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PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER DISIPLIN DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI MA NEGERI 2 SURAKARTA 

 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the management of disciplinary character education 

in mathematics learning including planning, implementation and evaluation in 

MA Negeri 2 Surakarta. The research used is qualitative research using 

descriptive methods. The research subjects were students of class XI IPA MA 

Negeri 2 Surakarta. Data were collected by means of observation, documentation 

and interviews. The results showed that the planning of disciplinary character 

education in mathematics learning at MA Negeri 2 Surakarta, that is the planning 

of learning was good but not optimal. Some components are not in accordance 

with existing components, such as learning methods that are not in accordance 

with the lesson plan, learning media still using lectures, assessments that have not 

attached written tests, assignments, and scoring as written in the lesson plan. The 

implementation of disciplinary character education in mathematics learning at MA 

Negeri 2 Surakarta that is the mathematics teacher has planned the character of the 

discipline in the RPP (Learning Implementation Plan) which is included in the 

indicators, learning objectives, learning activities and assessments. The 

implementation of disciplinary character education in mathematics learning at MA 

Negeri 2 Surakarta, namely (1) teachers and students open learning by reading the 

Koran, Asmaul Husna, and the teacher's attendance for students; (2) the teacher 

divides students into several groups and guides students to be able to discuss well; 

(3) the teacher and students conclude what they have learned. Evaluation of 

disciplinary character education in mathematics learning at MA Negeri 2 

Surakarta, namely the teacher carrying out a written test or daily test, where the 

daily test questions are able to recognize a pattern of regularity, understand the 

agreed rules and concepts where the concept should not be violated because can 

be misleading. 

Keywords: discipline, learning management, mathematics 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pendidikan 

karakter disiplin dalam pembelajaran matematika  meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi di MA Negeri 2 Surakarta. Penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Subjek 

penelitian tersebut adalah siswa kelas XI IPA MA Negeri 2 Surakarta. Data 

dikumpulkan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakarta yaitu guru matematika telah 

merencanakan karakter disiplin dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

yang dicantumkan dalam indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran 

dan penilaian. Pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran 
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matematika di MA Negeri 2 Surakarta, yaitu (1) guru dan siswa membuka 

pembelajaran dengan membaca al-quran, asmaul husna, dan guru mengabsen 

siswa; (2) guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok dan membimbing 

siswa untuk dapat berdiskusi dengan baik; (3) guru bersama siswa menyimpulkan 

apa yang sudah dipelajari. Evaluasi pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakarta yaitu guru melaksanakan tes 

tertulis atau ulangan harian, dimana soal ulangan harian tersebut mampu 

mengenali suatu keteraturan pola, memahami aturan-aturan dan konsep-konsep 

yang telah disepakati dimana konsep tersebut tidak boleh dilanggar karena dapat 

menimbulkan salah arti. 

Kata kunci: disiplin, pengelolaan pembelajaran, matematika 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan program terencana untuk mewujudkan proses 

belajar mengajar sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik untuk 

aktif dalam hal spiritual, kecerdasan, akhlak yang mulia serta keterampilan. 

(Agus, 2012: 10). Pendidikan menjadi kebutuhan dalam mencapai tujuan 

bersama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pentingnya pendidikan bagi 

kehidupan manusia, maka diperlukan suatu pendidikan yang berkualitas agar 

dapat menunjang kehidupan manusia itu sendiri. 

Perkembangan peserta didik untuk masa depan yang cerah 

diperlukan karakter disiplin. Karena dengan disiplin, peserta didik akan 

termotivasi untuk mencapai apa yang diinginkan dan cita-citakan. Selain itu 

disiplin memiliki manfaat untuk mendidik peserta didik menyukai peraturan 

yang sudah ditetapkan sehingga membuahkan hasil yang memuaskan.  

Hasil studi dokumentasi di MA Negeri 2 Surakarta juga diperoleh 

informasi bahwa masih banyak siswa yang terlambat masuk sekolah. Data 

mengenai banyaknya jumlah siswa yang terlambat dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 Tabel 1. Data jumlah siswa yang terlambat masuk sekolah di MA 

Negeri 2 Surakarta. 
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No 
Thn 

Pljr 
Kls 

BULAN 
Ket 

Jul Agt Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni 

1 

2
0
1
8
/2

0
1
9

 
X 59 62 71 70 69 - 101 111 97 81 71 -  

XI 221 195 101 97 85 - 162 142 102 99 83 -  

XII 207 185 92 96 89 - 130 97 93 82 64 -  

Jml 487 442 174 263 243 - 393 350 292 262 218 -  

 

2 

2
0
1
9
/2

0
2
0

 

X 104 234 137 97 85 - 74 62      

XI 110 204 138 84 79 - 67 41      

XII 83 150 128 69 51 - 55 49      

Jml 297 588 403 250 215 - 196 152      

Wawancara dengan guru matematika di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Surakarta menyebutkan bahwa sebagian besar siswa-siswa di madrasah 

belum mampu mempraktekkan nilai pendidikan karakter disiplin secara 

maksimal. Faktanya masih banyak siswa yang terlambat masuk sekolah, pada 

pergantian jam pelajaran masih banyak anak yang ke kantin menyebabkan 

terlambat masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Pendidikan karakter 

dalam penanaman pembelajaan matematika tidak lepas dari bagaimana 

pembelajaran tersebut akan digunakan.  

George dan Leslie (Sukarji, 2014: 34) mengemukakan bahwa fungsi 

pokok dari manajemen yaitu planning, organizing, staffing, motivating, 

dan controlling. Menurut Gregg (Marno dan Triyo, 2008: 11) 

mengutarakan bahwa fungsi manajemen yaitu decition, making, planning, 

organizing, communicating, influiting, coordinating, dan evaluating. 

Penjabaran dari perumusan mengenai fungsi manajemen diatas sebenarnya 

berbeda dari segi jumlah dan terminology, akan tetapi pada hakikatnya 

terdapat persamaan pada substansinya. Hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan dari Pierce dan Robinson, bahwa hal yang wajib ada dalam 

fungsi manajemen yaitu planning, organizing, directing, serta controlling. 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Mata Pelajaran 

Matematika  menyatakan bahwa pembelajaran matematika memiliki tujuan 
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sebagai berikut: (1) memahami konsep matematika, (2) menggunakan logika 

dalam model dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyelesaikan model, menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika, (3) memecahkan masalah, (4) mengomunikasikan ide dengan 

simbol, tabel, diagram untuk menjelaskan masalah, (5) memiliki sikap 

menghargai manfaat matematika dalam kehidupan. 

Dengan dasar tujuan pendidikan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian pendidikan karakter dalam pembelajaran 

matematika khususnya di MA Negeri 2 Surakarta.  Pendidikan karakter 

disiplin dalam pembelajaran penting untuk dilakukan penelitian. Sehingga 

peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pengelolaan pendidikan karakter 

disiplin dalam proses belajar mengajar matematika di MA Negeri 2 Surakarta. 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk: 1) mendiskripsikan perencanaan 

pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran matematika di MA Negeri 2 

Surakata. 2) Mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakata. 3) Mendiskripsikan 

evaluasi pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran matematika di MA 

Negeri 2 Surakata. 

2. METODE  

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang dimaksud yaitu 

metode dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan 

suatu gejala atau peristiwa dengan cara yang teratur sesuai sistem dan cermat 

tentang sifat – sifat populasi sampel pada daerah tertentu. 

Analisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara yang saling aktif dan 

terus lanjut hingga selesai secara keseluruhan, sehingga datanya telah jenuh. 

Aktivitas pada analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. Miles dan Hubberman (2008: 16) 

berpendapat bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilaksanakan dengan 

cara yang saling aktif dan terus lanjut hingga selesai secara keseluruhan, 

sehingga datanya telah jenuh. Aktivitas pada analisis data berupa 



5 

 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi 

data merupakan proses pemilihan, memusatkan perhatian, pengabstrakan 

serta perubahan data kasar yang diperoleh dari sejumlah catatan dilapangan. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terorganisir sehingga 

dapat memberikan peluang untuk peneliti melakukan penarikan kesimpulan 

serta memberikan tindakan yang relevan. Kesimpulan dapat ditarik 

berdasarkan reduksi data yang telah dibuat sesuai fokus utama permasalahan 

penelitian. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Perencanaan Pendidikan Karakter Disiplin dalam Pembelajaran 

Matematika di MA Negeri 2 Surakarta 

Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik apabila 

perencanaan disusun dengan baik dan strategi pembelajaran yang 

diterapkan juga sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Menurut 

Terry (Majid, 2006: 16) perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan. 

Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Perencanaan 

diperlukan untuk merumuskan sesuatu yang dapat digunakan pada masa 

yang akan datang.  

Guru harus memiliki kemampuan dalam merencanakan 

pembelajaran, kegiatan yang akan dilaksanakan harus disusun secara 

matang agar kegiatannya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. 

Dengan demikian guru sebelum mengajar terlebih dulu membuat RPP 

sebagai landasan dalam proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan 

nantinya. 

Perencanaan pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru 

matematika MA Negeri 2 Surakarta dalam menyusun perangkat 

pembelajaran khususnya silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), dilakukan secara bersama-sama pada awal tahun pelajaran. 

Tiap-tiap guru menyesuaikan kondisi kelas masing-masing dengan 

mengadakan perubahan seperlunya dari RPP yang telah dibuat bersama.  
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Hasil penelitian di MA Negeri 2 Surakarta menampakkan bahwa 

saat menyusun perencanaan pembelajaran, guru matematika telah 

menyusun perangkat pembelajaran khususnya silabus dan RPP. Hasil  

yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

1) Induksi matematika, pendidikan karakter disiplin dituangkan dalam 

indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian . 

2) Program linear dua variabel, pendidikan karakter disiplin dituangkan 

dalam indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan 

penilaian. 

3) Matriks, pendidikan karakter disiplin dituangkan dalam indikator, 

tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. 

4) Barisan dan deret, pendidikan karakter disiplin dituangkan dalam 

indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa  

perencanaan pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran matematika 

di MA Negeri 2 Surakarta yaitu guru matematika telah merencanakan 

karakter disiplin dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang 

dicantumkan dalam indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran 

dan penilaian. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Banghart dan Trull (Hernawan, 2007) bahwa perencanaan pembelajaran 

merupakan proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media 

pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dalam 

suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang 

akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

b. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Disiplin dalam Pembelajaran 

Matematika di MA Negeri 2 Surakarta 

Pelaksanaan disiplin dalam pembelajaran matematika dimulai dari 

guru masuk ke kelas sampai keluar kelas. Pada tahap awal (pendahuluan) 

siswa bersama guru membuka pembelajaran dengan membaca al-quran 

dan asmaul husna. Apabila jam pelajarannya bukan jam pertama maka 



7 

 

guru membuka pembelajaran hanya dengan mengucapkan salam. Setelah 

itu guru mengabsen siswa untuk mengetahui apakah siswa sudah masuk 

semua ke kelas atau belum sebagai bentuk disiplin dalam pembelajaran 

matematika. Guru juga menanyakan kabar siswa untuk menarik perhatian 

sebelum pelajaran dimulai. 

Kegiatan inti yaitu kegiatan yang dilakukan guru dalam proses 

kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini peneliti mengamati kegiatan yang 

sedang berlangsung dengan langkah-langkah yang sudah disusun. Pada 

kegiatan ini guru harus mengutamakan proses pembentukan pengalaman 

belajar siswa, sehingga aktivitas siswa lebih terkontrol. 

Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika 

disesuaikan dengan proses pembelajaran pada kurikulum yang sudah ada. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru berpedoman pada RPP yang telah 

disiapkan.  

Pada kegiatan inti langkah yang dilakukan oleh guru yaitu guru 

memberikan gambaran materi yang akan dipelajari kepada siswa. 

Kemudian guru mengajukan pertanyaan untuk membuka wawasan, 

kreativitas, rasa ingin tahu siswa tentang hal apa saja yang menyangkut 

dengan materi barisan dan deret. Guru juga memberikan arahan untuk 

mencari dan membaca referensi dari berbagai sumber yang biasanya 

digunakan yaitu modul dan buku paket. 

Siswa telah memperoleh informasi dan gambaran tentang materi 

kemudian guru membentuk kelompok untuk diadakan diskusi. Dalam 

diskusi ini guru membagi siswa sama rata disetiap kelompoknya. Guru 

memberikan soal-soal tentang barisan dan deret, siswa diminta untuk 

menyelesaikan solusi dari soal-soal tersebut. Siswa juga berdiskusi untuk 

mencari penyelesaian, saling bertukar ide dan gagasan untuk memecahkan 

soal yang ada. Setelah selesai berdiskusi, guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mengemukakan pendapat tentang soal-soal yang 

didiskusikan dengan kelompoknya. Siswa dari kelompok lain boleh 

bertanya maupun membantu menjawab pertanyaan dari siswa lain. 
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Guru dan siswa bersama-sama untuk menyimpulkan point penting 

yang ada pada setiap soal. Guru juga melemparkan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi. Jika tidak ada kelompok yang menjawab 

benar maka guru menjelaskan maksud soal dan mengerjakan soal tersebut 

secara bersama-sama di depan kelas. Guru juga menanyakan dimana letak 

kesulitan soal tersebut. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru 

mengamati karakter disiplin siswa. Misalnya dalam kegiatan diskusi 

kelompok diamati bagaimana siswa menjawab dan mengerjakan soal 

dengan runtut sesuai dengan aturan penyelesaian, bagaimana siswa 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan soal, 

bagaimana siswa bekerja sama dalam memecahkan soal yang ada, dsb.  

Kegiatan penutup adalah kegiatan yang digunakan guru untuk 

mengakhiri proses belajar mengajar. Pada tahap ini guru menyampaikan 

point-point penting dan mengulang materi yang sudah dipelajari tadi. Guru 

juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah berhasil 

menyelesaikan tugas kelompok secara tepat waktu dan benar. 

Guru memberikan tugas di akhir jam pelajaran. Tugas tersebut 

digunakan untuk memperdalam materi ketika sudah di rumah. Guru 

memberikan tugas dengan harapan materi yang sudah dipelajari dapat 

diperjelas kembali di rumah. Selanjutnya tugas tersebut harus 

dikumpulkan dengan batas waktu yang telah disepakati bersama. Jika 

tugas dikumpulkan lebih dari batas yang telah ditentukan maka akan ada 

pengurangan nilai.  

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada akhir pelajaran 

guru memberikan penjelasan singkat untuk memperkuat materi yang telah 

dipelajari. Selain itu, guru juga memberikan tugas yang harus dikerjakan 

setiap siswa. Dimana tugas tersebut dijadikan nilai tugas. Apabila ada 

siswa yang tidak mengerjakan tugas dan terlambat pada saat 

mengumpulkan tugas maka siswa tersebut yang harus menanggung 

akibatnya yaitu tugas yang dikumpulkan harus disertai tanda tangan wali 

kelas sebagai hukuman dari perbuatannya.  
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Hasil penelitian sesuai dengan penelitiaan Dermindag (2015) 

bahwa guru yang tidak dapat mengelola kelas dengan baik memiliki 

banyak masalah khususnya penerapan kedisiplinan kelas. Dalam 

pengelolaan kelas, guru harus bisa mengatur siswa, waktu, dan materi 

sehingga belajar dapat lebih efektif dan bermakna. Sehingga, sekolah 

harus memberikan pelatihan dan pengembangan professional untuk 

seluruh guru agar guru dapat mengelola kelas dengan efisien dan dapat 

mengontrol disiplin siswa. 

c. Evaluasi Pendidikan Karakter Disiplin dalam Pembelajaran Matematika di 

MA Negeri 2 Surakarta 

Pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakarta dilakukan secara 

terus-menerus dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mengamati proses 

dan kemajuan belajar siswa. Guru melaporkan hasil penilaian siswa setiap 

tengah semester dan akhir semester kepada pimpinan disertai dengan nilai 

afektif dan psikomotorik.  

Guru matematika MA Negeri 2 Surakarta dalam melaksanakan 

ulangan harian biasanya dilakukan setelah satu bab yang dipelajari selesai. 

Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya sebelum ulangan 

dilaksanakan. Sebelum ulangan harian dilaksanakan sebaiknya siswa 

memahami dan menguasai konsep materi matematika yang dipelajari. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam soal-soal ulangan harian 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1) Induksi matematika, soal  yang disajikan untuk ulangan harian  yaitu 

berupa pembuktian tentang induksi matematika. Untuk menyelesaikan 

soal pembuktian maka siswa harus memahami dan menguasai konsep 

pembuktian induksi matematika. Dimana konsep tersebut 

menggunakan prosedur untuk menguji kesahihan pernyataan 

matematis. 

2) Program linear dua variabel, soal yang disajikan tentang menentukan 

nilai maksimum dan soal cerita. Untuk menentukan nilai maksimum 
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dan biaya minimal siswa harus memahami langkah-langkah  atau 

prosedur dalam menyelesaikan soal tersebut. Siswa harus bisa 

membuat model matematika, membuat grambar dari model 

matematika dan menentukan nilai maksimum atau minumum. 

3) Matriks, soal yang disajikan untuk ulangan harian yaitu menentukan 

nilai yang diminta pada operasi matriks dan pembuktian ruas kanan 

harus sama dengan ruas kiri. Untuk menentukan nilai operasi matriks 

dan pembuktian, siswa harus memahami konsep operasi matriks 

kemudian baru menyelesaiakan operasi tersebut.  

4) Barisan dan deret, soal yang disajikan untuk ulangan harian yaitu soal 

cerita. Dalam menyelesaikan soal cerita siswa harus memahami 

konsep pola barisan dan deret aritmatika atau geometri. Siswa juga 

harus bisa membuat model matematika setelah itu siswa 

menyelesaikan soal tersebut menggunakan prosedur barisan dan deret 

aritmatika atau geometri.   

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran matematika di 

MA Negeri 2 Surakarta yaitu guru melaksanakan tes tertulis atau ulangan 

harian, dimana soal ulangan harian tersebut mampu mengenali suatu 

keteraturan pola, memahami aturan-aturan dan konsep-konsep yang telah 

disepakati dimana konsep tersebut tidak boleh dilanggar karena dapat 

menimbulkan salah arti. 

Hasil penelitian senada dengan penelitian Gong, Rai, Beck, dkk 

(2009) bahwa siswa yang memiliki sikap disiplin tinggi mempenpunyai 

pengaruh yang bermakna tinggi terhadap pengetahuan, tetapi tidak selalu 

berkaitan dengan belajar menggunakan tutor. Siswa yang mempunyai 

sikap disiplin tinggi lebih hati-hati dalam membuat kesalahan.   

4. PENUTUP 

Berdasarkan kajian teori yang didukung oleh hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka peneliti dapat menarik simpulan penelitian. Adapun 

simpulan tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Perencanaan pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran 

matematika di MA Negeri 2 Surakarta yaitu guru matematika telah 

merencanakan karakter disiplin dalam RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang dicantumkan dalam indikator, tujuan pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran dan penilaian. 

b. Pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran 

matematika di MA Negeri 2 Surakarta, yaitu (1) guru bersama siswa 

membuka pembelajaran dengan membaca al-quran, asmaul husna, dan 

guru mengabsen siswa untuk mengetahui apakah siswa sudah masuk 

semua ke kelas atau belum sebagai bentuk disiplin dalam pembelajaran 

matematika; (2) guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 

membimbing siswa untuk dapat berdiskusi dengan baik, dan guru 

membatasi waktu pengerjaan soal, diskusi, dan presentasi hasil diskusi 

sebagai bentuk pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran 

matematika agar siswa dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-

baiknya; (3) guru bersama siswa menyimpulkan apa yang sudah 

dipelajari dan guru memberikan tugas pemantapan materi yang harus 

dikerjakan siswa di rumah agar siswa lebih bertanggungjawab dan 

disiplin dalam belajar. 

c. Evaluasi pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran matematika di 

MA Negeri 2 Surakarta yaitu guru melaksanakan tes tertulis atau ulangan 

harian, dimana soal ulangan harian tersebut mampu mengenali suatu 

keteraturan pola, memahami aturan-aturan dan konsep-konsep yang telah 

disepakati dimana konsep tersebut tidak boleh dilanggar karena dapat 

menimbulkan salah arti. 

Saran peneliti untuk hasil penelitian ini antara lain: (1) Bagi guru, guru 

perlu menerapkan nilai kedisiplinan setiap proses pembelajaran dan 

mengingatkan pentingnya disiplin dalam belajar. (2) Bagi siswa, lebih 

meningkatkan disiplin dalam segala hal, tidak meninggalkan pelajaran 

saat KBM berlangsung dan berusaha untuk belajar dengan rajin. (3) Bagi 

peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pengelolaan 



12 

 

pendidikan karakter disiplin pada materi pelajaran yang lain.  
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