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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Karakter merupakan watak yang dimiliki seseorang untuk 

membedakan dengan orang lain. Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami 

perkembangan yang sangat komplek akibat pengaruh arus informasi baik 

melalui media elektronik maupun media cetak. Melihat kondisi seperti ini 

pendidikan harus bisa merencanakan masa depan agar peserta didik mampu 

berpikir secara luas.  

Pendidikan karakter yaitu upaya perencanaan penanaman dan 

pemberdayaan perilaku kepada peserta didik melalui suatu tindakan untuk 

membangun karakter pribadi yang lebih baik sebagai warga negara Indonesia. 

Sehingga dari kegiatan tersebut peserta didik mampu berkontribusi 

mengembangkan dan memilah-milah untuk diaplikasikan dalam kehidupan 
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sehari-hari. 

Peserta didik yang lulus sekolah di Indonesia banyak yang 

memperoleh nilai tinggi tetapi beberapa dari mereka tidak memiliki sikap dan 

perilaku yang baik. Mereka lebih mengutamakan kecerdasan kognitif 

daripada akhlak. Fenomena yang sering terjadi saat ini yaitu terdapat 

berbagai masalah penyimpangan perilaku sosial seperti tindakan anarkis, 

tawuran, korupsi, kerusakan lingkungan yang merupakan contoh karakter 

bangsa yang bertentangan dengan visi serta misi pendidikan dalam 

membentuk pribadi Indonesia yang memiliki kepribadian dan berakhlak 

mulia sebagai mana di cita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional (Agus, 

2012: 11). Perilaku tersebut terjadi karena adanya krisis moral dan akhlak 

yang ada pada diri seseorang.  

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.  

Disiplin adalah perilaku yang harus diterapkan setiap manusia agar 

manusia tersebut dapat bertanggungjawab atas kehidupannya sehari-hari. 

Dengan diterapkannya disiplin maka keberhasilan dalam segala hal dapat 

diraih seperti keberhasilan proses belajar. Belajar merupakan usaha terus 

menerus yang dilakukan oleh peserta didik agar memperoleh hasil yang 

maksimal. Dengan belajar peserta didik diharapkan dapat menunjukkan 



 

 

3 

 

perubahan perilaku. Belajar dapat dilakukan dimana saja karena belajar tidak 

selalu di sekolah. Belajar bisa juga dilakukan di lingkungan sekitar contohnya 

belajar untuk bersikap jujur, disiplin dan bertanggungjawab atas apa yang 

diperbuat.  

Berbicara tentang disiplin tidak lepas dari persoalan perilaku 

menyimpang peserta didik. Perilaku yang sering ditemukan yaitu pelanggaran 

mengenai peraturan sekolah, seperti disiplin dalam jam masuk dan keluar 

sekolah, disiplin dalam berpakaian, disiplin mengikuti kegiatan sekolah, 

menyontek, tidak mengumpulkan tugas dan perilaku lainnya yang dilakukan 

siswa. Diharapkan dengan adanya penanaman karakter disiplin dalam 

pembelajaran siswa dapat mematuhi peraturan yang berlaku. 

Pembentukan karakter tidak terbatas pada pelajaran agama maupun 

PKn. Pendidikan karakter dapat diperoleh melalui pelajaran yang lainnya 

seperti pelajaran matematika. Seperti yang ditekankan Agus dan Pramono 

(2010) bahwa pelajaran matematika tidak hanya mengajarkan tentang materi 

matematika saja tetapi juga mendidik untuk membangun karakter siswa. 

Sehingga pembelajaran matematika tidak hanya mengembangkan ranah 

kognitif saja tetapi juga ranah afektif dan psikomorik. Proses menyelesaikan 

soal yang mempunyai urutan penyelesaian mengajarkan anak tentang adanya 

aturan yang harus dipatuhi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Proses 

inilah yang menjadikan pembelajaran matematika dapat membantu dalam 

proses pembentukan karakter. 
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Dalam pengelolaan karakter dibutuhkan suatu manajemen yaitu 

perencanaan yang dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam sebuah kegiatan. Perencanaan 

yang tepat mengakibatkan pengelolaan yang lebih berkualitas. 

Proses pembelajaran matematika tidak kalah pentingnya dengan 

pelaksanaan evaluasi. Secara khusus, dalam konteks proses belajar mengajar 

di kelas, evaluasi di lakukan guna mengetahui kemajuan dan hasil belajar 

siswa, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau 

perbaikan proses pembelajaran, dan proses menentukan kenaikan kelas. 

Melalui evaluasi bisa didapatkan informasi atau data yang tepat mengenai 

penyelenggaraan proses belajar mengajar dan keberhasilan belajar siswa, 

guru, serta proses pembelajaran yang terjadi.  

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. 

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 -  
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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      

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah siswa yang terlambat 

setiap bulannya masih mengalami kenaikan dan penurunan. Misalnya, dapat 

kita lihat bahwa jumlah siswa yang terlambat pada bulan Agustus mengalami 

penurunan sedangkan pada bulan Oktober mengalami kenaikan. Begitu juga 

pada bulan November ke bulan Januari juga mengalami kenaikan. Akan tetapi 

pada bulan Februari sampai bulan Mei mengalami penurunan.  

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.  

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Mata Pelajaran 

Matematika  menyatakan bahwa pembelajaran matematika memiliki tujuan 

sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika 
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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, tabell, 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.  

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran 

matematika di MA Negeri 2 Surakata? 

b. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran 

matematika di MA Negeri 2 Surakata? 

c. Bagaimana evaluasi  pendidikan karakter disiplin dalam pembelajaran 

matematika di MA Negeri 2 Surakata?  

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendiskripsikan perencanaan pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakata. 
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b. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakata. 

c. Untuk mendiskripsikan evaluasi pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakata. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan penelitian tesis diuraikan peneliti dibawah ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian yaitu memberikan sumbangan ilmu tentang: 

a) Deskripsi proses perencanaan pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakata. 

b) Deskripsi proses pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakata. 

c) Deskripsi evaluasi proses pendidikan karakter disiplin dalam 

pembelajaran matematika di MA Negeri 2 Surakata. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Untuk sekolah untuk memberikan gambaran dalam pengelolaan 

pendidikan karakter disiplin di MA Negeri 2 Surakarta. 

b) Bagi siswa untuk meningkatkan disiplin dalam pembelajaran. 

c) Bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan referensi dalam menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan pendidikan karakter 

disiplin dalam pembelajaran matematika. 

 


