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Lampiran 1 
 

 

IDENTITAS MATERI BUKU TEKS 
 

Bab Materi Jumlah halaman 

Bab 1 Persamaan dan pertidaksamaan 
nilai mutlak linear satu variabel 

32 

Bab 2 Sistem persamaan linear tiga 
variabel 

30 

Bab 3 Fungsi 46 

Bab 4 Trigonometri 88 
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Lampiran 2 

 
 

INSTRUMEN JUMLAH NARASI PADA BUKU TEKS 
 

 
Bab 

 
Judul Materi 

Jumlah Narasi 

Ringkasan 

materi 

(Pengantar) 

Contoh soal Latihan 

soal 

I 

Konsep Nilai 

Mutlak 
3 - - 

Persamaan Nilai 

Mutlak Linear Satu 

Variabel 

3 1 3 

Pertidaksamaan 

Nilai Mutlak 

Linear Satu 

Variabel 

4 1 3 

II 

Menyusun dan 

Menemukan 

Konsep Sistem 

Persamaan Linear 

Tiga Variabel  

3 2 5 

Penyelesaian 

Sistem Persamaan 

Linear Tiga 

Variabel 

1 1 7 

III 

Memahami Notasi, 

Domain, Range, 

dan Grafik Suatu 

Fungsi 

3 - - 

Operasi Aljabar 

Pada Fungsi  
1 - - 

Menemukan 

Konsep Fungsi 

Komposisi 

2 1 - 

Sifat-Sifat Operasi 

Fungsi Komposisi 
- 2 1 

Fungsi Invers 2 - - 

Menemukan 

Rumus Fungsi 

Invers 

1 3 3 

IV 
Ukuran Sudut 

(Derajat dan 
3 2 2 
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Radian) 

Perbandingan 

Trigonometri pada 

Segitiga Siku-Siku 

4 4 5 

Nilai Perbandingan 

Trigonometri 

untuk 0⁰, 30⁰, 45⁰, 

60⁰, dan 90⁰ 

3 1 2 

Relasi Sudut 4 3 - 

Identitas 

Trigonometri 
1 1 1 

Aturan Sinus dan 

Cosinus 
2 2 - 

Grafik Fungsi 

Trigonometri 
2 1 2 

# Jumlah 42 25 34 
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Lampiran 3 

 

 

INSTRUMEN MUATAN NILAI KARAKTER DALAM 

NARASI PENGANTAR TIAP BAB 

 

 
Bab 

 

Judul 

narasi 

Nilai karakter  

Deskripsi 

singkat 

Nilai 

karakter 

yang 

muncul 

Muncul Tidak 

muncul 

I 

Pramuka √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

perintah 
yang 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter 

disiplin. 

Disiplin 

Lompatan √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

pergerakan 

akhir si anak 

dari posisi 

awal  yang 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter kerja 

keras. 

Kerja keras 

Nilai mutlak 

suatu 

bilangan 

 √ - - 

Persamaan 

nilai mutlak 

linear satu 

variabel 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

mengkaji 

dan cermati 
yang 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

Gemar 

membaca 
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karakter 

gemar 

membaca. 

Nilai mutlak 

sesuai dengan 

definisi 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

memikirkan 

strategi  
yang 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter rasa 

ingin tahu. 

Rasa ingin 

tahu 

Sungai √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat yang 

memperhatik

an debit air 

sungai, 

sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

peduli 

lingkungan.   

Peduli 

lingkungan 

Pertidaksama

an nilai 

mutlak linear 

satu variabel 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat dua 

nilai karakter 

yang muncul, 

yaitu pada 

kata 

mengaplikas

ikan itu 

memunculka

n ciri-ciri dari 

karakter 

disiplin, 

sedangkan 

pada kata 

memahami 

dan meneliti 
itu 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

Disiplin 

dan Rasa 

ingin tahu 
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karakter rasa 

ingin tahu. 

Inkubator √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat untuk 

mengatur 

suhu tubuh 

bayi tetap 

stabil, 

sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter 

peduli sosial. 

Peduli 

sosial 

Tentara 

sedang 

latihan 

menembak 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

latihan 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter 

Kerja keras, 

dan pada kata 

ditentukan 
menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter 

disiplin. 

Kerja keras 

dan 

Disiplin 

Masalah 1.5 √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

dapat 

disajikan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kreatif 

Kreatif 

II Menyusun 

dan 

menemukan 

konsep 

sistem 

persamaan 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat tiga 

nilai karakter 

yang muncul, 

yaitu pada 

Rasa ingin 

tahu, 

Disiplin, 

dan 

Kreatif. 
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linear tiga 

variabel 

kalimat 

memperdala

m kajian itu 

memunculka

n ciri-ciri dari 

karakter rasa 

ingin tahu,  

Pada kata 

dituntut 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter 

disiplin, dan 

pada kalimat 

menyusun 

model-model 
menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter 

kreatif. 

Petani di 

daerah 

Tapanuli 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

pemakaian 

pupuk, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter 

peduli 

lingkungan. 

Peduli 

lingkungan 

Ukiran, 

patung, dan 

ornamen 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat tiga 

nilai karakter 

yang muncul, 

yaitu pada 

kalimat 

dapat 

membuat 

berbagai 

jenis patung 

itu 

memunculka

n ciri-ciri dari 

Kreatif, 

Tanggung 

jawab, dan 

Kerja keras 
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karakter 

kreatif,  Pada 

kalimat 

dengan 

batas waktu 

pembuatan 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter 

tanggung 

jawab, dan 

pada kalimat 

langkah-

langkah 

penyelesaian

nya 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

karakter kerja 

keras. 

Penyelesaian 

sistem 

persamaan 

linear tiga 

variabel 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

disajikan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kreatif 

Kreatif 

III Memahami 

notasi, 

domain, 

range, dan 

grafik suatu 

fungsi 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

mulai dari 

masukan,ke

mudian 

diproses,dan 

menghasilka

n luaran, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kerja keras 

Kerja keras 

Cara kerja 

mesin 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat telah 

Disiplin 
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diprogram, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

disiplin. 

Daerah asal √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat telah 

diprogram, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

disiplin. 

Disiplin 

Operasi 

aljabar pada 

fungsi 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

menghasilka

n gambar 

yang bagus 

melalui dua 

tahap, yaitu 

tahap 

pemotretan 

dan tahap 

editing , 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur dan 

kerja keras.  

Jujur dan 

Kerja keras 

Menemukan 

konsep fungsi 

komposisi 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

rincian 

harga mata 

uang , 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur. 

Jujur 

Tahapan 

produksi 

pabrik kertas 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

memproduk

Kerja keras 
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si kertas 

melalui dua 

tahap,yaitu 

tahap 

pertama 

menggunaka

n mesin I 

dan tahap 

kedua 

menggunaka

n mesin II, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kerja keras 

Fungsi invers √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

keuntungan 

yang 

diperoleh 

berdasarkan 

fungsi f(x) , 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur. 

Jujur 

Fungsi invers 

f, g, dan h 

 √ 
- - 

Menentukan 

rumus fungsi 

invers 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat besar 

pendapatan 

yang 

diperoleh 

klub dari 

penjualan 

tiket 

mengikuti 

fungsi f(x) , 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur. 

Jujur 
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IV Besar 

putaran/ 

rotasi 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

berturut-

turut, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

disiplin. 

Disiplin 

Ukuran 

radian 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

perhatikan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

gemar 

membaca. 

Gemar 

membaca 

Sudut 

berdasarkan 

arah putaran 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

perhatikan 

dan cermati, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

gemar 

membaca. 

Gemar 

membaca 

Hippachus √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

keingintahua

nnya akan 

dunia, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

rasa ingin 

tahu . dan 

pada kalimat 

mengemban

gkan 

perhitungan 

trigonometri 

Rasa ingin 

tahu dan 

Kerja keras 
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menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kerja keras. 

Rumah adat 

suku dayak 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

menerapkan

, sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

disiplin. 

Disiplin 

Segetiga 

sebangun 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

membersihk

an rumput 

liar di 

lapangan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

peduli 

lingkungan. 

Peduli 

lingkungan 

Tiang 

bendera 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

memahami 

dan 

merencanak

an, sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

rasa ingin 

tahu. 

Rasa ingin 

tahu 

Nilai 

perbandingan 

trigonometri 

untuk 0⁰, 30⁰, 

45⁰, 60⁰, dan 

90⁰ 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

menyelidiki, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

rasa ingin 

tahu. 

Rasa ingin 

tahu 

Persegi 

ABCD 

√  Pada narasi 

tersebut 

Gemar 

membaca 
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terdapat kata 

cermati, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

gemar 

membaca . 

Segitiga sama 

sisi ABC 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

cermati, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

gemar 

membaca. 

Gemar 

membaca 

Masalah 4.5 √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

mengkaji, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

rasa ingin 

tahu. 

Rasa ingin 

tahu 

Segitiga siku-

siku ABC 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

selidiki, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

rasa ingin 

tahu. 

Rasa ingin 

tahu 

Lingkaran 

dengan r = 

OA 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

selidiki, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

rasa ingin 

tahu. 

Rasa ingin 

tahu 

Masalah 4.8 √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

Rasa ingin 

tahu 
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selidiki, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

rasa ingin 

tahu. 

Masalah 4.9 √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

disajikan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kreatif. Dan 

pada kalimat 

memperhati

kan secara 

cermat 
memunculka

n ciri-ciri dari 

gemar 

membaca. 

Kreatif dan 

Gemar 

membaca 

Masalah 4.10 √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

dapat 

menuliskan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kreatif. 

Kreatif 

Aturan sinus 

dan cosinus 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

dikaji, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

rasa ingin 

tahu. 

Rasa ingin 

tahu 

Masalah 4.11 √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat 

kalimat 

dapat 

Kreatif 
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menuliskan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kreatif. 

Grafik fungsi 

trigonometri 

√  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

mengkaji, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

rasa ingin 

tahu. 

Rasa ingin 

tahu 

Masalah 4.12 √  Pada narasi 

tersebut 

terdapat kata 

mencermati, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

gemar 

membaca. 

Gemar 

membaca 
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Lampiran 4 

 

 

INSTRUMEN MUATAN NILAI KARAKTER DALAM CONTOH 

SOAL 

 

 
Bab 

 

Nomor 

contoh soal 

 
Halaman 

 

Deskripsi 

singkat 

Nilai 

karakter 

yang 

muncul 

I 1 21 

Pada contoh 

soal tersebut 

terdapat kata 

disajikan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kreatif 

Kreatif 

II 

2 53 

Pada contoh 

soal tersebut 

terdapat kata 

perhatikan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

gemar 

membaca. 

Gemar 

membaca 

3 59 

Pada contoh 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

terdapat cara 

lain untuk 

menyelesaikan 

suatu SPLTV, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kreatif 

Kreatif 

III 4 91 
Pada contoh 

soal tersebut 

Rasa ingin 

tahu 
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terdapat kata 

selidiki, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari rasa 

ingin tahu. 

8 106 

Pada contoh 

soal tersebut 

terdapat kata 

ditentukan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

disiplin. 

Disiplin 

IV 

10 172 

Pada contoh 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

sudut α yang 

terletak di 

kuadran II 

menjadi 

penentu, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

disiplin. 

Disiplin 

12 175 

Pada contoh 

soal tersebut 

terdapat kata 

memahami dan 

mencermati, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari rasa 

ingin tahu. 

Rasa ingin 

tahu  

14 180 

Pada contoh 

soal tersebut 

terdapat kata 

memodifikasi, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kreatif. 

Kreatif 

15 190 

Pada contoh 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

Peduli 

lingkungan 
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dinas tata 

ruang kota 

yang akan 

membengun 

jalan untuk 

menghubungka

n kota B 

dengan kota C, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

peduli 

lingkungan. 

17 197 

Pada contoh 

soal tersebut 

terdapat kata 

disajikan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kreatif. 

Kreatif 
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Lampiran 5 

 

 

INSTRUMEN MUATAN NILAI KARAKTER DALAM LATIHAN 

SOAL 

 

 
Bab 

 

Nomor 

latihan soal 

 
Halaman 

 

Deskripsi 

singkat 

Nilai 

karakter 

yang 

muncul 

I 

3 22 Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kata 

langkah –

langkah 

penyelesaian, 
dan langkah-

langkah 

penyelesaiannya 

dijelaskan 

secara rinci 

sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

kerja keras. 

Kerja keras 

- 23 Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

melakukan 

pengamatan, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari rasa 

ingin tahu. 

Rasa ingin 

tahu 

6 26 Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kata 

selidiki, 
sehingga 

menunjukkan 

Rasa ingin 

tahu 
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ciri-ciri dari rasa 

ingin tahu. 

4 34 Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

diskusikan 

dengan teman-

temanmu, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

peduli sosial. 

Peduli sosial 

II 

4 55 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

yang 

menjelaskan 

rincian harga 

tiket , sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur. 

Jujur 

1 65 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

bekerja secara 

bersama-sama, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

peduli sosial. 

Peduli sosial 

7 67 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

bekerja 

bersama-sama, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

peduli sosial 

Peduli sosial 

III 1 97 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kata 

tahap, sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

Kerja keras 
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kerja keras. 

1 113 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

keuntungan 

yang diperoleh 

berdasarkan 

fungsi f(x) , 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur. 

Jujur 

IV 

1 126 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

nilai 

kebenaran, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur. 

Jujur 

2 126 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kata 

analisislah, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari rasa 

ingin tahu. Dan 

kata kebenaran, 

sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur. 

Rasa ingin 

tahu dan 

Jujur 

5 152 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

pernyataan 

yang bernilai 

benar, sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur. 

Jujur 

4 182 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kata 

Rasa ingin 

tahu dan 

Jujur 
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selidiki, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari rasa 

ingin tahu. Dan 

kata kebenaran, 

sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

jujur. 

6 202 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kalimat 

pengemudi 

harus melintasi 

sesuai dengan 

lintasan latihan 

didesain, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari 

disiplin. 

Disiplin 

7 202 

Pada latihan 

soal tersebut 

terdapat kata 

mensurvei, 
sehingga 

menunjukkan 

ciri-ciri dari rasa 

ingin tahu. 

Rasa ingin 

tahu 
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Lampiran 6 
 

DESKRIPSI NILAI KARAKTER DALAM BUKU TEKS MATEMATIKA 

SMA KELAS X 

       Nilai karakter jujur 

 

Kalimat yang menunjukkan nilai 

karakter jujur 
Halaman Penjelasan 

Harga tiket suatu pertunjukkan 

adalah Rp60.000 untuk dewasa, 

Rp35.000 untuk pelajar, dan 

Rp25.000 untuk anak dibawah 12 

tahun. Pada pertunjukkan seni dan 

budaya telah terjual 278 tiket 

dengan total penerimaan 

Rp130.000.000. jika banyak tiket 

untuk dewasa yang telah terjual 10 

tiket lebih sedikit dari dua kali 

banyak tiket pelajar yang terjual. 

Hitung banyak tiket yang terjual 

untuk masing-masing tiket. 

55 

Karena menjelaskan 

rincian harga tiket , 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur. 

Seorang fotografer dapat 

menghasilkan gambar yang bagus 

melalui dua tahap yaitu tahap 

pemotretan dan editing. Biaya yang 

diperlukan pada tahap pemotretan 

adalah (B1) adalah Rp500 per 

gambar, mengikuti fungsi B1(g) = 

500g + 2.500 dan biaya pada tahap 

editing (B2) adalah Rp100 per 

gambar mengikuti fungsi B2(g) = 

100g + 500, dengan g adalah 

banyak gambar yang dihasilkan 

78 

Karena menjelaskan 

rincian harga 

gambar dan 

menghasilkan 

gambar yang bagus 

melalui dua tahap, 

yaitu tahap 

pemotretan dan 

tahap editing , 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur 

Suatu bank di Amerika 

menawarkan harga tukar Dollar 

Amerika (USD) ke Ringgit 

Malaysia (MYR), yaitu 1 USD = 

3,28 MYR, dengan biaya 

penukaran sebesar 2 USD untuk 

setiap transaksi penukaran. 

82 

Karena terdapat 

rincian harga mata 

uang , sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur. 
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Kemudian salah satu bank terkenal 

di Malaysia menawarkan harga 

tukar ringgit Malaysia (MYR) ke 

Rupiah Indonesia (IDR), yaitu 

1MYR = Rp3.169,54 dengan biaya 

penukaran sebesar 3 MYR untuk 

setiap transaksi penukaran 

Seorang pedagang kain 

memperoleh keuntungan dari hasil 

penjualan setiap x potong kain 

sebesar f(x) rupiah. Nilai 

keuntungan yang diperoleh 

mengikuti fungsi f(x) = 500x + 

1.000, dimana x banyak potong 

kain yang terjual. 

99 

Karena terdapat 

kalimat keuntungan 

yang diperoleh 

berdasarkan fungsi 

f(x) , sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur. 

Suatu klub memberikan informasi 

bahwa besar pendapatan yang 

diperoleh klub dari penjualan tiket 

penonton mengikuti fungsi f(x) = 

500x + 20.000, dengan x 

merupakan banyak penonton yang 

menyaksikan pertandingan. 

104 

Karena terdapat 

kalimat besar 

pendapatan yang 

diperoleh klub dari 

penjualan tiket 

mengikuti fungsi 

f(x) , sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur. 

Seorang pedagang kain 

memperoleh keuntungan dari hasil 

penjualan setiap x potong kain 

sebesar f(x) rupiah. Nilai 

keuntungan yang diperoleh 

mengikuti fungsi f(x) = 100x + 500, 

x merupakan banyak potong kain 

yang terjual.  

113 

Karena terdapat 

kalimat keuntungan 

yang diperoleh 

berdasarkan fungsi 

f(x) , sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur. 

Tentukan nilai kebenaran (benar 

atau salah) setiap pernyataan 

dibawah ini. Berikan penjelasan 

untuk setiap jawaban yang 

diberikan 

126 

Karena terdapat 

kalimat nilai 

kebenaran, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur. 

Diketahui besar sudut α kurang dari 

90⁰ dan besar sudut ø lebih dari 

atau sama dengan 90⁰ dan kurang 

dari 180⁰. Analisis kebenaran setiap 

pernyataan berikut ini. 

126 

Karena kata 

kebenaran, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur. 
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Manakah pernyataan yang bernilai 

benar untuk setiap pernyataan 

dibawah ini. 
152 

Karena terdapat 

kalimat pernyataan 

yang bernilai benar, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur. 

Selidiki kebenaran setiap 

pernyataan berikut. Berikan alasan 

untuk setiap jawabanmu. 
182 

Karena kata 

kebenaran, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur. 

 

Nilai karakter disiplin 

 

Kalimat yang menunjukkan nilai 

karakter disiplin 
Halaman Penjelasan 

Suatu pasukan pramuka sedang 

belajar baris bebaris di lapangan 

sekolah pada hari sabtu. Sebuah 

perintah dari pimpinan regu yaitu 

“maju 4 langkah, jalan!”, hal ini 

berarti jarak pergerakan barisan 

adalah 4 langkah kedepan. 

11 

Karena terdapat kata 

perintah yang 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

disiplin. 

Selanjutnya, kita akan 

mengaplikasikan konsep nilai 

mutlak ke dalam pertidaksamaan 

linear dengan memahami dan 

meneliti kasus-kasus berikut. 

27 

Karena terdapat kata 

mengaplikasikan itu 

memunculkan ciri-

ciri dari karakter 

disiplin. 

Tentara melakukan latihan 

menembak di sebuah daerah yang 

bebas dari warga sipil. Dia 

berencana menembak objek yang 

telah ditentukan dengan jarak 

tertentu. 

29 

Karena terdapat  

kata ditentukan 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

disiplin. 

Pola pikir dan cara belajar yang 

dituntut dalam mempelajari materi 

ini adalah upayamu untuk 

menemukan ide-ide berpikir kritis 

dan kreatif dalam mencari strategi 

penyelesaian masalah dan 

43 

Karena terdapat kata 

Pada kata dituntut 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

disiplin. 
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mengungkapkannya, serta 

berdiskusi dengan teman, 

mengajukan pertanyaan kepada 

guru dan teman kelompok. 

Mesin tersebut telah diprogram 

untuk menunjukkan sebuah fungsi. 

74 

Karena terdapat 

kalimat telah 

diprogram, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari disiplin. 

Daerah asal sebuah fungsi dapat 

juga ditetapkan secara jelas atau 

tegas (eksplisit) 
76 

Karena terdapat 

kalimat telah 

ditetapkan secara 

jelas, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari disiplin. 

Rumus fungsi komposisi (f⁰f-1
) (x) 

dan (f
-1⁰f)(x) ditentukan sebagai 

berikut. 106 

Karena terdapat 

terdapat kata 

ditentukan, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari disiplin. 

Tanda “ ⁰ ” dan “ rad ” berturut-

turut menyatakan simbol derajat 

dan radian. 120 

Karena terdapat 

kalimat berturut-

turut, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari disiplin. 

Misalnya, para arsitekturnya sudah 

menerapkan kesetimbangan 

bangunan pada rumah adat yang 

mereka ciptakan. 
129 

Karena terdapat 

terdapat kata 

menerapkan, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari disiplin. 

Sudut α yang terletak di kuadran II 

menjadi penentu tanda nilai 

perbandingan trigonometri 

172 

Karena terdapat 

kalimat sudut α 

yang terletak di 

kuadran II menjadi 

penentu, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari disiplin. 

Pada lintasan mengendarai suatu 

kapal cepat di perairan, lintasan 

latihan didesain seperti yang 

202 

Karena terdapat 

kalimat pengemudi 

harus melintasi 
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diberikan pada gambar 4.52. 

pengemudi harus mulai dari titik A, 

dan bergerak kearah barat daya 

dengan membentuk sudut 52⁰ ke 

titik B, kemudian bergerak kearah 

tenggara dengan membentuk sudut 

40⁰ ke titik C, dilanjutkan kembali 

ke titik A. 

sesuai dengan 

lintasan latihan 

didesain, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari disiplin. 

 

Nilai karakter kerja keras 

 

Kalimat yang menunjukkan nilai 

karakter kerja keras 
Halaman Penjelasan 

Jadi, kita dapat melihat pergerakan 

akhir si anak dari posisi awal 

adalah 1 langkah saja ke belakang 

12 

Karena terdapat 

kalimat pergerakan 

akhir si anak dari 

posisi awal  yang 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

kerja keras. 

Tentara melakukan latihan 

menembak di sebuah daerah yang 

bebas dari warga sipil. 29 

Karena terdapat kata 

latihan sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

Kerja keras 

Langkah-langkah penyelesaian 

untuk bagian a sebagai berikut. 

Selanjutnya, dengan proses yang 

sama, kerjakan bagian b dan c. 

22 

Karena terdapat 

kalimat langkah –

langkah 

penyelesaian, dan 

langkah-langkah 

penyelesaiannya 

dijelaskan secara 

rinci sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kerja keras. 

Dalam menyelesaikan masalah 

diatas, langkah-langkah 

penyelesaiannya dapat dilihat 

dalam beberapa pertanyaan berikut. 
47 

Karena terdapat 

kalimat langkah-

langkah 

penyelesaiannya 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 
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kerja keras. 

Ilustrasi tentang bagaimana sebuah 

mesin bekerja, mulai dari 

masukan,kemudian diproses,dan 

menghasilkan luaran (output) 

adalah salah satu contoh bagaimana 

fungsi dalam matematika. 

74 

Karena terdapat 

kalimat mulai dari 

masukan,kemudian 

diproses,dan 

menghasilkan 

luaran, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kerja keras 

Seorang fotografer dapat 

menghasilkan gambar yangbagus 

melalui dua tahap, yaitu tahap 

pemotretan dan tahap editing. 

78 

Karena terdapat 

kalimat 

menghasilkan 

gambar yang bagus 

melalui dua tahap, 

yaitu tahap 

pemotretan dan 

tahap editing , 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari jujur dan 

kerja keras. 

Suatu pabrik kertas berbahan dasar 

kayu memproduksi kertas melalui 

dua tahap. yaitu tahap pertama 

menggunakan mesin I 

menghasilkan bahan kertas dan 

tahap kedua menggunakan mesin II 

menghasilkan kertas. 
84 

Karena terdapat 

kalimat 

memproduksi kertas 

melalui dua 

tahap,yaitu tahap 

pertama 

menggunakan mesin 

I dan tahap kedua 

menggunakan mesin 

II, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kerja keras 

Suatu pabrik kertas berbahan dasar 

kayu memproduksi kertas melalui 

dua tahap. yaitu tahap pertama 

menggunakan mesin I 

menghasilkan bahan kertas 

setengah jadi dan tahap kedua 

menggunakan mesin II 

menghasilkan kertas. 

97 

Karena terdapat kata 

tahap, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kerja keras. 

Matematikawan yunani lainnya, 

Ptolemy sekitar 100 tahun 
129 

Karena terdapat 

kalimat 
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mengembangkan perhitungan 

trigonometri lebih lanjut. 

mengembangkan 

perhitungan 

trigonometri 

menunjukkan ciri-

ciri dari kerja keras. 

 

 Nilai karakter kreatif 

 

Kalimat yang menunjukkan nilai 

karakter kreatif 
Halaman Penjelasan 

Secara umum, untuk setiap x, a ϵ R, 

pertidaksamaan nilai mutlak linear 

satu variabel dapat disajikan dalam 

bentuk berikut ini. 

32    

Karena terdapat 

kalimat dapat 

disajikan, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kreatif 

Titik-titik yang kita peroleh pada 

tabel, kemudian disajikan dalam 

sistem koordinat kartesius sebagai 

berikut.  

21 

Karena terdapat kata 

disajikan, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kreatif 

Permasalahan-permasalahan 

tersebut akan menjadi bahan 

inspirasi menyusun model-model 

matematika yang ditemukan dari 

proses penyelesaiannya.  

43 

Karena terdapat 

pada kalimat 

menyusun model-

model menunjukkan 

ciri-ciri dari karakter 

kreatif. 

Mereka dapat membuat berbagai 

jenis patung dan ornamen-ornamen 

yang memiliki nilai estetika yang 

cukup tinggi. 46 

Karena terdapat 

kalimat dapat 

membuat berbagai 

jenis patung itu 

memunculkan ciri-

ciri dari karakter 

kreatif 

Berikut akan disajikan contoh 

menyelesaikan sistem persamaan 

linear tiga variabel dengan metode 

campuran eliminasi dan substitusi. 

58 

Karena terdapat 

terdapat kata 

disajikan, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kreatif 

Selain metode eliminasi, substitusi, 59 Karena terdapat 
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dan campuran antara eliminasi dan 

substitusi, terdapat cara lain untuk 

menyelesaikan suatu SPLTV, yaitu 

dengan cara determinan dan 

menggunakan invers matriks. 

kalimat terdapat 

cara lain untuk 

menyelesaikan suatu 

SPLTV, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kreatif 

Dengan demikian, nilai 

perbandingan trigonometri untuk 

sudut-sudut istimewa disajikan 

pada tabel berikut. 

169 

Karena terdapat kata 

disajikan, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kreatif 

Pada segitiga ABC, seperti pada 

gambar 4.34, diperoleh bahwa c
2
 + 

a
2 

+ b
2
 selain itu, kita juga dapat 

menuliskan bahwa 
176 

Karena terdapat 

kalimat dapat 

menuliskan, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kreatif. 

Kita dapat menuliskan bahwa 

186 

Karena terdapat 

kalimat dapat 

menuliskan, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kreatif. 

Kita harus dapat menunjukkan 

yang ada di ruas kanan dengan cara 

memodifikasi informasi yang ada 

diruas kiri. 

180 

Karena terdapat kata 

memodifikasi, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kreatif. 

Dengan demikian, grafik fungsi y = 

cos x, untuk 0 ≤ x ≤ 2 , disajikan 

pada gambar 4.50 
197 

Karena terdapat kata 

disajikan, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari kreatif. 

 

Nilai karakter rasa ingin tahu 

 

Kalimat yang menunjukkan nilai 

karakter rasa ingin tahu 
Halaman Penjelasan 

Sekarang kita harus memikirkan 

strategi agar |    | dan |   | 
16 

Karena terdapat 

kalimat memikirkan 
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memiliki syarat yang sama. strategi  yang 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

rasa ingin tahu. 

Selanjutnya, kita akan 

mengaplikasikan konsep nilai 

mutlak ke dalam pertidaksamaan 

linear dengan memahami dan 

meneliti kasus-kasus berikut. 

27 

Karena terdapat kata 

memahami dan 

meneliti itu 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

rasa ingin tahu. 

Tentukan hubungan antara | | 

dengan √   dengan melakukan 

pengamatan pada tabel yang telah 

dilengkapi. 23 

Karena terdapat 

kalimat melakukan 

pengamatan, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Selidiki kebenaran setiap 

pernyataan berikut ini dan berikan 

alasan untuk setiap pernyataanmu 

tersebut. 

26 

Karena terdapat kata 

selidiki, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Saat ini kita akan perdalam kajian, 

pemahaman, dan jangkauan 

pemikiran tentang konsep sistem 

persamaan linear dari apa yang 

sudah pelajari sebelumnya. 

43 

Karena terdapat 

kalimat 

memperdalam 

kajian itu 

memunculkan ciri-

ciri dari karakter 

rasa ingin tahu 

Apakah (gof) (x) = (fog) (x) ? coba 

selidiki 

91 

Karena terdapat kata 

selidiki, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Ilmuwan yunani di masa 

Helenistik, Hipparchus diyakini 

adalah orang yang pertama kali 

menemukan teori tentang 

trigonometri dari keingintahuannya 

akan dunia. 

129 

Karena terdapat 

kalimat 

keingintahuannya 

akan dunia, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu . 
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Memhami dan merencanakan 

pemecahan masalah 

135 

Karena terdapat kata 

memahami dan 

merencanakan, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Pada subbab ini, kamu akan 

menyelidiki dan menghitung nilai 

perbandingan trigonometri untuk 

ukuran sudut 0⁰, 30⁰, 45⁰, 60⁰, dan 

90⁰ 

141 

Karena terdapat kata 

menyelidiki, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Selanjutnya kita kembali mengkaji 

segitiga ABC 

146 

Karena terdapat kata 

mengkaji, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Selidiki hubungan nilai sinus, 

cosinus, dan tangen untuk sudut A 

dan sudut C 154 

Karena terdapat kata 

selidiki, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Selanjutnya, selidiki perubahan 

nilai sinus, cosinus, dan tangen 

untuk setiap besar putaran 157 

Karena terdapat kata 

selidiki, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Dapatkah kamu selidiki bagaimana 

perubahan titik A jika diputar 

berlawanan dengan arah putaran 

jarum jam sejauh 90⁰, 180⁰, dan 

270⁰ ? 

162 

Karena terdapat kata 

selidiki, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Kita dengan mudah menentukan 

nilai sinus, cosinus, dan 

perbandingan trigonometri lainnya 

meskipun segitiga siku-siku 

tersebut dikaji berdasarkan posisi 

kuadran 

184 

Karena terdapat kata 

dikaji, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Pada subbab ini, kita akan 

mengkaji bagaimana konsep 
193 

Karena terdapat kata 

mengkaji, sehingga 
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trigonometri jika dipandang 

sebagai suatu fungsi 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

  Memahami dan mencermati 

informasi tentang segitiga ABD 

merupakan langkah awal untuk 

menyelesaikannya. 175 

Karena terdapat kata 

memahami dan 

mencermati, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Analisislah kebenaran setiap 

pernyataan berikut ini. 

126 

Karena terdapat kata 

analisislah, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Selidiki kebenaran setiap 

pernyataan berikut. 

182 

Karena terdapat kata 

selidiki, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

Pada saat mensurvei sebidang 

rawa-rawa, seorang pesurvei 

berjalan sejauh 425 meter dari titik 

A ke titik B 

202 

Karena terdapat kata 

mensurvei, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari rasa ingin 

tahu. 

 

Nilai karakter gemar membaca 

 

Kalimat yang menunjukkan nilai 

karakter gemar membaca 
Halaman Penjelasan 

Untuk memulainya, mari kita 

cermati pembahasan masalah 

berikut ini 15 

Karena terdapat kata 

cermati yang 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

gemar membaca. 

Selanjutnya perhatikan beberapa 

sistem persamaan linear tiga 

variabel berikut 

53 

Karena terdapat kata 

perhatikan, sehingga 

menunjukkan ciri-
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ciri dari gemar 

membaca. 

Satu radian diartikan sebagai besar 

ukuran sudut pusat α yang panjang 

busurnya sama dengan jari-jari, 

perhatikan gambar 4.2 

120 

Karena terdapat kata 

perhatikan, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari gemar 

membaca. 

Arah putaran sudut juga dapat 

diperhatikan pada posisi  sisi akhir 

terhadap sisi awal. Untuk 

memudahkannya, mari kita cermati 

deskripsi berikut ini. 

123 

Karena terdapat kata 

perhatikan dan 

cermati, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari gemar 

membaca. 

Untuk memudahkan kita 

menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada sudut 45⁰, coba 

cermati segitiga siku-siku ABC. 

141 

Karena terdapat kata 

cermati, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari gemar 

membaca . 

Mari cermati segitiga sama sisi 

ABC 

143 

Karena terdapat kata 

cermati, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari gemar 

membaca . 

Perubahan titik A(1,0) setelah 

diputar pada O sejauh 180⁰, 270⁰, 

dan 360⁰ dapat dideskripsikan pada 

gambar berikut ini 

168 

Karena kalimat 

dideskripsikan 

memunculkan ciri-

ciri dari gemar 

membaca. 

Dengan mencermati nilai-nilai 

sinus untuk semua sudut istimewa 

yang disajikan tabel 4.3 
193 

Karena terdapat kata 

mencermati, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari gemar 

membaca. 
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Nilai karakter peduli lingkungan 

 

Kalimat yang menunjukkan nilai 

karakter peduli lingkungan 
Halaman Penjelasan 

Tunjukkan nilai penurunan 

minimum dan peningkatan 

maksimum debit air sungai tersebut 

18 

Karena terdapat 

kalimat yang 

memperhatikan 

debit air sungai, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari peduli 

lingkungan.   

Hal ini terkait pemakaina pupuk 

yang harganya cukup mahal 

43 

Karena terdapat 

kalimat pemakaian 

pupuk, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

peduli lingkungan. 

Suatu sore, disaat dia menemani 

ayahnya membersihkan rumput liar 

dilapangan, dani melihat bayangan 

setiap benda di tanah 
130 

Karena terdapat 

kalimat 

membersihkan 

rumput liar di 

lapangan, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari peduli 

lingkungan. 

Dinas tata ruang kota ingin 

menghubungkan kota B dengan 

kota C dengan membangun jalan m 

dan memotong kedua jalan yang 

ada 

190 

Karena terdapat 

kalimat dinas tata 

ruang kota yang 

akan membangun 

jalan untuk 

menghubungkan 

kota B dengan kota 

C, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari peduli 

lingkungan. 
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Nilai karakter peduli sosial 

 

Kalimat yang menunjukkan nilai 

karakter peduli sosial 
Halaman Penjelasan 

Untuk mengatur suhu bayi tetap 

stabil di suhu 34⁰C, maka harus 

dimasukkan ke dalam inkubator 

selama 2 hari. 
27 

Karena terdapat 

kalimat untuk 

mengatur suhu 

tubuh bayi tetap 

stabil, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

peduli sosial. 

Diskusikan dengan temn-temanmu. 

34 

Karena terdapat 

kalimat diskusikan 

dengan teman-

temanmu yang 

artinya saling 

tolong-menolong, 

sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari peduli 

sosial. 

Tiga tukang cat Joni, Deni, dan Ari 

yang biasa bekerja secara bersama-

sama. 

65 

Karena terdapat 

kalimat bekerja 

secara bersama-

sama, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari peduli 

sosial. 

Jika Trisna bersama kakeknya 

bekerja bersama-sama, hanya dapat 

menyelesaikan pekerjaan itu dalam 

waktu 6 jam 67 

Karena terdapat 

kalimat bekerja 

secara bersama-

sama, sehingga 

menunjukkan ciri-

ciri dari peduli 

sosial. 
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Nilai karakter tanggungjawab 

Kalimat yang menunjukkan nilai 

karakter tanggungjawab 
Halaman Penjelasan 

Suatu ketika pak wayan mendapat 

pesanan untuk membuat 3 ukiran 

patung dan 1 ornamen rumah dari 

seorang turis asal Belanda dengan 

batas waktu pembuatan diberikan 

selama 5 hari. 

27 

Karena terdapat 

kalimat dengan 

batas waktu 

pembuatan 

menunjukkan ciri-

ciri dari karakter 

tanggung jawab 
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Lampiran 7 

 

 

REKAP MUATAN NILAI KARAKTER DALAM BUKU 

TEKS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Karakter disiplin yang muncul pada narasi 

Gambar 2. Karakter kerja keras yang muncul pada narasi 



77  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gambar 3. Karakter gemar membaca yang muncul pada narasi 

Gambar 4. Karakter rasa ingin tahu yang muncul pada narasi 

Gambar 5. Karakter peduli lingkungan yang muncul pada 

narasi 
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Gambar 6. Karakter kerja keras yang muncul pada latihan soal 

Gambar 7. Karakter rasa ingin tahu yang muncul pada latihan 

soal 

Gambar 8. Karakter disiplin dan rasa ingin tahu yang muncul 

pada narasi 
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Gambar 9. Karakter peduli sosial yang muncul pada narasi 

Gambar 10. Karakter kerja keras dan disiplin yang muncul 

pada narasi 
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Gambar 11. Karakter kreatif yang muncul pada narasi 

Gambar 12. Karakter peduli sosial yang muncul pada latihan 

soal 
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Gambar 13. Karakter rasa ingin tahu, disiplin dan kreatif yang 

muncul pada narasi 

Gambar 14. Karakter peduli lingkungan yang muncul pada 

narasi 
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Gambar 15. Karakter kreatif, tanggungjawab dan kerja keras yang 

muncul pada narasi 
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Gambar 16. Karakter kreatif yang muncul pada contoh soal 
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Gambar 17. Karakter kreatif yang muncul pada narasi 

Gambar 18. Karakter kreatif yang muncul pada contoh soal 
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Gambar 19. Karakter peduli sosial yang muncul pada latihan soal 

Gambar 20. Karakter peduli sosial yang muncul pada latihan 

soal 
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Gambar 21. Karakter kerja keras yang muncul pada narasi 

Gambar 22. Karakter disiplin yang muncul pada narasi 
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Gambar 23. Karakter disiplin yang muncul pada narasi 

Gambar 24. Karakter jujur yang muncul pada narasi 
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Gambar 25. Karakter jujur yang muncul pada narasi 

Gambar 26. Karakter kerja keras yang muncul pada narasi 
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Gambar 28. Karakter rasa ingin tahu yang muncul pada contoh soal 

Gambar 27. Karakter rasa ingin tahu yang muncul pada contoh soal 
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Gambar 29. Karakter jujur yang muncul pada narasi 
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Gambar 30. Karakter jujur yang muncul pada narasi 
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Gambar 31. Karakter disiplin yang muncul pada narasi 
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Gambar 32. Karakter gemar membaca yang muncul pada narasi 

Gambar 33. Karakter kreatif yang muncul pada contoh soal 
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Gambar 34. Karakter gemar membaca yang muncul pada narasi 
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Gambar 35. Karakter jujur yang muncul pada latihan soal 
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Gambar 36. Karakter rasa ingin tahu dan kerja keras yang muncul 

pada narasi 
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Gambar 37. Karakter disiplin yang muncul pada narasi 
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Gambar 38. Karakter peduli lingkungan yang muncul pada narasi 
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Gambar 39. Karakter rasa ingin tahu dan gemar membaca yang 

muncul pada narasi 
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Gambar 40. Karakter gemar membaca yang muncul pada narasi 

Gambar 41. Karakter rasa ingin tahu yang muncul pada narasi 
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Gambar 42. Karakter kreatifyang muncul pada narasi 
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Gambar 43. Karakter gemar membaca yang muncul pada 

narasi 
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Gambar 44. Karakter disiplin yang muncul pada contoh soal 
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Gambar 45. Karakter gemar membaca yang muncul pada 

contoh soal 
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Gambar 46. Karakter kreatif yang muncul pada narasi 
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Gambar 47. Karakter kreatif yang muncul pada contoh soal 
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Gambar 48. Karakter rasa ingin tahu yang muncul pada narasi 
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Gambar 49. Karakter peduli lingkungan yang muncul pada 

contoh soal 
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Gambar 50. Karakter disiplin dan rasa ingin tahu  yang muncul pada 

latihan soal 


