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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk 1)Mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter 

tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching Band purna Paskibraka Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2014. 2)Mengetahui kendala yang menghambat dalam proses 

implementasi pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching 

Band  purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014. 3)Mendeskripsikan solusi yang 

digunakan untuk mengatasi kendala-kendala proses implementasi pendidikan karakter 

tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching Band  purna Paskibraka Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2014. Teknik  pengumpulan data dengan menggunakan  wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 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: Pendidikan karakter tanggung jawab dan 

disiplin selalu diupayakan dalam kegiatan Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten 

Sukoharjo. Adapun cara untuk melakukan pendidikan karakter tanggung jawab dan 

disiplin pada anggota Marching Band adalah dengan membiasakan karakter tanggung 

jawab dan disiplin yang dilakukan oleh pelatih atau guru dengan berbagai bentuk kegiatan 

dan metode masing-masing. Kendala yang dialami oleh pelatih dalam melakukan 

pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin antara lain adanya kepentingan tiap 

anggota diluar kegiatan latihan seperti kegiatan praktek sekolah, kegiatan ekstrakulikuler 

dan kegiatan kemasyarakatan sehingga kegiatan latihan Marching Band kurang maksimal. 

Solusi yang digunakan dalam menghadapi kendala-kendala implementasi pendidikan 

karakter disiplin dan tanggung jawab yang dilakukan pelatih antara lain dengan 

memberikan tutorial kepada anggota yang berhalangan hadir latihan. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan yang mengedepankan kecerdasan intelektual ternyata semakin lama 

akan menjadi bumerang bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu 

sendiri, terbukti berbagai persoalan moral, watak atau karakter, masih menjadi persoalan 

yang signifikan serta menghambat pembangunan dan cita-cita luhur bangsa kita, seperti 

meningkatnya degradasi moral, sopan santun, etika, para pelajar yang mulai merosot, 

meningkatnya ketidakjujuran pelajar, seperti menyontek pada saat ujian, bolos disaat 

jam pelajaran sekolah berlangsung, mengambil barang milik orang lain, berkurangnya 

rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan terhadap figur-figur atau tokoh-tokoh yang 

seharusnya dihormati, tingginya kasus tindakan kekerasan, baik yang terjadi antar rekan 

mahasiswa atau pelajar, perampokan secara sadis yang disertai pembunuhan dan 

pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja yang tergolong masih 

pelajar, timbulnya perilaku yang sangat merusak diri sendiri seperti penyalahgunaan 

narkoba, perilaku seks bebas, dan bunuh diri.  

Salah satu penyebab terjadinya beberapa fenomena diatas adalah tentang 

kurangnya kepemilikan karakter positif tiap individu yang dimiliki oleh para anak-anak 

maupun remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain adalah faktor lingkungan keluarga dan lingkungan bermasyarakat 

yang mempengaruhi karakter seseorang. Salah satu contohnya adalah adanya 

perkampungan di salah sudut pemukiman ibu kota yang mayoritas penduduknya berada 

dibawah garis kemiskinan dan tidak mempunyai tempat tinggal yang layak huni, mereka 

harus bertahan hidup di lingkungan tersebut dengan menggunakan kultur kekerasan 

untuk mendapatkan sebuah pengakuan jati diri dalam bermasyarakat, dan hal tersebut 

dipertontonkan oleh orang dewasa terhadap anak-anak atau kaum remaja dalam 

kehidupan sehari-hari. Akibat dari kejadian tersebut maka timbul suatu kultur atau 

kebiasaan yang menjadikan lingkungan tersebut bernuansa premanisme dengan 

mengedepankan kekerasan dalam penyelesaian suatu masalah, hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat sangat besar bagi pembentukan 

karakter anak. Karena dalam proses pembentukan karakter, anak selalu merespon, 

meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada di sekitar anak saat proses tumbuh dan 



berkembang. Dengan demikian, berbeda pola asuh, hasilnya akan berbeda, berbeda 

metode mendidik, tentu  akan menghasilkan karakter anak yang berbeda. 

Pendidikan karakter dapat dikembangkan dikalangan remaja, antara lain dengan 

kegiatan Marching Band yang merupakan salah satu solusi menghadapi permasalahan 

tentang kurangnya nilai-nilai karakter positif dikalangan pelajar maupun remaja. Melalui 

kegiatan Marching Band diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang 

mempunyai kesadaran tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, 

serta menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap perilaku remaja yang lebih 

positif dalam berkarya maupun mengembangkan kreatifitasnya. Berdasarkan 

pengamatan peniliti pada kegiatan Marching Band, para anggota harus mempunyai 

karakter tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Loyalitas para anggota Marching 

Band sangat diuji dalam membagi waku antara kegiatan marching band dengan prestasi 

akademik mereka dan juga pertentangan orang tua yang melarang anaknya untuk 

mengikuti kegiatan marching band karna dianggap sebagai penghambat prestasi 

akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan menyatukan berbagai macam karakter 

anggota yang mempunyai latar belakang berebeda-beda diajak untuk mengikuti latihan 

Marching Band yang menghabiskan puluhan, bahkan ratusan jam untuk menampilkan 

sebuah pegalaran yang hanya berdurasi 10 sampai 12 menit. Butuh sebuah pengorbanan 

dan dedikasi yang tinggi setiap anggota untuk menyatukan pemikiran untuk mencapai 

tujuan yang sama yaitu penampilan yang terbaik.. Selain itu pementasan mereka 

terkadang harus berjalan sepanjang 8 kilometer dengan membawa peralatan yang 

beratnya sampai 25 kilogram serta para penari atau Color Guard mereka harus menari 

memainkan bendera tanpa henti sepanjang perjalanan yang durasinya bisa sampai 10 

jam.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu mengkaji lebih 

dalam tentang kegiatan dan pola pengembangannya dalam menanamkan karakter 

disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan Marching Band, oleh karena itu, peneliti 

menganggap penelitian tersebut sangat penting untuk dilakukan, sehingga peneliti 

terdorong untuk melakukan suatu penelitian tentang “Implementasi pendidikan 



karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching Band purna 

Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014”.  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian berada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

yang berada di komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo yaitu jalan 

Abutholib Sastrotenojo No.1 Bendosari, Jawa Tengah, Indonesia. Tahapan pelaksanaan 

kegiatan kurang lebih 5 bulan yaitu Maret 2014 sampai dengan Juli 2014. Strategi 

penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif interaktif. Menggunakan studi kasus, 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan keadaan dari suatu peristiwa dari 

suatu kelompok. Subyek penelitian ini adalah kepala kantor Kesbangpol selaku pembina 

Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo, pengurus purna Paskibraka 

Kabupaten Sukoharjo, pelatih Drum Corps Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo, 

serta anggota Purna Paskibraka yang tergabung dalam Drum Corps Purna Paskibraka 

Kabupaten Sukoharjo. Obyek penelitian ini meliputi aktivitas kegiatan latihan Marching 

Band yang terdiri dari latihan reguler, kegiatan keorganisasian dan pementasan. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun penjabaran dari teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi.  Menurut  Nawawi  dan  Martini  (1992:74),  Observasi  adalah 

pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematik  terhadap  unsur-unsur  yang  tampak 

dalam  suatu  gejala  atau  gejala-gejala pada objek penelitian”. Menurut Arikunto  

(2006:230), “observasi adalah menatap kejadian, gerak atau proses”. Dengan observasi 

peneliti dapat mengetahui implementasi pendidikan karakter kepedulian sosial  melalui  

melalui kegiatan Marching Band pada purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 

2014. Melalui observasi diharapkan dapat mengetahui tentang aktivitas dan target 

kegiatan Marching Band pada purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo, sehingga peneliti 

dapat mengetahui tentang implementasi penanaman pendidikan karakter melalui 

kegiatan Marching Band . 

 



2. Wawancara  (interview).  Menurut  Nawawi  dan  Martini  (1992:98), wawancara 

adalah:   

Wawancara  (interview)  alat  yang  dipergunakan  dalam  komunikasi  tersebut yang  

berbentuk  sejumlah  pertanyaan  lisan  yang  diajukan  oleh  pengumpul data sebagai 

pencari informasi (interviewer atau information)  yang dijawab secara lisan pula oleh 

responden (interviewer).  

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 data sehingga 

wawancara berlangsung sesuai kebutuhan. Teknik wawancara berguna untuk 

memudahkan peneliti mendapatkan data mengenai segala aktivitas kegiatan Marching 

Band purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014.  

3. Dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:231), ”dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel  yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasati, notulen, legger, agenda dan sebagainya”. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi yaitu mencari data arsip program pelatihan Marching 

band serta dokumentasi berupa foto kegiatan pelatihan atau kegiatan Marching band. 

Instrumen  pengumpulan  Data. Sugiyono  (2007:222),  menyatakan  bahwa 

dalam  penelitian  kualitatif,  yang  menjadi  instrumen  atau  alat  penelitian  adalah 

peneliti  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  peneliti  sebagai  instrumen  juga  harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang relevan 

terhadap data-data dan instrumen penelitian meliputi  validasi  terhadap  pemahaman  

metode  penelitian  kualitataif,  penguasaan wawasan  terhadap  bidang  yang  diteliti,  

kesiapan  peneliti  memasuki  objek penelitian, baik secara akademik maupun 

logistiknya. 

HASIL PENELITIAN 

 Kajian teori dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik 

sebuah kesimpulan. Adapun simpulan dari kajian teori dan hasil wawancara adalah 

sebagai berikut. 



1. Implementasi Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dan Disiplin pada Anggota 

Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo 

 Pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin selalu diupayakan dalam 

kegiatan Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo. Adapun cara untuk 

melakukan pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching 

Band adalah dengan membiasakan karakter tanggung jawab dan disiplin yang dilakukan 

oleh pelatih atau guru dengan berbagai bentuk kegiatan dan metode masing-masing. 

Pelatih atau guru berusaha untuk datang tepat waktu untuk memberikan contoh kepada 

para anggota untuk selalu berdisplin waktu dimanapun berada. Anggota Marching Band 

juga wajib menaati peraturan yang telah disepakati, berperan aktif  serta wajib 

memelihara peralatan Marching Band serta merapikan kembali setelah alat atu properti 

digunakan. Anggota Marching Band selalu menggunakan atribut lengkap, baik pada saat 

latihan maupuun saat kegiatan pementasan. Setiap anggota berusaha menguasai 

instrument atau peralatan yang dimiliki guna menjaga suatu keutuhan team yang terdiri 

dari berbagai unsur saat melakukan pementasan. 

2. Kendala Implementasi Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dan Disiplin Pada 

Anggota Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo 

 Kendala yang dialami oleh pelatih dalam melakukan pendidikan karakter 

tanggung jawab dan disiplin antara lain adanya kepentingan tiap anggota diluar kegiatan 

latihan seperti kegiatan praktek sekolah, kegiatan ekstrakulikuler dan kegiatan 

kemasyarakatan sehingga kegiatan latihan Marching Band kurang maksimal. Selain itu 

para anggota masih kurang serius dalam mengikuti latihan dan arahan pelatih seperti 

tidak konsenterasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diinstruksikan oleh pelatih. 

Faktor cuaca seperti hujan merupakan salah satu kendala dalam menanamkan 

pendidikan karakter tanggung jawab dan displin, seperti ketika dijadwalkan untuk 

latihan dilapangan namun cuaca sedang hujan maka dapat menghambat proses latihan.  

3. Solusi Implementasi Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dan Disiplin Pada 

Anggota Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo 

 Solusi yang digunakan dalam menghadapi kendala-kendala implementasi 

pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab yang dilakukan pelatih antara lain 



dengan memberikan tutorial kepada anggota yang berhalangan hadir latihan. Selain itu 

pelatih selalu berusaha untuk memberikan motivasi dan semangat kepada setiap anggota 

untuk bisa selalu bersemangat dan berkreatifitas dalam proses latihan maupun dalam 

melakukan pementasan. Pelatih atau guru berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap 

program maupun jadwal latihan sehingga dapat meminimalisir segala kendala dalam 

proses latihan. 

 SIMPULAN 

1.         Implementasi Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dan Disiplin pada Anggota 

Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo 

  Pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin selalu diupayakan dalam 

kegiatan Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo. Adapun cara untuk 

melakukan pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching 

Band adalah dengan membiasakan karakter tanggung jawab dan disiplin yang 

dilakukan oleh pelatih atau guru dengan berbagai bentuk kegiatan dan metode 

masing-masing. Pelatih atau guru berusaha untuk datang tepat waktu untuk 

memberikan contoh kepada para anggota untuk selalu berdisplin waktu dimanapun 

berada. Anggota Marching Band juga wajib menaati peraturan yang telah disepakati, 

berperan aktif  serta wajib memelihara peralatan Marching Band serta merapikan 

kembali setelah alat atu properti digunakan. Anggota Marching Band selalu 

menggunakan atribut lengkap, baik pada saat latihan maupuun saat kegiatan 

pementasan. Setiap anggota berusaha menguasai instrument atau peralatan yang 

dimiliki guna menjaga suatu keutuhan team yang terdiri dari berbagai unsur saat 

melakukan pementasan. 

2.         Kendala Implementasi Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dan Disiplin Pada 

Anggota Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo 

  Kendala yang dialami oleh pelatih dalam melakukan pendidikan karakter 

tanggung jawab dan disiplin antara lain adanya kepentingan tiap anggota diluar 

kegiatan latihan seperti kegiatan praktek sekolah, kegiatan ekstrakulikuler dan 

kegiatan kemasyarakatan sehingga kegiatan latihan Marching Band kurang maksimal. 



Selain itu para anggota masih kurang serius dalam mengikuti latihan dan arahan 

pelatih seperti tidak konsenterasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diinstruksikan oleh pelatih. Faktor cuaca seperti hujan merupakan salah satu kendala 

dalam menanamkan pendidikan karakter tanggung jawab dan displin, seperti ketika 

dijadwalkan untuk latihan dilapangan namun cuaca sedang hujan maka dapat 

menghambat proses latihan.  

3.          Solusi Implementasi Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dan Disiplin Pada 

Anggota Marching Band Purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo 

    Solusi yang digunakan dalam menghadapi kendala-kendala implementasi 

pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab yang dilakukan pelatih antara lain 

dengan memberikan tutorial kepada anggota yang berhalangan hadir latihan. Selain 

itu pelatih selalu berusaha untuk memberikan motivasi dan semangat kepada setiap 

anggota untuk bisa selalu bersemangat dan berkreatifitas dalam proses latihan 

maupun dalam melakukan pementasan. Pelatih atau guru berusaha untuk melakukan 

evaluasi terhadap program maupun jadwal latihan sehingga dapat meminimalisir 

segala kendala dalam proses latihan. 
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