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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila 

dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan 

yang berkembang saat ini, seperti disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai 

pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disentegrasi 

bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. Untuk mendukung perwujudan cita-

cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka 

pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas 

pembangunan nasional (Darmiatun dan Daryanto 2013:41). 

Menurut Suyanto (2010) sebagaimana dikutip Daryanto dan Darmiatun 

(2013:9), karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi cirri khas tiap 

individu untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil 

menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai 

kekuatan moral dalam hidupnya.  

Peristiwa-peristiwa yang menyimpang menunjukkan karakter generasi muda 

Indonesia sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Beberapa faktor penyebab 
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rendahnya pendidikan karakter yaitu pertama, sistem pendidikan yang kurang 

menekankan pembentukan karakter, tetapi lebih menekankan pengembangan 

intelektual misalnya sistem evaluasi pendidikan menekankan aspek kognitif, seperti 

Ujian Nasional. Kedua, kondisi lingkungan yang kurang mendukung pembangunan 

karakter yang baik. Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat pendidikan yang baik 

bagi pertumbuhan karakter siswa. Segala peristiwa yang terjadi di dalam sekolah 

semuanya dapat diintegrasikan melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

merupakan sebuah usaha bersama dari seluruh warga sekolah untuk menciptakan 

sebuah kultur baru di sekolah, yaitu kultur pendidikan karakter. Secara langsung, 

lembaga pendidikan dapat menciptakan sebuah pendekatan pendidikan karakter 

melalui kurikulum, penegakan disiplin, manajemen kelas, maupun melalui program-

program pendidikan yang dirancangnya. 

Menurut Hidayatullah (2010:49), disiplin pada hakikatnya adalah suatu 

ketaatan yang sungguh-sungguh didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata 

kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Kedisiplinan 

menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter. Kurangnya disiplin dapat 

berakibat melemahnya motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Penegakan 

kedisiplinan merupakan salah satu strategi dalam membangun karakter seseorang. 

Jika penegakan disiplin dapat dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus 

maka lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang positif. Penanaman disiplin antara 

lain dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti peningkatan motivasi, pendidikan 
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dan latihan, kepemimpinan, penegakan aturan. Selain disiplin, tanggung jawab juga 

sangat penting bagi individu untuk melaksanakan suatu tugas dan kewajibannya. 

Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013:142), tanggung jawab merupakan sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya 

dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa.  

Karakter disiplin dan tanggung jawab yang ditanamkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 Sragen dilakukan melalui latihan rutin 

setiap hari jum’at untuk mempersiapkan ke jenjang Paskibra Kabupaten maupun 

Provinsi. Sebelum menjadi anggota ekstrakurikuler Paskibra harus mengikuti seleksi 

terlebih dahulu. Jadi anggota ekstrakurikuler Paskibra adalah peserta didik pilihan 

dan tidak sembarang siswa bisa menjadi anggota. Ekstrakurikuler Paskibra SMA 

Negeri 1 Sragen mempunyai tujuan menumbuhkan jiwa nasionalisme,  menciptakan 

rasa persaudaraan dan persahabatan, menciptakan rasa persatuan dan kerjasama, 

menumbuhkan sifat disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Berdasarkan latar 

belakang yang dikemukakan di atas, dipandang cukup penting untuk melakukan 

penelitian tentang “Penanaman Karakter Disiplin dan Tanggung jawab pada Siswa 

SMA Negeri 1 Sragen melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan kegiatan 

penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Permasalahan penelitian 

mengidentifikasikan persoalan yang akan diteliti secara jelas. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan 

ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 Sragen? 

2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penanaman karakter disiplin dan 

tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 

Sragen? 

3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler Paskibra di SMA 

Negeri 1 Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Setiap penelitian ini perlu 

ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, 

sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada 

langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mendiskripsikan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan 

ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 Sragen. 

2. Mendiskripsikan hambatan dalam penanaman karakter disiplin dan tanggung 

jawab pada kegiatan ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 Sragen. 

3. Mendiskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam penanaman karakter disiplin 

dan tanggung jawab pada kegiatan ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 

Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan kegiatan ekstrakurikuler Paskibra di SMA 

Negeri 1 Sragen pada khususnya, maupun bagi anggota Paskibra pada 

umumnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, 

khusunya mengenai penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam 

kegiatan ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 Sragen. 

c. Dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang 

sejenis 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan 

dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para pengambil keputusan 
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terutama dalam penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab dalam 

kegiatan ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 1 Sragen. 

b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada siswa maupun 

masyarakat mengenai pentingnya karakter disiplin dan tanggung jawab. 

c. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama pengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya 

maupun masyarakat pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pendidikan. Menurut Mudyahardjo (2012:3), pendidikan adalah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang 

hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan 

individu.  

2. Karakter. Menurut Hidayatulloh (2010:16), 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. 

3. Pendidikan Karakter. Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013:43), pendidikan 

karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi 

karakter peserta didik. Pendidikan karakter harus diberikan pada pendidikan 

formal khususnya lembaga pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, 

SMK, MAK dan Perguruan Tinggi melalui pembelajaran, dan ekstrakurikuler, 
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penciptaan budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan. Pendidikan karakter pada 

intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetetif, berakhlak 

mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang 

dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai 

oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. 

4. Disiplin. Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013:135), disiplin pada dasarnya 

kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat oleh diri sendiri maupun 

diluar diri baik keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, bernegara maupun 

beragama. Disiplin juga merujuk pada kebebasan individu untuk tidak 

bergantung pada orang lain dalam memilih, membuat keputusan, tujuan, 

melakukan perubahan perilaku, pikiran, maupun emosi sesuai dengan prinsip 

yang diyakini dari aturan moral yang dianut. 

5. Tanggung Jawab. Menurut Majid dan Andayani (2012:46), tanggung jawab 

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

janji dan biasa mengerjakan tugas sampai selesai. 

6. Ekstrakurikuler. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012: 114), 

ekstrakulikuler merupakan kegiatan di luar belajar. Hendri (2008: 1-2), kegiatan 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk 

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

dan minat melalui kegiatan secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan 

tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.  
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7. Paskibra. Menurut Buana (2013), Paskibra merupakan kegiatan ekstrakurikuler 

yang bertujuan untuk memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela 

negara, kepeloporan dan kepemimpinan, berdisiplin dan berbudi pekerti luhur 

dalam rangka pembentukan karakter building generasi muda Indonesia. 

 


