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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan Penanaman Karakter 

Disiplin pada Kegiatan Ekstra Kurikuler Tapak Suci di MA Muhammadiyah 

Kudus Tahun Ajaran 2013/2014, 2) Mendeskripsikan Penanaman Karakter 

Tanggungjawab pada Kegiatan Ekstra Kurikuler Tapak Suci di MA 

Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2013/2014, 3) Mendeskripsikan Kendala-

kendala Penanaman Karakter Disiplin dan Tanggungjawab pada Kegiatan Ekstra 

Kurikuler Tapak Suci di MA Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2013/2014, 4) 

Mendeskripsikan Solusi dan Menangani Kendala Penanaman Karakter Disiplin 

dan Tanggungjawab pada Kegiatan Ekstra Kurikuler Tapak Suci di MA 

Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian 

ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan, pelatih Tapak Suci, guru BP, siswa 

yang mengikuti Tapak Suci serta yang tidak mengikuti ektra kurikuler Tapak Suci 

di MA Muhammadiyah Kudus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 

observasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber 

data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Karakter disiplin pada kegiatan ekstra 

kurikuler tapak suci di MA Muhammadiyah Kudus belum berjalan dengan baik, 

tetapi guru telah memberikan usahanya dengan baik agar siswa disiplin dalam 

mengikuti kegiatan Tapak Suci dan kegiatan belajar mengajar di sekolahan. 2) 

Penanaman karakter tanggungjawab pada kegiatan ekstra kurikuler Tapak Suci di 

MA Muhammadiyah kudus dengan cara pelatih memberikan contoh tindakan 

yang bertanggungjawab kepada siswa. 3) Kendala penanaman karakter disiplin 

dan tanggungjawab pada kegiatan ektra kurikuler Tapak Suci di MA 

Muhammadiyah Kudus yaitu ada beberapa siswa yang sulit untuk diatur dan 

selalu mengulangi pelanggaran yang sama. Pelanggaran yang sering dilakukan 

adalah tidak berangkat dalam ektra kurikuler tapak suci, 4) Solusi dalam 

menangani kendala penanaman karakter disiplin dan tanggungjawab di MA 

Muhammadiyah Kudus yaitu membuat peraturan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa.  

 

Kata kunci: karakter disiplin dan tanggungjawab,kegiatan ektra kurikuler tapak 

suci 

 



 

PENDAHULUAN 

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan  pada tanggal 17 Agustus 1945, 

bangsa Indonesia bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan 

menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. Sebagai warga negara yang baik maka setiap individu perlu memiliki 

karakter yang disiplin dan tanggungjawab. Karakter ini sangat penting agar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta dapat menjadi negara yang 

berdaulat dan mampu mempertahankan kemerdekaan.  

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat mulia, yaitu melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berkarakter baik juga dapat 

membela bangsa dan memcintai bangsa, contohnya mempunyai karakter disiplin 

dan tanggung jawab dapat memberikan karakter atau ciri dari anak bangsa yang 

disiplin dan tanggung jawab terhadap segala sesutu. Karakter yang baik dan kuat  

dapat menunjang usaha Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan 

tujuan bernegara dan menjaga kelangsungan hidupnya. 

Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas. Hal ini bertujuan untuk 

membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik serta bermartabat. 

Pendidikan sangat berperan penting terhadap kemajuan bangsa. Kualitas 

pendidikan yang baik akan menghasilkan peserta didik yang dapat diandalkan 

untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Pendidikan adalah proses pembinaan 

yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengartikan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 



Tujuan pendidikan nasional tidak akan berhasil apabila dalam proses 

pembelajaran tidak terdapat interaksi yang baik dari pendidik dan peserta didik. 

Hal ini yang menyebabkan outcome dari ekstra kurikuler tapak suci kurang 

maksimal sehingga tujuan pendidikan nasional belum dapat direalisasikan secara 

maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mendiskrissikan penanaman 

karakter disiplin pada ekstra kurikuler tapak suci di MA Muhammadiyah Kudus 

tahun ajaran 2013/2014, 2) Mendiskripsikan penanaman karakter tanggungjawab 

terhadap ekstra kurikuler tapak suci di MA Muhammadiyah Kudus tahun ajaran 

2013/2014, 3) Mendiskripsikan kendala dalam penanaman karakter disiplin dan 

tanggungjawab pada ektra kurikuler tapak suci di MA Muhammadiyah Kudus 

tahun ajaran 2013/2014, 4) Mendiskripsikan solusi dalam menangani kendala 

penanaman karakter disiplin dan tanggungjawab pada ektra kurikuler tapak suci di 

MA Muhammadiyah Kudus tahun ajaran 2013/2014. 

Manfaat dari penelitian ini adalah agar para siswa dapat menanamkan 

karakter disiplin dan tanggungjawab pada ekstra kurikuler tapak suci. Selain itu 

juga siswa dapat menerapkannya di dalam proses kegiatan belajar di kelas, 

khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.   

METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MA Muhammadiyah Kudus. Tahap 

pelaksanaan kegiatan kurang lebih dilaksanakan selama lima bulan yaitu pada 

bulan Agustus sampai Desember. 

2. Jenis Penelitian 

Sukmadinata (2011:18), yang menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif 

bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya”. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan tidak menggambarkan 

angka atau jumlah  pengukuran ataupun jumlah yang memiliki perbandingan, 

namun merupakan keterangan, konsep dan tanggapan atau respon yang 

berhubungan dengan obyek. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 



Menurut Arikunto (2006:145), berpendapat bahwa “subjek penelitian adalah 

subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti”. Subyek penelitian ini adalah guru 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pelatih tapak suci, guru BP dan 

siswa di MA Muhammaduyah Kudus. Obyek penelitian ini adalah karakter 

disiplin dan tanggungjawab pada ekstra kurikuler tapak suci di MA 

Muhammadiyah Kudus tahun ajaran 2013/2014.  

4. Sumber Data 

Menurut Sutopo (2002:50-54), ‘’sumber data dalam penelitian kualitatif 

dapat berupa manusia, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam 

gambar dan rekaman, dokumen atau arsip’’, berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

penulis simpulkan bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan 

peristiwa.  

5. Teknis Analisis Data 

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik model 

alir. Menurut Miles dan Huberman (1992: 15-19), langkah-langkah analisis data 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bagaimana Penanaman Karakter Disiplin pada Ekstra Kurikuler Tapak Suci di 

MA Muhammadiyah Kudus. 

Penanaman karakter disiplin di MA Muhammadiyah Kudus sudah berjalan. 

Guru dan pelatih tapak suci telah memberikan hal yang dapat membuat siswa 

mempunyai rasa disiplin. Kegiatan tapak suci juga merupakan salah satu cara 

sekolahan untuk menanamkan karakter disiplin pada siswa. Tingkat disiplin siswa 

menurun dalam ektra kurikuler tapak suci.   

2. Bagaimana Penanaman Karakter Tanggungjawab pada Ekstra Kurikuler Tapak 

Suci di MA Muhammadiyah Kudus. 

Siswa yang mengikuti kegiatan tapak suci sering melakukan hal-hal tidak 

baik, walaupun tidak semua siswa hanya beberapa orang saja. Perbuatan yang 

tidak baik ini sering dilakukan oleh siswa di dalam lingkungan sekolah atau di 



luar lingkungan sekolah. Perbuatan dilakukan anak pintar atau menguasai tapak 

suci, biasanya dia sering menjahili temannya atau berbuat nakal terhadap 

temannya yang lemah. Tanggungjawab siswa telah dilakukan dengan baik di 

dalam proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, walaupun masih ada yang belum bertanggungjawab.  

3. Kendala penanaman karakter Disiplin dan Tanggungjawab pada Ekstra 

Kurikuler Tapak Suci  di MA Muhammadiyah Kudus. 

Peraturan yang diberikan oleh sekolah harus lebih berbobot tingkat 

hukumannya. Siswa kurang menghargai guru atau pelatih tapak suci, minat siswa 

untuk mengikuti ekstra kurikuler tapak suci telah menurun. Hukuman tersebut 

tidak dapat membuat menjadi bertindak disiplin dan tanggungjawab.. 

Tanggungjawab siswa dalam mengikuti ekstra kurikuler tapak suci juga sangat 

kurang sekali. Kurangnya kesadaran dan minat untuk mengikuti latihan tapak suci 

yang dilakukan setiap hari rabu sore.  

4. Solusi dalam Menangani Kendala Penanaman Karakter Disiplin dan 

Tanggungjawab pada Estra Kurikuler Tapak Suci di MA Muhammadiyah 

Kudus. 

Penanaman karakter disiplin dan tanggungjawab siswa dalam ekstra 

kurikuler tapak suci serta proses pembelajaran dikelas itu harus ditanamkan 

kepada mereka. Guru telah mengupayakan langkah-langkah untuk menegakkan 

kedisiplinan di dalam sekolahan maupun ketika mengikuti ekstra kurikuler tapak 

suci. Memberlakukan peraturan tata tertib dalam sekolahan dan memberikan 

sanksi berupa hukuman terhadap siswa yang melanggar adalah merupakan solusi 

yang telah dilakukan oleh bapak ibu guru MA Muhammadiyah Kudus.   

SIMPULAN 

Penanaman karakter disiplin dan tanggungjawab pada ektra kulikuler tapak 

suci sangat diperlukan. Hal ini bertujuan supaya siswa menjadi pribadi yang lebih 

baik agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekolah. 

Karakter disiplin dan tanggungjawab pada ektra kurikuler tapak suci di MA 



Muhammadiyah Kudus akan mudah ditanamkan pada siswa, karena lingkungan 

murid di pondok pesantren dan kegiatan tapak suci itu sendiri. Kendala dalam 

penanaman karakter disiplin dan tanggungjawab pada ekstra kurikuler tapak suci 

di MA Muhammadiyah Kudus adalah minat belajar, guru dan siswa itu sendiri. 

Sejauh ini pihak MA Muhammadiyah Kudus juga telah melakukan beberapa 

upaya dalam rangka menanamkan karakter disiplin dan tanggungjawab pada ektra 

kurikuler tapak suci.  
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