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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan kendala 

penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler 

patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif, yaitu hasil temuannya untuk memberikan 

gambaran mengenai penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab melalui 

kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

mengkaji dokumen. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu melalui triangulasi 

sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data yang 

digunakan yaitu teknik analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penanaman karakter 

disiplin yaitu dengan cara kesadaaran diri sendiri, selalu berusaha tepat waktu, 

melalui pendekatan spiritual, psikologi, pendekatan hukum, membuat jadwal piket 

harian dalam setiap kegiatan. Kendala penanaman karakter disiplin yaitu karakter 

tiap siswa yang berbeda, sebagian besar jarak sekolah dengan rumah sangat jauh, 

terkadang dalam diri siswa malas, lupa membawa atribut PKS dan transportasi. 

Bentuk penanaman karakter tanggung jawab yaitu mempunyai rasa kesadaran diri 

sendiri, memberi motivasi dan dukungan kepada diri sendiri dan anggota PKS, 

dalam pembagian tugas piket harus ada koordinasi dengan anggotanya dan diberi 

sanksi apabila ada anggota patroli keamanan sekolah (PKS) yang melanggar 

peraturan. Kendala penanaman karakter tanggung jawab yaitu banyak tugas dari 

Bapak/Ibu guru, masalah pertemuan rutin yang tidak semua anggotan konsisten 

dalam menghadiri pertemuan, anggota PKS banyak mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler yang lain (multi), apabila ada teman tugas tidak masuk disuruh 

menggantikan. 

 

Kata Kunci: karakter disiplin dan tanggung jawab, patroli keamanan sekolah. 

 

  

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang harus dikembangkan  dan 

harus ditanamkan dalam satuan pendidikan. Pendidikan karakter dimaksudkan 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini 

tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pendidikan karakter juga bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Pendidikan karakter  diharapkan 

peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Karakter merupakan suatu hal yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan 

kehidupan sehari-hari Karakter yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat 

pada umumnya tidak pernah lepas dari proses pembelajaran dan pembentukan dari 

diri manusia itu sendiri. Penanaman karakter bisa didapatkan dalam lingkup 

keluarga, sekolah, baik dalam lingkungan masyarakat maupun kelompok. Orang 

tua mempunyai peran penting dalam membentuk karakter anaknya dalam 

lingkungan keluarga. Seorang guru harus bisa memberikan contoh atau sikap yang 

baik yang bisa dijadikan bahan pendidikan bagi seorang siswa. Karakter 



seseorang di lingkungan kelompok akan sangat mudah terpengaruh dengan orang 

yang ada di sekitarnya.  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik 

melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka 

membantu siswa mengembangkan potensinya. Proses kegiatan pendidikan untuk 

siswa dapat dibagi menjadi dua macam kegiatan yaitu intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dalam 

jam-jam aktif pembelajaran sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan diluar jam pelajaran. Kegiatan intrakurikuler dan ekstrkurikuler 

mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk dan menanamkan nilai-nilai 

positif bagi siswa. 

Semua perilaku negatif masyarakat Indonesia baik yang terjadi di kalangan 

pelajar dan mahasiswa maupun kalangan lainnya, jelas menunjukkan kerapuhan 

karakter yang cukup parah salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya 

pengembangan pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Hal ini terbukti 

dengan siswa yang susah diatur dan cenderung melakukan pelanggaran-

pelanggaran tata tertib. Contoh pelanggaran membolos, menyontek, menonton 

video porno, mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras, dan tawuran antar 

sekolah. Kasus yang petama pada tanggal 24 September 2012 terjadi tawuran 

antara SMA 6 Jakarta dengan SMA 70 Jakarta di bundaran Bulungan, Jakarta 

Selatan yang menyebabkan 6 siswa meninggal.  Kasus yang kedua terjadi di 

kabupaten Purworejo digemparkan dengan adanya korban meninggal dunia akibat 

mengenggak miras oplosan. Diduga, pelaku secara sengaja mencampur alkohol 

95% dengan serbuk minuman suplemen.  

Kasus yang ketiga terjadi juga tawuran pelajar di Surakarta  pada tanggal 4 

September 2013, yakni penyerangan SMK Murni Solo dengan SMA N 6 Solo. 

Tawuran itu mengakibatkan kericuhan dan berkembang menjadi penyerangan ke 

sekolah-sekolah peserta turnamen. SMK Murni Solo menjadi korban penyerangan 

ratusan pelajar sesuai pertandingan tim sekolah setempat melawan SMK 

Muhammadiyah 1 di Sriwerdari (Solopos.com, September 2013). Berdasarkan 



kasus-kasus di atas karakter sangat penting agar tidak terjadi peristiwa tersebut, 

maka perlu suatu pembinaan yang dapat membentuk karakter.  

Kesenjangan dalam penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab pada 

kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah melahirkan perdebatan. Ada 

sekolah yang mudah menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab. Namun 

ada juga sekolah yang sulit untuk menanamkan karakter disiplin dan tanggung 

jawab. Untuk menanamkan karakter tersebut, pada awalnya harus ada kesadaran 

dari diri siswa dan selanjutnya diharapkan memahami dan mengimplementasikan 

penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab.  

Menurut Kemendiknas sebagaimana dikutip oleh Samani dan Hariyanto 

(2012:52), macam-macam karakter ada 18 adalah: religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Berdasarkan karakter di atas yang dianggap dapat memenuhi kriteria mengenai 

penanaman dalam kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah adalah 

karakter disiplin dan tanggung jawab. 

Menurut Kemendiknas (2010) sebagaimana dikutip oleh Gunawan 

(2012:33), “disiplin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib, 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan”. Menurut Majid dan Dian  

(2011:46), tanggung jawab adalah biasa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, 

menghindari sikap ingkar janji dan mengerjakan tugas sampai selesai. Penanaman 

karakter disiplin dan tanggung jawab, siswa akan mentaati peraturan dan 

menjalankan kewajibannya. Kegiatan di sekolah belum banyak yang menekankan  

pada pendidikan karakter, hal ini sangat memperihatinkan melihat bobroknya 

karakter anak bangsa. Untuk mewujudkan hal  itu semua, perlu solusi alternatif  

untuk membangun dan mengembangkan karakter manusia dan bangsa Indonesia 

agar memiliki karakter yang baik. Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah 



merupakan wadah yang tepat yang fungsinya menunjang minat dan bakat peserta 

didik. Karakter disiplin dan tanggung jawab dapat dikembangkan melalui banyak 

kegiatan. Kegiatannya yaitu: Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Palang 

Merah Remaja (PMR), bakti sosial dan kegiatan-kegiatan lain.  

Patroli keamanan sekolah atau yang disingkat PKS adalah suatu organisasi 

yang ditugaskan untuk menjaga kondusifitas dan keamanan sekolah dengan 

norma yang berlaku. Patroli keamanan sekolah merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang mendidik anggotanya untuk berdisiplin, berani, dan 

bertanggung jawab. Secara umum kegiatan ini hanya bertugas sebagai pengatur 

lalu lintas di sekolah maupun di luar kegiatan belajar. Kegiatan ekstrakurikuler 

patroli keamanan sekolah adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

SMK Negeri 2 Sragen. Penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab akan 

dapat terbentuk dengan baik apabila siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

Kenyataannya kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah banyak yang 

memandang sebagai kegiatan yang hanya bersenang-senang saja, tidak menarik 

dan kurang berguna. 

Keterkaitan penanaman karakter dengan Pendidikan Kewarganegaran,  

selaras dengan visi Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Menurut Tim penyusun (2014:138), Visi Program studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan adalah menjadi pusat pengembangan kependidikan dan 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegara-an dan Tatanegara untuk membentuk 

nation and character building yang memiliki kesadaran berkonstitusi menuju 

masyarakat madani. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterkaitan pendidikan ataupun penanaman karakter dengan Program studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu membentuk generasi muda 

yang berkarakter untuk membangun bangsa dan bernegara. 

Alasan peneliti melakukan studi kasus di SMK Negeri 2 Sragen adalah 

dikarenakan sekolah itu sudah menerapkan kegiatan ekstrakurikuler patroli 

keamanan sekolah. Selain itu, tempat tersebut juga sangat tepat untuk dilakukan 

suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Penanaman 



karakter disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler Patroli 

Keamanan Sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun 

Ajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana bentuk penanaman karakter disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun 

Ajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses penanaman karakter disiplin 

melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 

Sragen Tahun Ajaran 2013/2014? 

4. Bagaimana bentuk penanaman karakter tanggung jawab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun 

Ajaran 2013/2014? 

5. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses penanaman karakter  

tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di 

SMK Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2013/2014? 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan profil patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 

Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk penanaman karakter disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan 

sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 

4. Untuk mendeskripsikan bentuk penanaman karakter tanggung jawab melalui 

kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen 

Tahun Ajaran 2013/2014. 



5. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

penanaman karakter tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli 

keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di SMK Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 

Tahap-tahap pelaksananaan penelitian dilakukan selama kurang lebih empat bulan 

yaitu, mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif interaktif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keadaan 

dari suatu peristiwa, yaitu penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab 

melalui kegiatan patroli keamanan sekolah. Namun bisa juga disebut studi kasus, 

karena dalam penelitian ini juga dilakukan pada suatu kegiatan. Selain itu, dalam 

penelitian ini juga menghimpun data-data serta memperoleh pemahaman dari 

kasus-kasus terkait dengan peristiwa maupun kegiatan lainnya yang terikat oleh 

tempat dan waktu. Subjek penelitian ini adalah: Kepala sekolah SMK Negeri 2 

Sragen, Guru bimbingan konseling, Pembina, Siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah. Berdasarkan rumusan pengertian objek 

penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

bentuk penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen. Sumber data 

dalam penelitian ini meliputi informan atau narasumber, peristiwa atau aktivitas, 

tempat atau lokasi, serta arsip maupun dokumen. Teknik Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dapat dengan observasi (pengamatan), wawancara, dan 

mengkaji dokumen. Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas data 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber data dan 

Triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data model interaktif. Adapun langkah-langkah teknik 

analisis data model interaktif adalah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Patilima, 2005:100). Instrumen yang 



digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,  dan telaah 

dokumen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli 

keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen. 

Adapun indikator karakter disiplin dalam penelitian ini yaitu tepat waktu 

atau tidak terlambat, taat pada peraturan yang berlaku, dan menjalankan tugas 

sesuai jadwal yang telah ditentukan.  Bentuk penanaman karakter dalam tepat 

waktu yaitu dengan cara kesadaran pada diri sendiri, selalu berusaha tepat waktu 

dan harus pintar membagi waktu, dan ada sanksi yang tegas. Apabila anggota 

PKS terlambat maka mendapatkan sanksi sesuai  aturan yang telah  disepakati. 

Bentuk penanaman karakter disiplin dalam tepat waktu diberikan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah sebagaimana tujuan untuk melatih siswa 

agar berdisiplin. Bentuk atau cara penanaman taat pada peraturan yang berlaku 

pada kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah itu berupa pendekatan 

spiritual, pendekatan psikologi, dan pendekatan hukum. Bentuk atau cara 

penanaman karakter dalam sikap menjalankan tugas sesuai jadwal yang telah 

ditentukan yaitu dengan membuat jadwal piket harian dalam setiap kegiatan yang 

tersusun secara sistematis, penugasan kepada anggota PKS. 

2. Bentuk penanaman karakter tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler 

patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen. 

Berikut ini akan dipaparkan sesuai dengan indikator tanggung jawab yang 

sudah dirumuskan dalam kerangka teori, yaitu melakukan tugas dengan sepenuh 

hati, melaporkan apa yang menjadi tugasnya, segala yang menjadi tanggung 

jawabnya dapat dijalankan. bentuk penanaman melakukan tugas dengan sepenuh 

hati yaitu pada kegiatan patroli keamanan sekolah memberikan motivasi dan 

dukungan kepada diri sendiri maupun anggotanya, memberikan pengarahan, 

mempunyai rasa kesadaran diri sendiri, harus ada motivasi dan minat dari siswa 

yang mengikuti kegiatan PKS. Bentuk penanaman karakter tanggung jawab dalam 

sikap melaporkan apa yang menjadi tugasnya yaitu dengan cara kesadaran diri 



masing-masing anggota, adanya koordinasi dari anggotanya, dan ditunjukkan 

dalam bentuk absensi. Sedangkan bentuk penanaman karakter dalam perilaku 

Segala yang menjadi tanggung jawabnya dapat dijalankan dalam kegiatan patroli 

keamanan sekolah yaitu dengan cara intropeksi diri, diberi sanksi, pembina 

memberikan arahan langsung dilapangan kepada anggota PKS pemula, atau senior 

yang masih belum berpengalaman. 

3. Kendala yang dihadapi dalam penanaman karakter disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen. 

Penanaman karakter disiplin dalam kegiatan ekstrakurikuler patroli 

keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen  sudah ditanamkan. Namun pada 

pelaksaanaanya, masih ada kendala diantaranya masalahnya lau bener-bener 

ditekan sehingga nanti anak malah keluar dari PKS, rumahnya jauh, tiap karakter 

siswa berbeda-beda. Terbukti dengan adanya siswa yang sedikit mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah (PKS). Berbagai cara 

dilakukan SMK Negeri 2 Sragen supaya siswa lebih aktif dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah 

4. Kendala yang dihadapi dalam penanaman karakter tanggung jawab melalui 

kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen. 

Dalam sebuah kegiatan pasti ada kendala termasuk dalam penanaman 

karakter tanggung jawab melalui kegiatan patroli keamanan sekolah. kendalanya 

yaitu kebanyakan tugas dari bapak ibu guru, masalah pertemuan rutin yang tidak 

semua anggota konsisten dalam menghadiri pertemuan rutin tersebut. Terkadang 

anggota yang satu hadir, anggota yang lain tidak hadir. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Bentuk Penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli 

keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen 



Penanaman karakter disiplin diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan 

positif yang menjadi tugas. Bentuk penanaman karakter disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah yaitu dengan cara kesadaran pada diri 

sendiri, selalu berusaha tepat waktu dan harus pintar membagi waktu, melakukan 

pendekatan spiritual, pendekatan psikologi, pendekatan hukum agar anggota 

patroli keamanan sekolah taat pada peraturan yang berlaku, dengan membuat 

jadwal piket harian dalam setiap kegiatan yang tersusun secara sistematis, 

memberikan tugas kepada anggota PKS. 

2. Bentuk penanaman karakter tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler 

patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen 

Bentuk penanaman karakter tanggung jawab yaitu mempunyai rasa 

kesadaran diri sendiri, memberikan motivasi dan dukungan kepada diri sendiri 

maupun anggotanya, memberikan pengarahan kepada siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah, dalam pembagian tugas piket 

harus ada koordinasi dengan anggotanya, diberi sanksi apabila ada anggota patroli 

keamanan sekolah (PKS) yang melanggar peraturan. 

3. Kendala dalam penanaman karakter disiplin melalui kegiatan patroli keamanan 

sekolah di SMK Negeri 2 Sragen 

Kendala-kendala dalam penanaman karakter disiplin melalui kegiatan 

patroli keamanan sekolah pada siswa pasti akan dijumpai seiring dengan 

berjalannya waktu. Dalam kegiatan patroli keamanan sekolah ini juga menjumpai 

dan mengalami beberapa kendala dalam setiap kegiatan untuk menanamkan 

karakter disiplin pada siswa. Kendala yang dialami yaitu tiap karakter siswa yang 



berbeda-beda, sebagaian besar jarak sekolah dengan rumah sangat jauh, terkadang  

dalam diri siswa malas, lupa membawa atribut patroli keamanan sekolah dan 

transportasi.  

4. Kendala dalam penanaman karakter tanggung jawab melalui kegiatan patroli 

keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen 

Kendala dalam penanaman karakter tanggung jawab melalui kegiatan 

patroli keamanan sekolah yaitu kebanyakan tugas dari bapak ibu guru, masalah 

pertemuan rutin yang tidak semua anggota konsisten dalam menghadiri pertemuan 

rutin, banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang lain (multi), apabila ada 

teman tugas yang tidak masuk harus disuruh menggantikan, dan kurang 

menghafal materi kegiatan. 

Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah 

2. Kepada Pembina 

3. Kepada Siswa 

4. Kepada Orang tua 
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