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KEDISIPLINAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

DI MTS NEGERI 1 WONOGIRI 

 

Abstract 

This study aims to describe student discipline in learning mathematics in MTs 

Negeri 1 Wonogiri especially related to the timeliness and adherence to the rules 

that affect student learning outcomes mathematics. This research is included in 

qualitative research with qualitative descriptive research design. The results of 

the research are: 1) Discipline related to timeliness in general in MTs Negeri 1 

Wonogiri is quite high, especially during the leadership of the current head of 

madrasah. However, the timeliness of mathematics learning still requires 

considerable interference from math teachers. 2) Discipline related compliance 

rules in general in MTs Negeri 1 Wonogiri is quite high. It's just that, discipline-

related obedience rules in the learning of mathematics still need great guidance 

from math teachers. 

Keywords: students discipline, mathematic learning, timeliness, obey the rules 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedisiplinan siswa dalam 

pembelajaran matematika di MTs Negeri 1 Wonogiri khususnya terkait ketepatan 

waktu dan ketaatan terhadap aturan yang mempengaruhi hasil belajar 

matematika siswa. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan 

desain penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain: 

1) Kedisiplinan terkait ketepatan waktu secara umum di MTs Negeri 1 Wonogiri 

sudah cukup tinggi, terlebih pada masa kepemimpinan kepala madrasah yang 

sekarang. Hanya saja, ketepatan waktu dalam pembelajaran matematika masih 

perlu campur tangan yang besar dari guru matematika. 2) Kedisiplinan terkait 

ketaatan aturan secara umum di MTs Negeri 1 Wonogiri sudah cukup tinggi. 

Hanya saja, kedisiplinan terkait ketaatan aturan dalam pembelajaran matematika 

masih perlu bimbingan yang besar dari guru matematika. 

Kata kunci: kedisiplinan siswa, pembelajaran matematika, tepat waktu, taat 

aturan 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada saat ini masih memiliki banyak permasalahan. 

Permasalahan terpenting dalam menentukan kualitas pendidikan sampai sekarang 

adalah menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum 

memuaskan. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tentu saja membawa 
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dampak negatif pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) 

untuk 2015 adalah 0,689. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori 

pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan 

wilayah. (United Nations Development Programme, 2016). 

Secara umum, pada bidang matematika, siswa Indonesia lemah di semua 

aspek konten maupun kognitif, baik untuk matematika maupun sains (Rahmawati, 

2016). Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya skor Matematika pada TIMSS 2015, 

yaitu peringkat 45 dari 50 negara (IEA's Trends in International Mathematics and 

Science Study – TIMSS 2015. (http://timss2015.org/download-center/). Hal ini 

juga terjadi di MTs Negeri 1 Wonogiri, nilai rata-rata hasil ujian nasionalnya 

mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015, rerata ujian 

nasional MTs Negeri 1 Wonogiri 58.95, pada tahun 2016 rerata ujian nasionalnya 

sebesar 59.16, sedangkan tahun 2017 menjadi 59.37. Meskipun nilai matematika 

siswa pada tiga tahun terakhir sedikit meningkat, namun peningkatannya masih 

cukup rendah. (https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/). 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor-faktor 

tersebut antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya ada 

faktor kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cigdem Arslan, Gunes Yavuz, Yasemin Deringol-Karatas (2014). 

Area afektif sering memainkan peranan penting dalam pembelajaran di sekolah. 

Salah satu karakteristik faktor afektif ini adalah kedisiplinan siswa dalam 

pembelajaran.  

Masalah disiplin siswa telah ada dan metode disipliner yang digunakan 

telah berubah selama bertahun-tahun (Nakpodia, 2010). Menegakkan disiplin 

bukanlah untuk mengurangi kebebasan atau kemerdekaan siswa. Bila dipatuhi 

secara sadar untuk kebaikan, disiplin akan menjadi suatu kebiasaan. Tugas yang 

selalu diberikan oleh guru tidak merupakan beban dalam dirinya, akan tetapi 

merupakan pemacu bagi dirinya untuk mengetahui sejauhmana kemampuan yang 

dimilikinya. Sebaliknya bagi siswa yang tidak disiplin dalam belajar, akan selalu 

https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/
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resah karena tugas-tugas yang diberikan guru merupakan beban bagi dirinya. 

Siswa tersebut akan merasa kesulitan dalam belajar.  

Siswa yang selalu disiplin dalam belajar selalu siap menerima pelajaran. 

Dengan demikian prestasi yang dicapainya tentu akan lebih baik dari pada yang 

kurang/tidak disiplin dalam belajar. Bukan hanya dari sisi siswa, kedisiplinan juga 

penting bagi seluruh komponen pelaksana pendidikan, diantaranya kepala 

sekolah, guru, dan juga siswa itu sendiri. Hal ini senada dengan yang dikatakan 

langsung Kepala Unit pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Wenang Ritta Lontoh SPd Map, kepada seluruh kepala sekolah dan guru yang ada 

di wilayah tugasnya. Dalam urusan kedisiplinan belajar siswa di sekolah, peran 

kepala sekolah dan guru sangatlah penting. Karena tugas guru untuk membentuk 

atau membantu siswa agar disiplin (Sumber: https://beritamanado.com/guru-yang-

disiplin-ciptakan-siswa-yang-disiplin/).  

Selain itu, disiplin belajar juga penting dalam upaya untuk menekan 

potensi terjadinya kekerasan di sekolah. Seperti yang disampaikan Anies 

Baswedan saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

pada 27 Februari 2015.  Menurut dia, sekolah dapat melakukan langkah preventif 

sebelum peristiwa kekerasan di kalangan siswa terjadi dengan memperkuat 

penanaman kedisiplinan. "Kepala sekolah, wali kelas, dan guru sebetulnya sudah 

dapat membaca setiap tanda-tanda akan muncul kekerasan," kata dia. (Sumber: 

https://jogja.antaranews.com/berita/329804/mendikbud-meminta-kepala-sekolah-

tanamkan-disiplin-siswa) 

Dari uraian di atas tampak betapa disiplin belajar menjadi salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi berhasilnya prestasi belajar seorang siswa. Hal ini 

juga terjadi di MTs Negeri 1 Wonogiri, betapa disiplin juga memiliki peran yang 

cukup penting dalambelajar matematika. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan 

penelitian yang meneliti masalah kedisiplinan siswa dalam pembelajaran sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, termasuk di MTs Negeri 1 

Wonogiri.  
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Tujuan  umum  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan kedisiplinan 

siswa dalam pembelajaran matematika di MTs Negeri 1 Wonogiri. Adapun  

tujuan  khusus  penelitian  ini  adalah sebagai berikut. 1) Untuk mendeskripsikan 

kedisiplinan siswa terkait ketepatan waktu dalam pembelajaran matematika di 

MTs Negeri 1 Wonogiri. 2) Untuk mendeskripsikan kedisiplinan siswa terkait 

ketaatan aturan yang dalam pembelajaran matematika di MTs Negeri 1 Wonogiri. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Desain penelitian 

yang digunakan adalah deskripstif kualitatif dengan objek penelitian berupa 

kedisiplinan siswa dalam pembelajaran matematika di MTs Negeri 1 Wonogiri. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a) dokumen sekolah, 

b) catatan lapangan, c) perilaku dan tindakan pelaku, d) ucapan dan kata-kata, 

serta dokumen sekolah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif hasil wawancara dengan informan, pengamatan lapangan maupun studi 

dokumentasi.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Kedisiplinan Siswa Terkait Ketepatan waktu dalam Pembelajaran 

Matematika di MTs Negeri 1 Wonogiri 

Sejak berdirinya MTs Negeri 1 Wonogiri sudah memiliki tujuan 

sekolah yang diinginkan. Hal ini nampak dari tujuan MTs Negeri 1 Wonogiri 

sejak awal berdirinya. Vaden (2012) mengatakan: Self-discipline can also 

mean simply saying “no” to certain things, in order to free up valuable time 

and mental space to focus on the things that truly matter. Makna dari data 

yang ditemukan di lapangan adalah bahwa MTs Negeri 1 Wonogiri sudah 

memiliki fokus tujuan yang akan dicapai seperti yang dikemukakan Vaden di 

atas, sebagai salah satu indikator dari disiplin diri siswa di sana.  

Hasil observasi di lapangan menunjukkan adanya beberapa papan 

pengingat yang dipasang untuk mengingatkan seluruh warga sekolah akan 

visi misi dan tujuan sekolah. Temuan ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Wuryandani, Wuri (2014), bahwa pesan-pesan afektif ini 
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penting diberikan kepada siswa agar siswa senantiasa mengingat perilaku 

disiplin yang harus dilakukan, sehingga mereka akan melaksanakannya dalam 

perilaku sehari-hari di sekolah. 

Hasil observasi yang dilakukan pada saat di lapangan, setelah bel ganti 

pelajaran berbunyi, para siswa langsung masuk ke kelas jika guru sudah 

kelihatan datang menuju kelas. Guru langsung masuk kelas dan memulai 

pelajaran. Meskipun demikian, ada juga siswa yang keluar dari ruangan jika 

guru sedang tidak ada di dalam ruangan. Jika kita mendatangi madrasah ini 

kita akan selalu dapat menemui Kepala Madrasah pada jam-jam aktif sekolah, 

kecuali jika memang ada tugas luar. 

Hasil dokumentasi bagian Bimbingan Konseling juga menunjukkan 

betapa guru sangat mendukung penerapan disiplin pada siswa karena telah 

menjadi fokus tujuan sekolah. Pada dokumen ditemukan guru menindak tegas 

siswanya yang tidak langsung masuk ke kelas saat bel masuk sudah berbunyi, 

tapi justru pergi ke kantin. Siswa tersebut kemudian terlambat masuk ke kelas 

dan disuruh keluar oleh guru yang bersangkutan. untuk kemudian diberikan 

layangan bimbingan oleh bagian Bimbingan Konseling. 

Setiap pagi dilakukan kegiatan 3S (Senyum, Salam, Sapa) dimana 

guru menyambut kedatangan siswa di sekolah sehingga mengharuskan guru 

datang lebih awal dari siswa. Kegiatan ini secara tidak langsung membuat 

siswa akan malu jika datang terlambat ke sekolah. Wahyudi, Agus (2014) 

dalam penelitiannya mengemukakan pentingnya 5S (Senyum, Salam, Sapa, 

Sopan dan Santun) sebagai pilar pendidikan karakter bagi siswa. Hasil 

wawancara juga mengungkap adanya kegiatan 3S setiap pagi di sekolah 

sebelum siswa masuk ke lingkungan sekolah. Hal ini dikuatkan dengan hasil 

observasi peneliti pada saat datang ke sekolah langsung. Seperti hasil 

penelitian Wahyudi, kegiatan ini memberikan efek yang cukup bagus 

terhadap tingkat kedisiplinan siswa di sekolah. Makna dari kegiatan ini adalah 

melatih kedisiplinan siswa terkait kedatangan mereka agar tidak terlambat 

datang ke sekolah.  
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suriansyah, Ahmad 

(2014) menemukan bahwa budaya sekolah memiliki hubungan dengan 

kinerja, komunikasi memiliki hubungan dengan kinerja, budaya sekolah 

memiliki hubungan dengan komitmen, komunikasi memiliki hubungan 

dengan komitmen. Komitmen ini merupakan salah satu unsur disiplin yang 

jika dilakukan terus-menerus akan meningkatkan sikap disiplin siswa. Proses 

pembelajaran dimulai tepat pukul 07.00, dimana pukul 07.00 guru sudah 

harus masuk kelas. Setelah kegiatan 3S setiap pagi, guru dan siswa langsung 

masuk kelas untuk memulai pelajaran sehingga siswa yang datang terlambat 

ke sekolah juga akan ketinggalan pelajaran.  

Žakelj, Amalija (2014) juga menyebutkan bahwa faktor-faktor untuk 

memelihara pencapaian belajar murid diantaranya pendekatan individu, 

penggunaan multi-indera belajar, tepat waktu, kerja sama dengan orangtua, 

dorongan untuk kontinu kerja, diskusi antara guru, murid dan orangtua, 

keterlibatan murid dan orangtua dalam persiapan, memberi semangat murid 

untuk belajar mandiri. Makna temuan di lapangan sesuai dengan yang 

dijelaskan dalam buku Pembelajaran Anti Korupsi dan penelitian yang 

dilakukan oleh Žakelj, Amalija.  

Selama melakukan penelitian tidak ditemukan siswa yang datang 

terlambat, meskipun beberapa siswa berangkat dari rumahnya yang cukup 

jauh dari sekolah. Pelaksanaan pelajaran tepat pukul 07.00 ini merupakan 

salah satu pembiasaan salah satu karakter disiplin yaitu tepat waktu. 

Gorbunovs et al., (2016) di dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa 

sikap disiplin diri dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara rutin 

merupakan parameter untuk meningkatkan hasil pembelajaran. 

Kepala madrasah, guru, dan karyawan sekolah menjadi model yang 

sangat tepat bagi kedisiplinan siswa terhadap ketepatan waktu. Sikap kepala 

madrasah, guru, dan karyawan menjadi panutan bagi siswa di MTs Negeri 1 

Wonogiri. Unaradjan dalam Siska (2016) menyebutkan bahwa disiplin 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 1) Faktor 
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internal dibagi menjadi dua yaitu keadaan fisik dan psikis merupakan aspek 

yang mempengaruhi pembentukan disiplin diri. 2) Faktor eksternal meliputi 

kebiasaan keluarga, penerapan tata  tertib sekolah, dan kondisi masyarakat. 

Contoh dari kepala madrasah, guru, dan karyawan akan pentingnya disiplin, 

menjadi faktor eksternal yang membuat siswa lebih mudah melaksanakan 

disiplin. 

Hasil wawancara dengan guru Bimbingan Konseling mengungkapkan 

bahwa banyak yang sudah dilakukan untuk melatih kedisiplinan siswa terkait 

ketepatan waktu dalam belajar. Menjadi contoh sikap disiplin bagi siswa 

merupakan contoh yang sangat efektif dilakukan pada siswa. Hasil observasi 

di sekolah yang bersangkutan memang menunjukkan adanya adanya 

perangkat-perangkat yang mengingatkan siswa untuk berdisiplin seperti 

jadwal pelajaran, jadwal piket, juga tata tertib. Dengan adanya langkah 

tersebut, seperti yang disampaikan Vaden (2012) diharapkan siswa mendapat 

banyak pengingat untuk melakukan sikap disiplin. Makna yang diperoleh 

adalah MTs Negeri 1 Wonogiri sangat mengedepankan sikap disiplin dalam 

kesehariannya.  

Penanganan siswa yang terlambat oleh bagian bimbingan konseling 

menggunakan pembimbingan dan pemahaman, tanpa disertai hukuman fisik 

oleh guru. Siswa yang melakukan pelanggaran akan dipanggil untuk 

diberikan pengertian dan bimbingan. Oktaviani, Irma (2016) di dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan 

brainstorming efektif meningkatkan kedisiplinan siswa. Sejalan juga dengan 

pendapat Suyono dan Hariyanto (2012), bahwa dalam belajar, mental siswa 

perlu didisiplinkan atau dilatih. Makna dari temuan tersebut adalah, bahwa 

meskipun pada umumnya siswa memiliki mental disiplin, namun jika ada 

yang melanggar juga perlu diingatkan dan dilatih lagi kedisiplinannya 

sehingga siswa dapat kembali ke arah disiplin yang seharusnya. 

Masalah tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan Kepala Madrasah, yang didukung oleh guru Bimbingan 
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Konseling di MTs Negeri 1 Wonogiri. Hasil observasi yang dilakukan selama 

masa penelitian memang tidak ada siswa yang datang terlambat ke sekolah. 

Siswa datang sesuai dengan jam masuk sekolah. Data dari hasil dokumentasi 

juga menunjukkan minimnya siswa yang datang terlambat, meskipun tetap 

ada siswa yang dating terlambat dalam satu periode tertentu. Siswa yang 

datang terlambat ini akan diberikan teguran atau layanan bimbingan 

konseling agar tidak mengulanginya lagi.   

Masalah yang muncul tentang kedisiplinan terkait ketepatan waktu di 

MTs Negeri 1 Wonogiri adalah keterlambatan siswa datang ke sekolah dan 

keterlambatan siswa dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas pada 

pelajaran matematika. Batas waktu yang sudah ditentukan guru untuk 

mengerjakan tugas seringkali belum dipatuhi siswa. Rosma Elly (2016) di 

dalam penelitiannya mengatakan ciri-ciri siswa yang memiliki disiplin belajar 

diantaranya adalah patuh dan taat terhadap tata tertib belajar di sekolah serta 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dengan baik. Makna dari 

temuan ini yaitu kurangnya kedisiplinan siswa dalam pembelajaran 

matematika.  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang guru 

matematika di MTs Negeri 1 Wonogiri mengungkapkan bahwa beberapa 

siswa memang mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan, 

namun beberapa siswa yang lain meminta perpanjangan waktu untuk 

menyelesaikannya. Mereka beralasan kurang memahami materi yang dibahas 

sehingga mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Hal ini memang 

menjadi tugas berat guru terutama dalam mengolah pembelajaran di kelas 

agar lebih menarik dan mengakomodir kemampuan siswa yang beraneka 

ragam. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gong, Rai, Beck, & 

Heffernan (2009), di dalam penelitiannya mendapatkan temuan bahwa siswa 

dengan sikap disiplin yang tinggi memiliki pengaruh yang signifikan tinggi 

terhadap pengetahuan, tetapi tidak selalu berkaitan dengan belajar 
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menggunakan tutor. Lebih-lebih, siswa dengan sikap disiplin tinggi terlihat 

lebih hati-hati dalam membuat kesalahan. Makna dari temuan yang diperoleh 

di lapangan adalah, siswa yang disiplin tepat waktu dalam mengumpulkan 

tugas memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

selalu mengulur waktu dalam mengerjakannya. 

3. 2. Kedisiplinan Siswa Terkait Ketaatan Aturan dalam Pembelajaran  

Matematika di MTs Negeri 1 Wonogiri 

Sejak berdirinya sekolah ini sudah memiliki tata tertib sekolah 

sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih rapi, nyaman dan teratur 

dalam berbagai bidang. Jika semua sesuai dengan aturan dan tata tertib yang 

ada, maka proses belajar mengajar akan berjalan lancar sebagaimana 

mestinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (https://kbbi.web.id/disiplin.html), 

mendefinisikan disiplin sebagai 1) tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dan 

sebagainya); 2) ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan 

sebagainya). Makna yang diperoleh dari temuan itu bahwa sekolah telah 

menegakkan disiplin dengan membuat tata tertib untuk dipatuhi warga 

sekolah. 

Pembuatan peraturan dan tata tertib salah satunya tentang disiplin ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zottis, Salum, Isolan, Manfro, 

& Heldt (2014) dalam jurnalnya menunjukkan kesimpulan bagaimana cara 

untuk mendisiplinkan anak-anak dan remaja dapat mengurangi perilaku 

intimidasi. Makna dari temuan yang diperoleh di lapangan adalah bahwa 

peraturan yang dibuat sebagai salah satu cara mendisiplinkan perilaku siswa. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap disiplin sudah menjadi 

tujuan sejak awal berdirinya madrasah ini. Untuk menunjang kedisiplinan 

siswa dibuat tata tertib sekolah yang dipasang di setiap ruangan kelas. 

Tujuannya untuk mengingatkan siswa agar tidak melanggar tata tertib yang 

sudah dibuat tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Gorbunovs, 

Kapenieks, & Cakula, (2016) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa 

disiplin diri adalah faktor kunci yang mempengaruhi peserta didik dan 
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memungkinkan mereka mencapai tujuan utama. Dengan demikian, disiplin 

diri dalam proses perolehan pengetahuan rutin sehari-hari merupakan 

indikator kunci untuk meningkatkan hasil belajar.  

Setiap pagi dilakukan kegiatan 3S (Senyum, Salam, Sapa) serta 

pengecekan seragam dan kelengkapan siswa. Kegiatan ini dilakukan agar 

siswa mematuhi aturan penggunaan seragam di sekolah. Tu‟u dalam Siska 

(2017) mengatakan bahwa disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan 

kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di 

lingkungan itu. Makna dari temuan itu adalah bahwa siswa pada awalnya 

akan “terpaksa” mematuhi peraturan sekolah, yang pada akhirnya akan 

menjadi kebiasaan bagi mereka. 

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, kegiatan 3S 

ini ternyata cukup efektif mengurangi pelanggaran siswa akan tata tertib 

sekolah. Hasil dokumentasi yang diperoleh dari bagian Bimbingan Konseling 

menunjukkan pelanggaran berkurang meskipun tetap masih ada beberapa 

siswa yang melanggar, seperti menyemir rambut, atau membuang sampah 

tidak pada tempatnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tu‟u 

dan Siska (2017), siswa akan terpaksa melakukan peraturan sehingga pada 

akhirnya akan membentuk sikap disiplin siswa. Hal ini menunjukkan adanya 

usaha teratur dari pihak MTs Negeri 1 Wonogiri untuk menegakkan 

kedisiplinan.  

Kedisiplinan dalam arti ketaatan aturan nampak pada pemakaian 

seragam dan kelengkapan siswa di MTs Negeri 1 Wonogiri yang sudah 

sesuai, sekolah yang bersih, tidak ada sampah berceceran, tidak ada coretan, 

dan semua tertata rapi di tempatnya. Hal itu menunjukkan bahwa secara garis 

besar siswa sudah berdisiplin mematuhi aturan yang ada. Maman Rahman 

(2017) mendefinisikan disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Makna dari temuan 

tersebut adalah, bahwa siswa di MTs Negeri 1 Wonogiri secara umum sudah 

berdisiplin mematuhi peraturan yang ada. 
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Kedisiplinan terkait taat aturan disosialisasikan dalam berbagai cara. 

Agar siswa mematuhi aturan yang ada, dilakukan beberapa cara termasuk 

memasang tata tertib di kelas, mendaftar inventaris kelas, dan tulisan-tulisan 

yang dibuat sedemikian rupa sehingga setiap saat dibaca oleh siswa. 

Berkaitan konsep tersebut, Vaden (2012) mengatakan: disiplin memiliki 

banyak bentuk: disiplin menghadapi masalah, mengatur jadwal, atau berhenti 

menghindari tugas utama dan mengisinya dengan yang lebih mudah. Selain 

itu, Jim Walters dan Shelly Frei (2007 : 13) mengungkapkan bahwa disiplin 

kelas diperlukan untuk meningkatkan tanggung jawab dan kedewasaan siswa. 

Setiap saat guru dengan siswa berusaha memodifikasi tingkah laku mereka, 

keduanya seharusnya mampu mengamati dan lebih mengerti apa tujuannya.  

Hasil wawancara terhadap siswa dan guru di sekolah tersebut 

terungkap bahwa salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa adalah dengan 

memasang tata tertib, jadwal pelajaran, jadwal piket, bahkan sampai daftar 

dilakukan di kelas oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

Vaden (2012) bahwa salah satu bentuk disiplin adalah mengatur jadwal. 

Makna yang diperoleh dari temuan tersebut adalah, bahwa MTs Negeri 1 

Wonogiri sangat memperhatikan usaha penanaman sikap disiplin terhadap 

warga sekolahnya, siswa sudah belajar mendisiplinkan waktu dan diri mereka 

dengan adanya jadwal dan tata tertib yang dipasang di kelas. 

Kepala madrasah, guru, dan karyawan sekolah menjadi model yang 

sangat tepat bagi kedisiplinan siswa terhadap ketaatan aturan. Ekosiswoyo 

dalam Ridho (2013) menyebutkan bahwa disiplin dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya lingkungan sekolah. Selain itu, Pramudjono (2015) dalam 

penelitiannya juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap komitmen guru yang berarti peningkatan gaya kepemimpinan akan 

meningkatkan komitmen guru. Makna dari temuan tersebut adalah, bahwa 

sikap disiplin dapat lebih mudah dilakukan jika telah ada contoh dari 

lingkungan sekitarnya.  
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Masalah yang muncul tentang kedisiplinan terkait ketaatan aturan di 

MTs Negeri 1 Wonogiri beraneka ragam. Terkadang ada siswa yang 

membuang sampah sembarangan, siswa bertengkar, siswa gaduh di kelas, 

siswa membawa handphone, rambut disemir, dan dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas pada pelajaran matematika. Ridho (2013) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa siswa yang melakukan pelanggaran 

disiplin bermasalah dengan kondisi psikologisnya sehingga menyebabkan 

siswa tersebut melakukan pelanggaran disiplin.  

Sejalan dengan temuan tersebut, Khafid (2007) dalam jurnal 

penelitiannya memperoleh hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara disiplin belajar dan lingkungan keluarga baik secara parsial 

maupun simultan terhadap hasil belajar. Bangun Ari Nur Cahyono, Abdul 

Halim Sunawi (2013) dalam naskah publikasinya menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan siginifikan antara perhatian orang tua, sikap 

disiplin belajar. Makna dari temuan tersebut adalah perlu diadakan bimbingan 

terhadap kondisi psikologis siswa seperti pemahaman, teguran, atau 

pembimbingan yang lainnya. Keluarga memiliki peran penting dalam 

mendisiplinkan anaknya. 

Penanganan siswa yang melanggar tata tertib oleh bagian bimbingan 

konseling menggunakan pembimbingan dan pemahaman, tanpa disertai 

hukuman fisik oleh guru. Yuliyantika, Siska (2016) dalam penelitiannya 

mengatakan terdapat  lima  faktor yang mempengaruhi disiplin belajar yaitu 

keadaan fisik, keadaan psikis, kebiasaan keluarga, penerapan tata tertib 

sekolah, dan kondisi lingkungan masyarakat. Pada kondisi ini, guru sangat 

berperan untuk menjaga suasana kelas agar tetap kondusif, tidak saling 

mengganggu antara siswa yang satu dengan yang lain. 

Masalah yang muncul tentang kedisiplinan terkait ketaatan aturan di 

MTs Negeri 1 Wonogiri adalah terkadang ada siswa yang membuang sampah 

sembarangan, siswa bertengkar, siswa gaduh di kelas, siswa membawa 

handphone, rambut disemir, dan dalam mengerjakan dan mengumpulkan 
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tugas pada pelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, siswa 

terkadang sulit diajak bekerjasama dalam mengerjakan soal di depan kelas 

ataupun saat mengumpulkan tugas.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arslan, Yavuz, & 

Deringol-karatas (2014) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa terlihat 

bahwa ada penurunan tingkat dimensi "kesenangan" menyelesaikan masalah 

matematika pada saat tingkat kelas meningkat. Makna yang diperoleh dari 

temuan itu adalah kedisiplinan siswa dalam pembelajaran matematika masih 

sangat membutuhkan perhatian yang lebih besar terutama dari guru 

matematika yang bertugas. 

Secara umum, sikap disiplin siswa di MTs Negeri 1 Wonogiri sudah 

dilaksanakan dengan baik, hanya saja kedisiplinan siswa dalam pelajaran 

matematika masih perlu diperbaiki. Kedisiplinan siswa dalam lingkungan 

sekolah secara umum belum diikuti dengan kedisiplinan siswa dalam 

pelajaran matematika. Hal ini dapat terjadi mungkin karena adanya faktor-

faktor lain yang mempengaruhi baik faktor internal seperti motivasi siswa, 

kemampuan awal siswa dari dalam diri siswa maupun faktor eksternal dari 

luar diri siswa misalnya materi pelajaran, guru, fasilitas. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan deskripsi data, temuan, dan pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kedisiplinan terkait ketepatan waktu secara umum di MTs Negeri 1 Wonogiri 

tampak dari minimnya siswa yang dating terlambat, jam pelajaran dimulai 

tepat waktu, serta terlaksananya kegiatan salat berjamaah tepat waktu, 

terlebih pada masa kepemimpinan kepala madrasah yang sekarang. Hanya 

saja, ketepatan waktu dalam pembelajaran matematika masih perlu campur 

tangan yang besar dari guru matematika.  

2. Kedisiplinan terkait ketaatan aturan secara umum di MTs Negeri 1 Wonogiri 

tampak dari dilaksanakannya tata tertib di sekolah dengan baik, tidak terdapat 

pelanggaran yang besar dilakukan siswa. Hanya saja, kedisiplinan terkait 
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ketaatan aturan dalam pembelajaran matematika masih perlu bimbingan yang 

besar dari guru matematika. 
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