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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 
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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 
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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.  
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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.  
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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 Kewarganegaraan 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. 
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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”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk penanaman karakter disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun 

Ajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana bentuk penanaman karakter tanggung jawab 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 kendala yang dihadapi dalam proses penanaman karakter  

tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di 

SMK Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2013/2014? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang 

yang akan dilaksanakan sehinggga dapat dirumuskan dengan jelas. Penelitian 

inipun perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap maslah 

yang akan diteliti. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk penanaman karakter disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk penanaman karakter tanggung jawab 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 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. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian  

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini, nantinya diharapkan juga 

mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritis maupun praktisnya. 

Manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini dapat memberi peranan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan bagi masyarakat pada 

umumnya tentang peranan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler patroli 

keamanan sekolah. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang karakter disiplin 

dan tanggung jawab di SMK Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan yang berguna 

tentang penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 2 Sragen Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

b. Memberi sumbangan atau masukan pada pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah 

sebagai sarana penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjelasan judul, yang diambil dari kata-kata kunci 

dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penanaman. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2005:1134), penanaman dapat diartikan sebagai “proses cara, perbuatan 

menanam, menanami atau menanamkan”. 
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2. Karakter. Menurut Samani dan Hariyanto (2012:41), karakter dimaknai sebagai 

cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup bekerja sama, 

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

3. Disiplin. Menurut Kemendiknas (2010) sebagaimana dikutip oleh Gunawan 

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

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

4. Tanggung jawab. Menurut Majid dan Dian (2011:46), tanggung jawab adalah 

biasa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, menghindari sikap ingkar janji 

dan biasa mengerjakan tugas sampai selesai. 

5. Kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Suryosubroto (1997:271), kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program 

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa.   

6. Patroli keamanan Sekolah. Menurut Chryshnanda (2009:391), patroli 

keamanan sekolah (PKS) merupakan wadah bagi siswa/siswi SMP maupun 

SMA untuk belatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial di 

lingkungan sekolah dan upaya penangannya. 


