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KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA PADA 

EKSTRA KURIKULER PATROLI KEAMANAN SEKOLAH (PKS) DI SMP NEGERI 1 

SAMBI BOYOLALI  

 

Hesti Utami, A220080028, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, xiii+64 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) konstruksi pendidikan karakter 

bangsa pada ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah (pks) di smp negeri 1 sambi boyolali (2) 

implementasi pendidikan karakter bangsa pada ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah (pks) di 

smp negeri 1 sambi boyolali. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuanya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik. Subyek penelitian dengan menggunakan key informan yang digunakan untuk 

mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penetapan validitas data dalam penulisan ini melalui 

trianggulasi data dan informan review. Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan 

analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) konstruksi pendidikan karakter bangsa pada 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah (pks) di SMP Negeri 1 Sambi Boyolali, terdiri dari 

visi, misi, tujuan, motto,tata tertib, janji, jadwal piket PKS(2) Implementasi pendidikan karakter 

bangsa pada ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah (pks) di SMP Negeri 1 Sambi Boyolali, 

yaitu diberikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menarik, menantang dan menyenangkan 

tetapi tetap dalam suatu aturan. 

 

Kata kunci: Konstruksi pada ekstrakurikuler Patroli keamanan Sekolah(PKS), Implementasi pada 

ekstrakurikuler Patroli keamanan Sekolah(PKS), Pendidikan karakter Bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUHAN 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang harus dikembangkan dan harus 

ditanamkan dalam satuan pendidikan, karena pendidikan karakter sebagai dasar pendidikan 

moral. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Kegiatan Ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan oleh sekolah merupakan salah 

satu media yang potensial untuk pendidikan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta 

didik. Kegiatan  Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan mempunyai kewenangan di sekolah. Melalui kegiatan 

Eksrakurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, 

serta potensi dan prestasi peserta didik.  

Pendidikan karakter yang ditanamkan dalam kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah 

satu alternative pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah juga mempunyai fungsi dalam pendidikan karakter siswa karena dengan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler peserta didik akan mengembangkan bakat sesuai dengan potensi yang 



dimilik tetapi dibatasi dengan peraturan-peraturan di sekolah agar peserta didik tetap 

berkembang sesuai peraturan yang berlaku di sekolah tersebut, selain itu peserta didik yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karakternya juga akan berbeda dengan peserta didik yang 

tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

Patroli Keamanan Sekolah atau yang biasa disebut PKS merupakan suatu organisasi 

sekolah yang berperan untuk menjaga kondusivitas dan keamanan sekolah sesuai dengan norma 

yang berlaku. PKS (Patroli Keamanan Sekolah) merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

mendidik anggotanya untuk berdisiplin, berani, dan bertanggung jawab. Kegiatan 

Ekstrakurikuler ini bukan hanya bertugas sebagai pengatur lalu lintas di sekolah saja. Secara 

umum PKS bertugas menjaga keamanan dan kondusivitas di lingkungan sekolah pada saat 

kegiatan belajar  maupun diluar  kegiatan belajar.  

Di SMP Negeri 1 Sambi merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan 

pendidikan karakter, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler, 

karena pendidikan karakter merupakan pendidikan dasar yang harus ditanamkan kepada peserta 

didik disekolah. Agar peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan akademis saja tetapi juga 

memperhatikan perkembangan moral peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis 

merumuskannya dalam bentuk penelitian dan memilih judul ”Konstruksi dan Implementasi 

Pendidikan Karakter Bangsa Pada Eksrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP 

Negeri 1 Sambi Boyolali ”. 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan 

sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi 

sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah 



dalam mencari data sampai langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menggambarkan Konstruksi Pendidikan Karakter Bangsa Pada Ekstrakurikuler Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS) di SMP Negeri I Sambi Boyolali. 

2. Untuk menggambarkan Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Pada Ekstrakurikuler  

Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP Negeri I Sambi Boyolali 

LANDASAN TEORI 

1. Pendidikan Karakter  

a. Pengertian Pendidikan. Menurut Ihsan (2010:7) memaparkan bahwa ”Pendidikan 

adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan potensi-potensi pribadinya yaitu rohani 

(pikiran, rasa, karsa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (pancaindra, serta ketrampilan-

ketrampilan)”.  

b.  Pengertian Karakter. Menurut Hidayatullah (2010:3) mengatakan bahwa ”Karakter 

adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang 

merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan 

dengan individu lain”. 

c. Pengertian Pendidikan Karakter. Menurut Megawangi yang dikutip oleh (Kusuma 

dkk, 2011:5). 

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikanya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga mereka dapat memberikan konstribusi yang positif kepada lingkunganya. 

 

2. Pendidikan Karakter di Sekolah 

a. Pengertian Sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa (2001:1013) Indonesia 

memaparkan bahwa. 



Sekolah adalah “bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat 

menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatanya, ada) dasar, lanjutan, tinggi, 

(menurut jurusanya, ada) dagang, guru, teknik, pertanian, dan sebagainya. 

 

b. Defenisi Pendidikan Karakter di Sekolah. Menurut Kusuma dkk (2011:5) 

mendefinisikan pendidikan karakter dalam seting sekolah sebagai “Pembelajaran yang mengarah 

pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai 

tertentu yang dirujuk oleh sekolah”. 

c. Prinsip pendidikan karakter di sekolah. Menurut Kusuma dkk (2011:63) mengatakan 

prisip pendidikan karakter di sekolah yaitu: 

1) Terdapat nilai-nilai yang bermanfaat secara obyektif, disepakati secara universal yang harus 

diajarkan sekolah-sekolah di tengah masyarakat yang plural 

2) Sekolah-sekolah hendaknya tidak hanya memapari para siswa dengan nilai-nilai tersebut, 

tetapi juga membantu mereka memahami, menginternalisasi, dan bertindak berdasarkan 

nilai-nilai tersebut. 

d. Tujuan Pendidikan Karakter di Sekolah. Menurut Kusuma dkk (2011:9) Pendidikan 

karakter dalam seting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Mengingatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan 

perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggungjawab pendidikan karakter secara bersama.  

 

3. Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler 

Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah madrasah Hendri (2008 : 1-2). 



4. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Sebagai Kegiatan Ekstra Kurikuler 

a. Pengertian Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Menurut Chryshnanda, (2009:391) 

Patroli Keamanan Sekolah (PKS) merupakan “wadah bagi siswa/siswi SMP maupun SMA untuk 

berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah social di lingkungan sekolah dan upaya 

penangananya”. Dalam hal ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah 

social dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Masalah social yang 

mungkin muncul di lingkungan sekolah antara lain: masalah lalu lintas, perkelahian antar pelajar, 

narkotika dan obat-obatan terlarang, sex bebas atau pornografi dan sebagainya. Melalui kegiatan 

PKS ini diharapkan anak-anak juga menjadi mitra polisi untuk mencari akar masalah dan 

solusinya yang tepat. Patroli Keamanan Sekolah adalah suatu organisasi yang ditugaskan untuk 

menjaga kondusivitas dan keamanan sekolah sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak 

mengedepankan senioritas sehingga membentuk hubungan layaknya keluarga (http://sman1-slo.sch.id).   

b. Misi Patroli Keamanan Sekolah (PKS)  yaitu: 

1) Mengadakan latihan rutin untuk meningkatkan kualitas anggota baik di organisasi 

PKS maupun dibidang akademik. 

2) Mengadakan patroli di lingkungan sekolah. 

3) Pelatihan fisik dan mental anggota (http://www.-smkn.sch.id/pks.html). 

 

c. Tujuan Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Patroli Keamana Sekolah (PKS)  bertujuan 

sebagai berikut:  

1) Untuk membantu KAMTIBNAS ( Keamanan Ketertiban Nasional). 
2) Membantu masyarakat untuk menertibkan keamanan. 
3) Untuk melatih siswa agar berdisiplin bertanggung jawab dan berdikari (berdiri 

sendiri ). 
4) Untuk mencegah serta menangani kenakalan remaja (http://www.smk). 

 

5. Pendidikan Karakter dalam Patroli Keamanan Sekolah (PKS)  

PKS diharapkan mampu mengurangi jumlah angka kecelakaan yang melibatkan siswa, 

Kegiatan PKS ini sama sekali tidak menganggu aktifitas mereka dalam mengikuti pelajaran di 

kelas, karena mereka bertugas sesuai jadwal yang sudah dibuat dan diupayakan tidak 

http://sman1-slo.sch.id/
http://www.-smkn.sch.id/pks.html
http://www.smk/


berbenturan dengan jam pelajaran. Dengan PKS tersebut nantinya diharapkan siswa sudah 

terbiasa dengan displin lalu lintas, apalagi semua sekolah mendukung diaktifkannya kembali 

PKS sebagai bagian dari penanaman displin dan sopan santun berlalu lintas 

(http://jemberkab.blogspot.com). 

Karakter yang terkandung di dalam Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 

diantaranya:  

1) Amanah, Hidayatullah (2010: 80) mengatakan Amanah adalah “sesuatu yang 

dipercayakan, diserahkan, atau dititipkan kepada orang lain, dapat dipercaya”. 

2) Keberanian, Hidayatullah (2010:81) mengatakan Keberanian adalah yang mendorongnya 

pada kebesaran jiwa, sifat-sifat yang luhur, rela berkorban. 

3) Disiplin, Hidayatullah (2010:82) Disiplin adalah “Ketaatan atau kepatuhan pada 

peraturan-peraturan, tata tertib, dan sebagainya yang telah ditetapkan”. 

4) Ikhlas, Hidayatullah (2010:83) Ikhlas adalah “memberikan atau menyerahkan dengan 

tulus hati, merelakan”. 

5) Mandiri, Mndiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain 

(Hidayatullah, 2010:84). 

6) Ketaatan, Hidayatullah (2010:86) mengatakan Ketaatan adalah “segera melakukan 

tindakan untuk memenuhi suatu perintah yang diterima”. 

7) Tanggungjawab, Hidayatullah (2010:87) mengatakan Tanggungjawab adalah 

“kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional dan bermoral”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi (2010:3) 

”Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, 

http://jemberkab.blogspot.com/


situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian”. Strategi penelitian ini adalah kasus tunggal terpancang menurut Surakhmad (1980: 

143) ”studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus intensif dan mendetail dan subjek 

yang diselidiki terdiri dari satu unit  (atau satu kesatuan unit) yang dipandang sebagai kasus”.  

Subjek penelitian adalah Anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP Negeri 1 

Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Objek penelitian ini adalah, Konstruksi dan 

Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa pada Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS) di SMP Negeri 1 Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

Penelitian ini yang menjadi informan atau nara sumber adalah Kepala Sekolah, Guru 

pembimbing, Guru Pembina, dan Siswa anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP 

Negeri 1 Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Tempat penelitian adalah di SMP 

Negeri 1 Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Peristiwanya mengenai siswa 

anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) ketika sedang bertugas di lapangan, ketika sedang 

berlatihan, sedang ada kegiatan di sekolah.   

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konstruksi dan Implementasi 

Pendidikan Karakter Bangsa Pada Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP 

Negeri 1 Sambi Boyolali. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya sehingga wawancara bebas. 

Dalam metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih 

jelas. 



Dokumentasi yang digunakan kegiatan-kegiatan Patroli Keamanan Sekolah, Tata tertib 

Keamanan Sekolah, Foto-foto kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS). 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama 

triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat 

catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode 

pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumen (Arsip). Ilustrasi 

dalam bentuk bagan sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Secara garis besar model analisis interaktif yang diterapkan dalam penelitian ini 

sebagaimana digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:20), seperti gambar I di bawah ini. 
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HASIL PENELITIAN 

Konstruksi Pendidikan Karakter di Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMP Negeri 1 Sambi. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Bulan Desember 2011 sampai dengan Maret 2012, 

diperoleh informasi mengenai Konstruksi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi pada 

Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Sesuai hasil wawancara peneliti dengan 

Bapak Kismadi selaku pembimbing Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) pada hari 

Rabu 11 Januari 2012 konstruksi Pendidikan Karakter Bangsa pada Eksrtakurikuler Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS) dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Visi Patroli Keamanan Sekolah (PKS)  

1) Mencetak anggota yang berkualitas dan berahklakul karimah. 

2) Menciptakan suasana kekeluargaan antar anggota. 

3) Meningkatkan kualitas Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dari yang baik menjadi semakin 

baik. 

4) Meningkatkan kedisiplinan anggota. 

5) Mencegah kenakalan remaja. 

b. Misi Patroli Keamanan Sekolah 

1) Mengadakan latihan rutin untuk meningkatkan kualitas anggota baik di organisasi Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS) maupun dibidang akademik. 

2) Mengadakan patroli di lingkungan sekolah. 

3) Pelatihan fisik dan mental anggota. 

c. Tujuan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 

1) Untuk membantu KAMTIBNAS (Keamanan Ketertiban Nasional). 



2) Membantu masyarakat untuk menertibkan keamanan. 

3) Untuk melatih siswa agar berdisiplin, bertanggungjawab, dan berdikari (berdiri sendiri). 

4) Untuk mencegah serta menangani kenakalan remaja. 

d. Motto Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 

1) Hidup mulia atau mati sahid 

2) One for all, all for one (Satu untuk semua, semua untuk satu). 

3) Esprit the corps (Kesetiaan dan kebersamaan). 

Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Pada EKstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS) di SMP Negeri 1 Sambi 

Berdasarkan hasil penelitian pada Bulan Desember 2011 sampai dengan Maret 2012, 

diperoleh informasi mengenai Implementasi pendidikan karakter Bangsa Pda Ekstrakurikuler 

Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP Negeri 1 Sambi. Sesuai hasil wawancara peneliti 

dengan bapak Kismadi, S.Pd selaku pembimbing Ekstrakurikuler Ptroli Keamanan Sekolah 

(PKS) pada Hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 penerapan pendidikan katakter dalam 

Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP Negeri 1 Sambi sudah diterapkan. 

Namun dalam pelaksanaannya, masih ada kendala diantaranya kurangnya minat dan motivasi 

siswa dalam mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler  Patroli Keamann Sekolah (PKS) siswa 

cenderung menyepelekan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS), 

siswa cenderung malas dan terpaksa mengikuti kegiatan PKS. Terbukti dengan adanya siswa 

yang hanya sedikit mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler  Patroli Keamanan Sekolah (PKS). 

Berbagai cara dilakukan SMP Negeri 1 Sambi Boyolali supaya siswa lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS). 



Menurut Bapak Kismadi S.pd pada tanggal 16 Januari 2012 memaparkan mengikuti 

kegiatan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) selain dapat menumbuhkan karakter, 

siswa akan  menjadi lebih senantiasa Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu siswa 

diajarkan untuk mengabdi kepada Negara dan Pancasila, mengabdi kepada Negara berarti siswa 

diajarkan untuk Berbuat yang baik kepada Negara, seperti saat siswa mengikuti kegiatan 

upacara, membantu siswa, guru, dan masyarakat yang menyeberang di jalan, siswa diajarkan 

juga untuk mematuhi tata tertib sekolah, karena dengan mematuhi tata tertib sekolah siswa akan 

membiasakan untuk mengabdi kepada Negara yang dimulai dari diri siswa. Selain itu, Pancasila 

merupakan Dasar Negara yang harus dijaga dan dipatuhi adanya, maka dari itu anggota Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS) senantiasa mengamalkan Pancasila. 

 Menurut Ibu Hayati prihatingsih S.Pd pada tanggal 18 Januari 2012 mengemukakan 

mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS), siswa juga akan memiliki 

karakter dalam membela kebenaran dan keadilan. Siswa sebagai speserta didik memiliki 

hubungan erat dengan teman-temannya dan sekolah, jadi siswa harus mempunyai sifat membela 

kebenaran dilingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat 

agar dalam satu sekolah tidak terjadi premanisme antar siswa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di bab IV 

penelitian  yang berjudul “Konstruksi dan Implementasi Pendidkan karakter Bangsa Pada 

Eksrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP Negeri 1 Sambi Boyolali”. Dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 



1. Konstruksi pada Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMP Negeri 1 Sambi, dari hasil 

penelitian dan perubahannya dapat penulis tunjukan bahwa mengikuti kegiatan 

Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dapat menumbuhkan karakter bagi 

siswa, khususnya dalam unsur disiplin, kemandirian, berani, tanggungjawab, peduli 

sosial dan lain-lain. Hal tersebut dibuktikan bahwa sebelum siswa mengikuti latihan 

kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) banyak siswa yang karakternya belum baik. 

2. Implementasi Pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi diberikan dalam bentuk-

bentuk kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan tetapi tetap pada kaidah 

pendidian yang sesungguhnya. Antara lain dalam penyeberangan jalan, upacara bendera 

setiap hari senin, dan akhlak. 

SARAN 

1. Untuk Kepala Sekolah. 

Seharusnya Kegiatan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di Sekolah 

khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama lebih ditingkatkan lagi karena di sekolah 

Menengah Pertama akan lebih efektif dalam menumbuhkan sikap siswa. 

2. Untuk guru. 

Seharusnya lebih ditingkatkan dan efektif dalam penerapan materi pendidikan karakter 

dikalangan pelajaran khususnya sekolah menengah pertama. 

3. Untuk siswa. 

Seharusnya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Patroli Keamanan 

Sekolah (PKS) karena kegiatan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 

bertujuan membentuk siswa yang mempunyai karakter dan pendirian pribadi yang kuat. 
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