika dalam hal ini menurut Arif Tiro dalam bukunya Cara 

Efektif Belajar Matematika (2010 ; 9) menyatakan “istilah literasi matematika 
sebagai prestasi belajar (learning outcomes of mathematics) yang digunakan 

bukan hasil belajar, tetapi sebagai perwujudan tingkah laku setelah 

menyelesaikan program pendidikan menengah atas, dan kemampuan 



Jurnal Mitra Pendidikan                                    Volume V, Nomor 4, Oktober 2018 

Mikyal Suyuthi   458 

menggunakan matematika sebagai sarana untuk membantu kehidupan mereka 

di masa yang akan datang. 

 

Bagaimana Harapan Pembelajaran Matematika di masa yang akan datang 

 Harapan pembelajaran matematika di masa yang akan datang adalah 

bagaimana siswa mampu memahami matematika dan menggunakannya dalam 

konteks dunia nyata. Siswa perlu di ajak berpartisipasi aktif dalam proses belajar 

mengajar, guru  harus merubah paradigma mengajar. Menggunakan metode 

pemecahan masalah dalam proses belajar mengajar. Dalam menghadapi masa 

depan yang penuh dengan tantangan, tentu guru dan peserta didik akan 

menghadapi banyak kendala, namun seorang guru harus bisa menjadi inspirasi 

bagi peserta didik yang perlu di ingat seorang guru dalam pembelajaran dimasa 

yang akan datang adalah dengan menyadari kehadiran masalah namun selalu fokus 

pada masalah, mengetahui kesulitan namun selalu yakin bahwa kesulitan dapat 

diatasi, dan masalah yang sangat penting dan harus segera diatasi adalah 

membangun kepercayaan diri peserta didik bahwa mereka bisa dan sanggup 

belajar dan menghadapi masa depannya. 

 

Kesimpulan dan Harapan Guru Di Masa Depan 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka di simpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pendidikan matematika di sekolah pada prinsipnya harus membantu peserta 

didik  untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya, sikap dan 

keterampilannya. Ketiga aspek ini di kenal dengan istilah pada perubahan 

kurikulum kita kenal dengan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

2. Untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis guru matematika di sekolah 

harus bisa memainkan peranan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik dalam menggunakan matematika dalam penyelesaian masalah. Disekolah 

menengah, penguasaan guru terhadap materi matematika menjadi sangat 

penting.  

3. Sehubungan dengan pembelajaran matematika, guru perlu mengenal dan dapat 

melaksanakan dengan baik berbagai pedoman tentang (1) strategi pembelajaran, 

(2) pendekatan pembelajaran, (3) metode pembelajaran, dan (4) teknik 

pembelajaran. 

4. Guru mampu menggunakan metode ,teknik  dan strategi yang tepat dalam 

proses belajar mengajar. Memilih pembelajaran topik matematika yang 

memiliki aplikasi praktis tertentu, strategi pembelajaran peserta didik aktif 

(student active Learning) yang bisa digunakan dalam pembelajaran peserta 

didik aktif, pendekatannya adalah (1) metode pemecahan masalah dan (2) 

metode penemuan.  

Dalam proses pembelajaran matematika guru harus terus melakukan 

perbaikan secara terus menerus diantaranya : 

1. Guru perlu terus melakukan perubahan dan memperhatikan tren dunia 
pendidikan, cara belajar siswa di era digital sekarang ini tentu menghadirkan 

teknologi sebagai bagian dari proses belajar siswa. 

2. Guru harus terus belajar dari kesalahan, 
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3. Guru harus mampu keluar dari zona nyaman  

4. Guru perlu fokus pada Literasi Matematika bukan berorientasi pada hasil 

belajar. 

 

Guru dan Harapan Masa Depan 

Semua mengakui bahwa guru adalah pemegang peranan penting dalam 

implementasi kurikulum. Kita dapat memperhatikan kesenjangan kurikulum dan 

kondisi ideal bangsa kita. Untuk melihat kemajuan suatu bangsa, mesti melihat 

pendidikan dan generasi muda saat ini. Siswa harus dipersiapkan untuk menjawab 

tantangan zaman. Seorang guru akan melakukan pekerjaan dengan senang hati  

semangat dalam beraktivitas jika ia mencintai pekerjaannya. 

Guru merupakan pilar peradaban, banyak tugas yang harus di emban oleh 

guru, khususnya. Perencanaan proses pembelajaran matematika di masa akan 

datang sangat penting dalam meningkatkan penalaran, sedangkan kemampuan 

penalaran yang tinggi merupakan salah-satu indikator dari peningkatan 

sumberdaya manusia yang bermutu. Kemampuan penalaran dikembangkan 

melalui pemecahan masalah matematika, sehingga diharapkan siswa mampu 

memecahkan masalah dalam masyarakat. Profesi guru sangat identik dengan peran 

mendidik, seperti membimbing, membina, mengasuh, ataupun mengajar. Sebagai 

guru matematika, Ibarat sebuah contoh lukisan yang akan dipelajari oleh anak 

didik, baik buruknya hasil lukisan yang akan dipelajari oleh anak didik, tergantung  

pada contoh yang diberikan sang guru. Untuk itulah sebagai guru dituntut untuk 

dapat mewujudkan suasana belajar yang bersifat demokratif, kreatif, dan inovatif 

dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah, menjadikan objek maupun subjek 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah sesuai 

bakat dan potensi yang ada pada dirinya. Sebab itulah ada harapan pada setiap 

perubahan kebaikan.  

Sebenarnya sederhana saja, sebagai produk pendidikan yang tidak punya 

keinginan muluk-muluk tentang pembinaan karakter lewat pembelajaran di 

sekolah, secara pribadi merasakan dan mengalami. Guru-guru dahulu tidak perlu 

sibuk dengan dokumen karakter dan pemikiran karakter apa yang harus menjadi 

pangkal tolak pembelajaran saat itu. Yang mereka lakukan adalah mengajar 

dengan ikhlas, kelihatan dari tutur kata dan tindak tanduk mereka mengajar dengan 

baik terlihat dan terasa bagaimana kita terdorong untuk mengetahui suatu ilmu. 

Semua mereka lakukan di kelas sebagai sumber pembentukan karakter, mereka 

merefleksi terhadap kesalahan yang terjadi. Ketika karakter baik dari para guru 

yang ikhlas sudah tertanam maka cita-cita kurikulum 2013 membentuk manusia 

yang berahlak mulia, cerdas akal dan fikirnya, serta sehat jiwa dan raganya menuju 

Indonesia hebat akan tercapai. Untuk generasi emas akan tercapai. 
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