
 

 

 

MODEL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DISIPLIN 

DAN PEDULI SOSIAL SISWA DI SEKOLAH MENENGAH 

KEJURUAN NEGERI 2 PONOROGO 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

OLEH 

 

YUNI SUPRIHATIN 

NIM: 210315218 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

JULI 2019 

 



1 
 

 
 

 

ABSTRAK 

 

Suprihatin, Yuni. 2019. Model Pengembangan Pendidikan Karakter Disiplin 

dan Peduli Sosial Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing 

Pryla Rochmahwati, M.Pd. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Disiplin, Peduli Sosial, Siswa  

Dalam mengembangkan karakter siswa maka diperlukan berbagai model 

dan strategi yang dilakukan oleh guru. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

SMK Negeri 2 Ponorogo yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui 

program. Di sekolah tentu telah diterapkan pendidikan karakter melalui kegiatan 

pembelajaran dan ekstrakurikuler tetapi pada pelaksanaannya di lapangan belum 

bisa terlaksana secara maksimal oleh siswa terutama penerapan nilai karakter 

disiplin dan nilai karakter peduli sosial. Hal inilah yang melatar belakangi penulis 

meneliti permasalahan ini. 

  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan model pengembangan 

pendidikan karakter disiplin siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo, dan (2) mendeskripsikan model pengembangan pendidikan karakter 

peduli sosial siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus, dengan 

mengambil lokasi di SMK Negeri 2 Ponorogo. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk 

menganalisis data yaitu analisis model interaktif dengan langkah-langkah: 

Reduksi data, Display data, dan Conclusion. 

 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan 2 temuan. Temuan pertama yaitu model pengembangan pendidikan 

karakter disiplin siswa di SMK diintegrasikan dalam pembelajaran, peraturan 

sekolah, dan kegiatan. Karakter disiplin siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 Ponorogo sudah diterapkan lebih baik dengan adanya aplikasi online 

SiMonTa tetapi masih ada sebagian kecil siswa yang melanggar tata tertib 

sekolah. Temuan kedua yaitu model pengembangan pendidikan karakter peduli 

sosial siswa di SMK diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Karakter 

peduli sosial siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo terbentuk melalui budaya sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses 

pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang 

menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, 

dan berakhlak (berkarakter) mulia.1 Karakter suatu bangsa dibangun melalui 

pendidikan. Melalui pendidikan yang bermutu, suatu bangsa menyongsong 

masa depan yang lebih baik.2 Pendidikan adalah institusi yang menjadi media 

internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam sikap dan perilaku siswa. Oleh 

karena itu, semua kegiatan pembelajaran diarahkan pada pembentukan 

karakter, penanaman nilai-nilai budaya dan pengembangan potensi setiap 

siswa agar mereka tumbuh menjadi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan 

berakhlak mulia. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) menegaskan: Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

 
1 Marzuki, Pendidikan Karakter Siswa (Jakarta: Amzah, 2017), 3. 
2 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013), 15. 
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cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Pasal 3).3 

Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia sosial yang dapat 

bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku bangsa, 

pendirian, dan sebagainya. Ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam 

situasi sosial yang berbeda-beda.4 

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan 

inovasi untuk membentuk penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan 

meningkatkan kualitas pendidikan yaitu menghadirkan program baru tentang 

pendidikan karakter melalui kurikulum yang mendukungnya, melalui 

kegiatan ekstrakurikuler, dan manajemen atau pengelolaan sekolah.5 

Kemudian di dalam kurikulum tersebut lebih banyak mengajak siswa untuk 

berinteraksi dalam kegiatan sosial dan mengembangkan kepekaan siswa yang 

nantinya memberikan dampak positif pada perubahan cara belajar, 

kepedulian, rasa hormat terhadap para staf sekolah, dan meningkatkan 

keterlibatan para murid secara sukarela dalam proyek-proyek kemanusiaan.6 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan tempat di mana 

siswa dapat belajar secara formal. Melalui lembaga sekolah seperti SMK 

diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan. 

Karena pendidikan di Indonesia hingga sekarang masih menyisakan banyak 

persoalan baik dari segi kurikulum, manajemen, maupun para pelaku dan 

 
3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 No. 20, Tahun 2003. 
4 Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 16. 
5 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 32. 
6 Ibid.,40. 
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pengguna pedidikan. Atas dasar inilah, maka pendidikan di Indonesia perlu 

direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas 

dan siap menghadapi masa depan yang menghasilkan lulusan yang memiliki 

karakter mulia yaitu memiliki kepandaian sekaligus kecerdasan, memiliki 

kreativitas tinggi sekaligus sopan santun dalam berkomunikasi, serta memiliki 

kejujuran dan kedisiplinan sekaligus memiliki tanggung jawab yang tinggi.  

Pendidikan karakter penting bagi siswa.7 Salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah faktor lingkungan, selain di sekolah dan di rumah 

mereka lebih banyak bergaul dengan lingkungan sekitarnya karena salah 

dalam memilih pergaulan dapat menimbulkan perilaku anti sosial lainnya. 

Penerapan pendidikan karakter bisa dimulai dari hal yang kecil seperti 

disiplin dan peduli sosial. Dengan menerapkan hal tersebut di dalam 

kurikulum dan kegiatan pembelajaran, sekolah kejuruan akan mampu 

mencetak lulusan yang unggul di bidangnya dan memiliki karakter sikap yang 

dibutuhkan oleh dunia industri. Setiap lembaga sekolah telah diterapkan 

pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler tetapi 

pada pelaksanaannya tentu di lapangan belum bisa terlaksana secara 

maksimal oleh siswa terutama penerapan nilai karakter disiplin dan peduli 

sosial. 

Kedisiplinan sangat penting untuk kemajuan suatu lembaga. Disiplin 

di sekolah dapat digambarkan seperti bagaimana mereka saling 

memperlakukan satu sama lain, bagaimana siswa bersikap kepada guru, 

 
7 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, dan Langkah 

Praktis (Penerbit Erlangga, 2011), 25. 
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bagaimana siswa bertindak di luar kelas. Dengan disiplin siswa dapat 

mengontrol tindakan mereka sehingga dapat membantu mereka untuk 

berhubungan baik dengan teman, orang tua, guru, dan masyarakat pada 

umumnya. Disiplin akan memberikan rasa aman dan tertib dalam segala hal. 

Peraturan yang dibuat akan dapat berjalan lancar. Jika disiplin ditegakkan, 

guru dan siswa akan merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. 

Karakter disiplin dan karakter peduli sosial pada siswa di sekolah  

sangat penting untuk dibudayakan, maka dibutuhkan model pengembangan 

pendidikan karakter serta ditopang oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang 

benar. Terkait dengan ini, model pengembangan pendidikan karakter 

memiliki tujuan yang seiring dengan tujuan pendidikan nasional. 

Penelitian ini berawal dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 

Kependidikan (PPLK) peneliti pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. Dalam tempat pelaksanaan 

magang, saya dan teman-teman mengamati siswa terdapat beberapa masalah. 

Adanya beberapa masalah tersebut antara lain guru menegur siswa yang 

sering terlambat datang di sekolah, guru menasehati siswa agar disiplin atau 

datang ke sekolah tepat waktu, guru menyita handphone siswa setelah 

diadakannya razia di kelas, beberapa siswa dihukum di lapangan karena 

melanggar tata tertib sekolah, siswa kurang sopan santun dalam 

berkomunikasi kepada guru, mereka kurang hormat terhadap orang yang 

usianya lebih tua dari siswa.8 

 
8 Observasi pada Kamis tanggal 4 Oktober 2018 di SMK Negeri 2 Ponorogo. 
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Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih mendalam dan melakukan penelitian mengenai “Model 

Pengembangan Pendidikan Karakter Disiplin dan Peduli Sosial Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo.”  

B. Fokus Penelitian 

Dari beberapa penjelasan masalah di atas peneliti menganggap cukup 

luas cakupannya, selain itu waktu dan kemampuan peneliti juga terbatas. 

Oleh karena itu memerlukan fokus penelitian yang jelas agar tujuan yang 

diinginkan tercapai. Adapun fokus masalah yang hendak diteliti dalam 

penelitian ini difokuskan pada model pengembangan pendidikan karakter 

disiplin dan peduli sosial siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian masalah di atas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pengembangan pendidikan karakter disiplin siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo?  

2. Bagaimana model pengembangan pendidikan karakter peduli sosial siswa 

di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang secara spesifik hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan model pengembangan pendidikan karakter disiplin siswa 

di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 
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2. Mendeskripsikan model pengembangan pendidikan karakter peduli sosial 

siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang manfaat dari 

penelitian itu sendiri. Adapun kegunaan penelitian itu ada dua yaitu: (1) 

Kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis, (2) Kegunaan 

praktis ialah membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada 

pada objek yang diteliti.9  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan pendidikan karakter disiplin dan peduli sosial siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis 

khususnya dalam mengatasi perkembangan pendidikan karakter. Selain 

itu, dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bekal ketika penulis terjun 

langsung dalam dunia pendidikan. 

 

 

 
9 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 

2015), 11. 
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b. Bagi siswa 

Memberikan siswa pendidikan karakter disiplin dan peduli sosial 

baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. 

c.  Bagi guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya 

membimbing dan mendidik siswanya. 

d. Bagi sekolah 

Sebagai masukan untuk mengoptimalkan dan membantu 

mewujudkan pendidikan karakter dalam  kegiatan pembelajaran di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo pada khususnya dan 

mutu pendidikan pada umumnya.  

F. Sistematika Pembahasan 

Pada pembahasan skripsi ini terbagi menjadi VI bab. Adapun untuk 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti menyusun 

sistematika pembahasan. 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberikan pola penilaian bagi keseluruhan skripsi 

yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan telaah hasil penelitian terdahulu sebagai 

kerangka berpikir dalam penyusunan penelitian ini dan kajian teori. 

Bab ketiga, merupakan metode penelitian. Dalam bab ini 

dikemukakan pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 
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penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian.  

Bab keempat, merupakan temuan penelitian. Pada bab ini terdiri dari 

paparan data tentang gambaran umum berkaitan dengan profil obyek peneliti, 

visi misi, sejarah awal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. Dan 

data khusus tentang model pengembangan pendidikan karakter disiplin dan 

peduli sosial siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

Bab kelima, merupakan pembahasan. Yaitu analisis data tentang 

model pengembangan pendidikan karakter disiplin dan peduli sosial siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

Bab keenam, adalah penutup. Merupakan bab terakhir dari semua 

rangkaian pembahasan bab I sampai bab V. Pada bab ini berisi kesimpulan 

dan saran yang dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

inti dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang penulis temukan pertama adalah skripsi 

yang ditulis oleh Muhammad Sukroni pada tahun 2017, dengan judul “Model 

Pengembangan Pendidikan Karakter pada Remaja (Studi di MTs Negeri 2 

Kabupaten Tangerang).” Pada penelitian ini pengembangan pendidikan 

karakter di MTs Negeri 2 Kabupaten Tangerang berjalan dengan sangat baik, 

terbukti dengan adanya model pendidikan karakter menjadikan pribadi siswa 

yang berakhlakul karimah. Kenyataan ini didukung dengan adanya kegiatan-

kegiatan yang Islami seperti shalat berjama’ah terutama shalat wajib pada 

waktu dhuhur dan shalat sunnah dhuha setiap hari Jum’at. MTs Negeri 2 

Kabupaten Tangerang menanamkan siswa/siswinya pendidikan nasional. 

Persamaannya dalam penelitian ini ialah merupakan penelitian 

kualitatif membahas tentang model pengembangan pendidikan karakter. 

Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada lokasi penelitian, skripsi ini 

mengambil studi kasus di MTs Negeri 2 Kabupaten Tangerang dan peneliti 

mengambil studi kasus di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo.10 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Vina 

Khumairoh pada tahun 2018, dengan judul “Upaya Penanaman Karakter 

 
10 Muhammad Sukroni, Skripsi, Model Pengembangan Pendidikan Karakter pada 

Remaja Studi Kasus di MTs Negeri 2 Kabupaten Tangerang (UIN Sultan Maulana 

Hasanuddin: 2017). 
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Disiplin dan Kemandirian Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul 

Wathon di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.” Pada penelitian ini kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathon di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

dilaksanakan setiap hari sabtu pukul 08.00-10.00 WIB. Kegiatan Hizbul 

Wathon dalam meningkatkan karakter disiplin dan kemandirian siswa di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah untuk membentuk karakter siswa 

agar mempunyai nilai budi pekerti yang luhur, jiwa nasionalis melaksanakan 

Islam yang sebenar-benarnya. 

Persamaannya dalam penelitian ini ialah membahas tentang karakter 

disiplin. Perbedaannya ialah dalam penelitian ini membahas tentang upaya 

penanaman karakter disiplin dan kemandirian siswa melalui kegiatan Hizbul 

Wathon sedangkan yang peneliti ambil membahas tentang model 

pengembangan pendidikan karakter disiplin dan karakter peduli sosial siswa. 

Skripsi ini mengambil studi kasus di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dan 

peneliti mengambil studi kasus di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Ponorogo.11 

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Zidni 

Muzakki pada tahun 2018, dengan judul “Internalisasi Nilai Pendidikan 

Karakter Cinta Tanah Air Melalui Ekstrakurikuler Drumband di SDN 

Bandar 1 Pacitan.” Pada penelitian ini bentuk internalisasi nilai pendidikan 

karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband yaitu: pada setiap 

 
11 Vina Khumairoh, Skripsi, Upaya Penanaman Karakter Disiplin dan Kemandirian 

Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul Wathon di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, 

(STAIN Ponorogo: 2018). 
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latihan dijelaskan akan pentingnya rasa cinta tanah air. Lagu yang dikemas 

dalam ekstrakurikuler drumband pada setiap acara HUT kemerdekaan 

Republik Indonesia selalu melantunkan lagu nasional seperti  lagu  Indonesia  

Raya dan lagu perjuangan. Faktor pendukung internalisasi nilai pendidikan 

karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband adalah semangat 

siswa yang luar biasa, sarana prasarana yang memadai, kekompakan, 

dukungan dari semua warga sekolah, pelatih maupun wali murid. Dan  image  

yang positif dari stakeholders terhadap kegiatan ekstrakurikuler drumband 

yang ada di SDN Bandar 1 Pacitan. Faktor penghambatnya  yaitu: 

pembiayaan alat-alat drumband yang cukup mahal, kesulitan dalam 

pengkaderan karena SDM siswa yang berbeda, banyaknya  penggunakan lagu 

pop/dangdut, minimnya waktu untuk latihan dan kondisi tempat tinggal  salah 

satu siswa yang cukup jauh dari tempat latihan.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang 

karakter. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti 

ambil adalah: 1) Skripsi ini membahas tentang internalisasi nilai pendidikan 

karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband sedangkan yang 

peneliti ambil membahas tentang model pengembangan pendidikan karakter 

disiplin dan peduli sosial siswa. 2) Skripsi ini mengambil studi kasus di SDN 
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Bandar 1 Pacitan dan peneliti mengambil studi kasus di SMK Negeri 2 

Ponorogo.12  

Penelitian terdahulu yang keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Sri 

Puji Astutik pada tahun 2018, dengan judul “Implementasi Reward dan 

Punishment Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Mahasantri Putri di Ma’had 

Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo Tahun 2017/2018.” Hasil dari 

penelitian ini yaitu ditemukan bahwa kedisiplinan mahasantri putri Ma’had 

Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo sudah lebih baik dengan adanya 

pemberian reward dan punishment  dari yang sebelumnya banyak yang tidak 

mengikuti shalat jama’ah sekarang sudah lebih banyak yang mengikuti shalat 

jama’ah. Bentuk-bentuk  reward  di Ma’had adalah pemberian predikat, 

pujian, piala dan piagam. Sedangkan bentuk  punishment-nya adalah 

membersihkan Ma’had, denda, membaca menulis dan menghafal  Al-Qur’an, 

serta teguran. Kendala yang dihadapi oleh musyrifah  adalah karena 

mahasantri memiliki karakter yang berbeda-beda, mahasantri banyak yang 

sering protes, ada yang menyepelekan peraturan serta ada yang susah diatur. 

Untuk kendala dari musyrifah adalah karena kurangnya jumlah musyrifah 

sehingga kedisiplinan mahasantri kurang terkondisikan. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kedisiplinan 

di lembaga pendidikan. Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti ambil 

adalah: 1) Skripsi ini membahas tentang Implementasi Reward dan 

 
12 Zidni Muzakki, Skripsi, Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Cinta 

Tanah Air Melalui Ekstrakurikuler Drumband di SDN Bandar 1 Pacitan (STAIN 

Ponorogo, 2018). 
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Punishment Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Mahasantri Putri di Ma’had 

Al-Jami’ah Ulil Abshar IAIN Ponorogo Tahun 2017/2018 sedangkan yang 

peneliti ambil membahas tentang Model Pengembangan Pendidikan Karakter 

Disiplin dan Peduli Sosial Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo. 2) Skripsi ini mengambil studi kasus di Ma’had Al-Jami’ah Ulil 

Abshar IAIN Ponorogo dan peneliti mengambil studi kasus di SMK Negeri 2 

Ponorogo.13  

B. Kajian  Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Model 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), model diartikan 

sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang 

akan dibuat atau dihasilkan. 

Pengajaran adalah cara merancang dan menciptakan lingkungan 

dan siswa berinteraksi dengan lingkungan mereka serta belajar 

bagaimana cara belajar dengan baikmaka model pengajaran merupakan 

gambaran suatu lingkungan pembelajaran. Didalamnya tercakup 

perilaku guru dan siswa pada saat model tersebut diterapkan.14  

 

 

 
13 Sri Puji Astutik, Implementasi Reward dan Punishment Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Mahasantri Putri di Ma’had Al-Jami’ah Ulil Abshar 

IAIN Ponorogo Tahun 2017/2018 (Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2018). 
14 Darmiyati Zuchdi, Pendidikan Karakter Konsep Dasar dan Implementasi di Perguruan 

Tinggi (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 30. 
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b. Pengertian Pengembangan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indoneia (KBBI), pengembangan 

secara etimologi berasal dari kata kembang yang berarti menjadi 

tambah sempurna (tentang pribadi, fikiran, pengetahuan dan 

sebagainya) pengembangan berarti proses, cara, perbuatan 

mengembangkan. Sedangkan menurut istilah pengembangan berarti 

penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan dalam suatu 

kegiatan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. 

c. Pengertian Model Pengembangan 

Model pengembangan diartikan sebagai proses desain konseptual 

dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang telah ada 

sebelumnya, melalui penambahan komponen pembelajaran yang 

dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan. 

Pengembangan model dapat diartikan sebagai upaya memperluas 

untuk membawa suatu keadaan atau situasi secara berjenjang kepada 

situasi yang lebih sempurna atau lebih lengkap maupun keadaan yang 

lebih baik. Pengembangan disini artinya diarahkan pada suatu program 

yang telah atau sedang dilaksanakan menjadi program yang lebih baik. 

Hal ini seiring dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adimiharja 

dan Hikmat bahwa pengembangan meliputi kegiatan mengaktifkan 
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sumber, memperluas kesempatan, mengakui keberhasilan, dan 

mengintegrasikan kemajuan. 

Pengembangan model disusun berdasarkan pengalaman 

pelaksanaan program yang baru dilaksanakan, kebutuhan individu atau 

kelompok, dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan 

lingkungan belajar warga belajar. 

d. Konsep Pendidikan Karakter 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain; tabiat; watak. Karakter adalah kualitas atau 

kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang 

merupakan kepribadian khusus, yang menjadi pendorong dan 

penggerak, serta membedakannya dengan individu lain.15 Karakter 

suatu bangsa berperan besar dalam mempertahankan eksistensi, 

kemandirian, dan kemerdekaannya. Setiap warga bangsa, terutama 

generasi muda Indonesia, harus membangun kembali karakter dan 

kemandirian. Tanpa karakter yang kuat, bangsa Indonesia akan 

kehilangan semuanya.16 Sedangkan menurut Thomas Lickona, 

pendidikan karakter adalah perihal menjadi sekolah karakter, dimana 

sekolah adalah tempat terbaik untuk menanamkan karakter. Adapun 

proses pendidikan karakter itu sendiri didasarkan pada totalitas 

psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, 

 
15 Novan Ardy Wiyani, Konsep, Praktik, & Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di 

SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 25. 
16 Ibid., 74-75. 
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afektif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosiokultural dalam 

konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. 

Pendidikan karakter tidak hanya membuat seorang anak mempunyai 

akhlak mulia, akan tetapi juga dapat meningkatkan kualitas 

akademiknya. Hubungan antara keberhasilan pendidikan karakter 

dengan keberhasilan akademik dapat menumbuhkan suasana sekolah 

yang menyenangkan dan proses belajar mengajar yang kondusif. 

Dengan demikian, pendidikan karakter di sekolah sangat 

diperlukan walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam 

keluarga. Jika seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang 

baik dari keluarga, anak akan berkarakter baik. Namun, sayangnya, 

banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak 

ketimbang pendidikan karakter.17   

e. Prinsip Pengembangan Pendidikan Karakter 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 menegaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

 
17 Wiyani, Konsep, Praktik, & Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 25. 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Pembentukan atau pengembangan karakter diyakini perlu dan 

penting untuk dilakukan oleh sekolah dan stakeholders-nya untuk 

menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di 

sekolah. Pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan yang melibatkan aspek “knowledge, feeling, loving, 

dan action”. Pembentukan karakter dapat diibaratkan sebagai 

pembentukan seseorang menjadi body builder (binaragawan) yang 

memerlukan “latihan otot-otot akhlak” secara terus menerus agar 

menjadi kokoh dan kuat. Sebab, pada dasarnya, anak yang berkarakter 

rendah adalah anak yang tingkat perkembangan emosi sosialnya 

rendah sehingga anak beresiko atau berpotensi besar mengalami 

kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial, dan tidak mampu 

mengontrol diri.18 

Pengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai pokok 

bahasan, tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran, pengembangan diri 

dan budaya satuan pendidikan. Oleh karena itu pendidik dan satuan 

pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan 

dalam pendidikan karakter ke dalam kurikulum, silabus yang sudah 

ada.  

 
18 Muslich, Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014), 36. 
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Prinsip pendukung penerapan pendidikan karakter yang dapat 

dilakukan guru untuk mempertahankan sikap/perilaku siswa yang 

sudah baik yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang aman, 

tenang, dan menyenangkan bagi siswa kemudian guru memberikan 

hadiah atau penghargaan. Cara yang dilakukan guru untuk mencegah 

perbuatan siswa yang tidak baik yaitu dengan memberikan perhatian 

atau pelayanan yang adil sesuai dengan kebutuhan kepada siswa, 

memberikan sanksi pada siswa yang melanggar aturan sekolah. Guru 

perlu memperhatikan rambu-rambu penerapan pendidikan karakter.19 

Menurut penulis penerapan karakter siswa tidak hanya pada 

ranah kognitif saja tetapi juga terhadap perilaku dan keterampilan. 

Oleh karena itu perlu adanya dukungan semua pihak sekolah untuk 

berperan aktif mengembangkan pendidikan karakter. Selain itu kerja 

sama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua siswa.  

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan 

pendidikan karakter:  

1) Berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan 

nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang dimulai dari 

awal siswa masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. 

2) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya 

satuan pendidikan mensyaratkan bahwa proses pengembangan 

karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap 

 
19 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan 

Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015), 221-222. 
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kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. 

Pengembangan nilai-nilai tersebut melalui keempat jalur 

pengembangan karakter melalui berbagai mata pelajaran yang telah 

ditetapkan dalam standar isi. 

3) Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan melalui proses belajar 

mengandung makna bahwa materi nilai-nilai karakter bukanlah 

bahan ajar biasa. 

4) Proses pendidikan dilakukan siswa secara aktif dan 

menyenangkan.20  

Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah 

merupakan salah satu media yang sangat potensial untuk pembinaan 

karakter dan peningkatan mutu akademik siswa. Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

untuk membantu pengembangan siswa sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, minat, mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan 

rasa tanggung jawab sosial,serta potensi dan prestasi siswa.21   

 

 

 
20 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013), 94-95.  
21 Tiraya Pakpahan, ed. Dany Haryanto, Implementasi Pendidikan Karakter Strategi 

Analisis dan Pengembangan Karakter Siswa Dalam Proses Pembelajaran (Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakaraya, 2011), 31. 
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f. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Penerapan pendidikan karakter merupakan sebuah proses yang 

dilakukan secara terus-menerus dan memiliki beberapa aspek nilai 

seperti yang telah disebutkan oleh Kemendiknas bahwa pendidikan 

karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam 18 nilai karakter bangsa Indonesia. 18 nilai-nilai yang 

terkandung dalam pendidikan berkarakter bangsa diantaranya yaitu: 

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. 

Pendidikan karakter di sekolah itu penting bagi masa depan bangsa dan 

negara. Oleh karena itu perlu ditangani bersama dengan baik. 

Langkah-langkah penerapan pendidikan karakter untuk menjadi 

budaya sekolah yaitu:  

1. Kesepakatan mengenai karakter yang hendak dicapai dan 

ditargetkan sekolah. Karena tidak mungkin satu sekolah dapat 

menerapkan ke-18 karakter yang ditetapkan oleh Kemendikbud. 

2. Membangun pemahaman bahwa sekolah ingin membudayakan 

karakter positif untuk seluruh warga sekolah dan ini membutuhkan 

sebuah proses. 



26 
 

 
 

3. Menyusun rencana menyeluruh untuk mengintensifkan 

pengembangan dan pembelajaran mengenai karakter yang hendak 

dicapai atau ditargetkan sekolah.  

4. Mengintegrasikan karakter yang sudah dipilih kedalam 

pembelajaran diseluruh kurikulum secara terus menerus.  

5. Melalui suatu workshop, para guru harus menentukan pendekatan 

metode yang jelas terhadap mata pelajaran yang dapat digunakan 

untuk menanamkan karakter yang sudah disepakati sekolah. 

Sebaiknya beberapa mata pelajaran berintegrasi. 

6. Mensosialisasikan karakter yang disepakati kepada seluruh warga 

sekolah.  

7. Mengembangkan motto (semboyan) sekolah, yang bertumpu pada 

karakter yang disepakati.  

8. Menentukan indikator (petunjuk) terhadap keberhasilan program 

ini.  

9. Melakukan evaluasi terhadap program karakter.  

10. Memberikan apresiasi bagi warga sekolah yang menunjukkan 

perubahan kearah karakter yang dibudayakan. 

Sekolah harus melakukan pendidikan karakter karena karakter 

bangsa Indonesia masih lemah. Sekolah melakukan pendidikan 

karakter karena sejalan dengan Restra Kemendiknas 2010-2014 yang 

mencanangkan penerapan pendidikan karakter, maka diperlukan kerja 

keras semua pihak terutama terhadap program-program yang memiliki 
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kontribusi besar terhadap peradaban bangsa, penerapan pendidikan 

karakter disekolah memerlukan pemahaman tentang konsep, teori, 

metodologi, dan aplikasi yang relevan dengan pembentukan karakter 

(character building) dan pendidikan karakter (character education). 

Yang tidak kalah penting keberhasilan pendidikan karakter 

adalah ketika mayoritas warga sekolah melakukan atau membangun 

karakter yang disepakati bersama, tidak sekadar ada model atau 

teladan, namun ada kesadaran melakukannya secara konsisten, terus-

menerus sehingga membentuk budaya sekolah.22 

Sekolah telah mencoba memasukkan materi moral dan budi 

pekerti secara terpadu (integrated) ke dalam setiap mata pelajaran. 

Namun, tentu saja hal ini masih belum efektif dan belum maksimal, 

mengingat tidak semua guru mampu mengaplikasikannya.23  

Sehingga dalam membangun karakter siswa maka diperlukan 

keteladanan dari guru dan warga sekolah semua harus kompak. 

Keberhasilan pendidikan karakter dapat terlihat ketika banyak lulusan 

siswa SMK secara konsisten menerapkan nilai-nilai karakter yang 

diajarkan di sekolah. Selain itu tidak hanya mata pelajaran tertentu 

seperti PAI dan PKN saja yang didalamnya memasukkan materi 

pendidikan karakter tetapi seluruh mata pelajaran.   

 

 
22 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif, 8-12. 
23 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: 

Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015), 167. 
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2. Disiplin 

a. Pengertian Disiplin 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin merujuk pada 

instruksi sistematis yang diberikan kepada murid. Untuk 

mendisiplinkan berarti menginstruksikan orang untuk mengikuti 

tatanan melalui aturan-aturan tertentu. Biasanya kata “disiplin” 

berkonotasi negatif. Ini karena untuk melangsungkan tatanan 

dilakukan melalui hukuman. Dalam arti lain, disiplin berarti suatu 

ilmu tertentu yang diberikan kepada murid. Disiplin, tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.24 

Disiplin diri merujuk pada latihan yang membuat orang 

merelakan dirinya untuk melaksanakan tugas tertentu atau 

menjalankan pola perilaku tertentu walaupun bawaannya adalah 

malas. Misalnya, orang yang memilih membaca pelajaran pada saat 

malam minggu, ketika orang lain santai-santai adalah orang yang 

tengah mendisiplinkan dirinya. Maka, disiplin diri adalah penundukan 

diri untuk mengatasi hasrat-hasrat yang mendasar. Disiplin diri 

biasanya disamakan artinya dengan kontrol diri (self control). 

Disiplin diri merupakan pengganti untuk motivasi. Disiplin ini 

diperlukan dalam rangka menggunakan pemikiran sehat untuk 

 
24Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis 

Agama dan Budaya Bangsa (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 111. 
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menentukan jalannya tindakan terbaik yang menentang hal-hal yang 

lebih dikehendaki. Perilaku yang bernilai adalah ketika motivasi 

ditundukkan oleh tujuan-tujuan yang lebih terfikirkan: melakukan apa 

yang dipikirkan sebagai yang terbaik dan melakukannya itu dengan 

hati senang. Sementara perilaku baik yang biasa adalah melakukan 

perbuatan yang baik, namun dilakukan secara enggan, karena 

menentang hasrat diri pribadi. Beralih dari perilaku biasa kepada 

perilaku yang bernilai membutuhkan latihan dan disiplin.25 

Disiplin diri membentuk diri kita untuk tidak mengikuti 

keinginan hati yang mengarah pada perendahan diri atau perusakan 

diri, tetapi untuk mengejar apa-apa yang baik bagi diri kita, dan untuk 

mengejar keinginan sehat/positif dalam kadar yang sesuai. Disiplin 

diri juga membentuk diri kita untuk tidak mudah puas terhadap apa 

yang telah diraih, dengan cara mengembangkan kemampuan, bekerja 

dengan manajemen waktu yang bertujuan dan menghasilkan sesuatu 

yang berarti bagi kehidupan. Semua itu merupakan bentuk dari sikap 

hormat.26 Hakikat disiplin adalah suatu ketaatan yang sungguh-

sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

kewajiban serta berperilaku sebagaimana menurut aturan-aturan atau 

tata kelakuan yang seharusnya berlaku didalam suatu lingkungan 

 
25 Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Depok:  PT Raja Grafindo Persada, 

2017), 35-36. 
26 Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter Bagaimana Sekolah Dapat 

Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), 75. 
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tertentu.27 Disiplin diartikan sebagai memandu, bukan menghukum. 

Dengan disiplin, berharap siswa mampu membangun kendali diri, 

menghargai diri sendiri, dan menghargai orang lain.28   

Prinsip dasar yang perlu kita pahami adalah aturan dan batasan 

yang jelas akan memberikan rasa aman pada siswa. Mereka 

memerlukan panduan. Berangkat dari prinsip tersebut, jelas bahwa 

disiplin yang akan dibangun pada diri siswa bukan untuk melahirkan 

rasa takut dan terancam. Sebaliknya, yang akan terjadi adalah 

kemauan untuk bertindak sesuai aturan agar tercipta rasa aman dalam 

dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.  

b. Macam-macam Disiplin 

Mengenai macamnya, para ahli pendidikan membagi disiplin 

menjadi dua bagian, yaitu disiplin preventif seperti perintah atau 

larangan dan disiplin kuratif seperti pemberian ganjaran atau 

hukuman.29 Ganjaran adalah memberikan sesuatu yang 

menyenangkan (penghargaan) dan dijadikan sebagai hadiah bagi 

siswa yang berprestasi baik dalam belajar maupun sikap perilaku.30 

Sedangkan hukuman adalah suatu penderitaan yang diberikan atau 

 
27 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), 45. 
28 Anna Farida, Pilar-pilar Pembangunan Karakter Remaja; Metode Pembelajaran 

Aplikatif untuk Guru Sekolah Menengah (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 69.  
29 Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 2007), 

142-143. 
30 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 254. 
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ditimbulkan dengan sengaja oleh orang sesudah terjadi suatu 

pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.31 

c. Pembentukan Disiplin 

Disiplin memang sesuatu yang pahit dan tidak menyenangkan, 

tetapi perlu diingat bahwa hal itu perlu dan dapat ditanamkan. 

Untuk itu, ada beberapa tips yang dapat membantu dalam 

membiasakan diri menjadi orang yang berdisiplin. Contoh: 

Mengerjakan tugas lebih cepat lebih baik sehingga tidak mengganggu 

pikiran terus menerus, membiasakan diri membereskan apa yang 

sudah dimulai, menghindari mengulur-ulur waktu. Sibukkan diri kita 

pada pekerjaan. Misalnya membuat rencana, membuat laporan, atau 

membaca satu halaman dari suatu buku, berusaha untuk menjadi 

professional yang membina kepercayaan diri dan keyakinan diri dalam 

potensi kita untuk menyempurnakan tugas. 

Untuk mendisiplinkan siswa perlu dimulai dengan prinsip 

yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, terutama sikap 

demokratis, sehingga peraturan disiplin berpedoman pada hal tersebut, 

yakni dari, oleh, dan untuk siswa. Dalam rangka mendisiplinkan siswa 

guru tidak bersifat otoriter tetapi lebih berperan sebagai teladan yang 

patut digugu dan ditiru. Guru harus berperan sebagai pengemban 

ketertiban, yang mampu membangun siswa mengembangkan pola 

perilakunya dalam meningkatkan standar perilakunya dan 

 
31 Mukhlison Effendi, Ilmu Pendidikan (Ponorogo: STAIN Po Press, 2008), 33. 
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melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin dalam 

setiap aktivitasnya.32  

Guru menciptakan dan menegakkan aturan sebagai 

kesempatan untuk membantu pengembangan alasan-alasan moral, 

kontrol diri, dan penghargaan kepada orang lain pada umumnya.33  

Disiplin memang harus terus ditanamkan dan diinternalisasi 

kedalam diri kita. Dan berlatih dengan disiplin tiap hari, walaupun 

sebentar, akan sangat berpengaruh daripada berlatih berjam-jam, tetapi 

esuk dan lusanya tidak. Orang sukses adalah orang yang terus-terusan 

berlatih, walaupun sedikit demi sedikit. Disiplin adalah kata kunci 

kemajuan dan kesuksesan. Bukan hanya untuk prestasi, jabatan, harta, 

dan lain-lain. Tetapi disiplin juga diperlukan untuk sekedar hobby. 

Mereka yang dalam hobby-nya hebat adalah orang-orang yang 

berlatih. 

Untuk mendisiplinkan siswa dengan berpedoman pada strategi, 

beberapa hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut. 

1) Mempelajari pengalaman siswa di sekolah melalui kartu catatan 

kumulatif. 

2) Mempelajari nama-nama siswa secara langsung, misalnya melalui 

daftar hadir di kelas. 

 
32 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2015), 175. 
33 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, dan Langkah 

Praktis (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 27. 
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3) Mempertimbangkan lingkungan pembelajaran dan lingkungan 

siswa. 

4) Memberikan tugas yang jelas, dapat dipahami, sederhana dan tidak 

bertele-tele. 

5) Menyiapkan kegiatan sehari-hari agar apa yang dilakukan dalam 

pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, tidak terjadi 

penyimpangan. 

6) Semangat dalam melakukan pembelajaran agar dijadikan teladan 

oleh siswa. 

7) Berbuat sesuatu yang berbeda dan bervariasi, jangan monoton, 

sehingga membantu disiplin dan gairah belajar siswa. 

8) Menyesuaikan argumentasi dengan kemampuan siswa, jangan 

memaksakan siswa sesuai dengan pemahaman guru, atau 

mengukur siswa dari kemampuan gurunya. 

9) Membuat peraturan yang jelas dan tegas agar bisa dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya oleh siswa dan lingkungannya.34 

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa pendidikan 

karakter bagi siswa akan efektif jika dilakukan dengan prosedur yang 

positif. Disiplin yang efektif adalah mengajarkan dan membimbing, 

bukan memaksakan aturan untuk ditaati. Dengan demikian, disiplin 

pun perlu dibahas dengan cara yang bersahabat dengan siswa. Akan 

lebih mudah dipahami dan diterima oleh siswa jika disiplin diartikan 

 
34 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2015), 175-177. 
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sebagai latihan untuk menjadi lebih baik. Artinya menyampaikan dan 

memperlihatkan kepada siswa bahwa guru, orang tua, dan sekolah 

menghendaki kebaikan bagi mereka. Memastikan bahwa disiplin di 

sekolah selalu diberlakukan dengan tegas. 

3. Peduli Sosial 

a. Pengertian Peduli Sosial 

Sikap peduli sesama (dengan arti “berkorban untuk”) 

membantu kita untuk tidak hanya mengetahui apa yang menjadi 

tanggung jawab kita, tetapi juga merasakannya. Peduli, 

memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran 

terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau 

mendengarkan orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, 

tidak mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, 

mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan 

makhluk lain, setia, cinta damai, dalam menghadapi persoalan.35 

Mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan di 

kelas. Hal ini dilakukan melalui model-model peran dan kesempatan-

kesempatan yang inspiratif dengan melayani sekolah dan masyarakat. 

Intinya, siswa belajar bersikap peduli dengan cara bertindak peduli.36 

Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

 
35 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 51. 
36 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, dan Langkah 

Praktis, 28. 
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pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.37 Peduli sesama 

harus dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti tidak 

mengharapkan balasan atas pemberian atau bentuk apa pun yang kita 

lakukan kepada orang lain. Saat melakukan aktivitas sebagai bentuk 

kepedulian, tidak ada keengganan atau ucapan menggerutu. Semuanya 

dilakukan dengan cuma-cuma, tanpa pamrih, hati terbuka, dan tanpa 

menghitung-hitung. Kepedulian sejati itu tidak bersyarat.38 

Peduli sosial adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan 

yang dihadapi oleh orang lain di mana seseorang terdorong melakukan 

sesuatu untuk mengatasinya. Peduli sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat lebih kental diartikan sebagai perilaku baik seseorang 

terhadap orang lain disekitarnya. Peduli sosial dimulai dari kemauan 

memberi bukan menerima. Sebagaimana ajaran Nabi Muhammad Saw 

untuk mengasihi yang kecil dan menghormati yang besar; orang-orang 

kelompok besar hendaknya mengasihi dan menyayangi orang-orang 

kelompok kecil, sebaliknya orang kecil agar mampu memposisikan 

diri, menghormati, dan memberikan hak kelompok besar. 

Berjiwa sosial dan senang membantu merupakan sebuah ajaran 

yang universal dan dianjurkan oleh semua agama. Meski begitu, 

kepekaan untuk melakukan semua itu tidak bisa tumbuh begitu saja 

pada diri setiap orang karena membutuhkan proses melatih dan 

 
37 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis 

Agama dan Budaya Bangsa, 112. 
38 Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 212. 
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mendidik. Memiliki jiwa peduli terhadap sesama sangat penting bagi 

setiap orang karena kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Faktor 

lingkungan tentunya sangat berpengaruh dalam proses menumbuhkan 

jiwa kepedulian sosial. Lingkungan terdekat seperti keluarga, teman-

teman, dan lingkungan masyarakat tempat dimana kita tumbuh dan 

bersosialisasi sangat berpengaruh besar dalam menentukan tingkat 

peduli sosial. 

Semua nilai-nilai tentang peduli sosial kita dapatkan melalui 

lingkungan. Peduli sosial yang dimaksud bukanlah untuk mencampuri 

urusan orang lain, tetapi lebih pada membantu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan 

perdamaian. Nilai-nilai yang tertanam itulah yang nanti akan menjadi 

suara hati kita untuk selalu membantu dan menjaga sesama.39 

Menurut penulis peduli sosial adalah sikap peduli yang 

dimiliki oleh seseorang untuk bertindak membantu orang lain dalam 

bentuk apa saja guna untuk meringankan beban yang dideritanya. 

Biasanya sikap peduli seseorang ini dalam membantu orang sekitarnya 

disertai dengan rasa ikhlas atau tanpa pamrih. Sikap peduli seseorang 

muncul karena rasa belas kasihan kepada orang lain. 

Empati sangat penting untuk mengembangkan kemampuan 

siswa peduli kepada masalah orang lain dan bergerak kreatif untuk 

memberikan bantuan. 

 
39 https://www.academia.edu/8683733/Kepedulian-Sosial. 
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b. Bentuk Peduli Sosial 

Kepedulian sosial dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Kepedulian yang berlangsung saat suka maupun duka 

 Kepedulian sosial merupakan keterlibatan pihak satu kepada 

pihak lain dalam turut merasakan apa yang sedang dirasakan atau 

dialami oleh orang lain. 

2) Kepedulian pribadi dan bersama 

 Kepedulian bersifat pribadi, namun ada kalanya kepedulian itu 

dilakukan bersama. Cara ini penting apabila bantuan yang 

dibutuhkan cukup besar atau berlangsung secara berkelanjutan. 

3) Kepedulian yang sering lebih mendesak 

 Kepedulian akan kepentingan bersama merupakan hal yang 

sering mendesak untuk kita lakukan. Caranya dengan melakukan 

sesuatu atau justru menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu 

demi kepentingan bersama. 

 Untuk membangun empati dan kepedulian, siswa 

membutuhkan pengalaman langsung yang berkelanjutan dalam 

hubungan tolong menolong yang bersifat tatap muka. Inilah cara 

siswa membangun ikatan dengan orang lain, menghargai mereka.40  

c. Tipe Peduli Sosial 

 Tipe kepedulian sosial yang dapat kita temui antara lain: 

 
40 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi 

Pintar dan Baik (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), 399. 
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1) Mengamati dan meniru perilaku peduli sosial orang-orang yang 

diidolakan (mengacu pada teori social learning Bandura). Social learning 

ini mengkaji proses belajar melalui media massa sebagai tandingan 

terhadap proses belajar secara tradisional. Teori ini menyatakan bahwa 

belajar terjadi dengan cara menunjukkan tanggapan dan mengalami efek 

peduli terhadap sesama. Hal yang mudah dan dapat dilakukan setiap saat, 

misalnya senyum kepada orang lain hingga pihak lain merasa nyaman. 

Penentu utama dalam belajar adalah peneguhan, dimana tanggapan akan 

diulangi jika organism (orang yang bersangkutan) mendapat 

penghargaan. Albert Bandura menyatakan bahwa Social Learning Theory 

menganggap media massa sebagai agen sosialisasi yang utama disamping 

keluarga, guru, dan sahabat.  

2) Melalui proses pemerolehan informasi verbal tentang kondisi dan 

keadaan sosial orang yang lemah sehingga dapat diperoleh pemahaman 

dan pengetahuan tentang apa yang menimpa dan dirasakan oleh mereka 

dan bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku peduli kepada orang 

lemah (mengacu pada teori kognitif Bruner). 

3) Melalui penerimaan penguat berupa konsekuensi logis yang akan 

diterima seseorang setelah melakukan kepedulian sosial (mengacu pada 

teori operant conditioning nya Skinner). Dalam operant conditioning, 

individu belajar mengenai hubungan antara sebuah perilaku dan 

konsekuensinya. Sebagai hasil dari hubungan asosiasi ini, setiap individu 

belajar untuk meningkatkan perilaku yang diikuti dengan pemberian 

ganjaran dan mengurangi perilaku yang diikuti dengan hukuman.  
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d. Implementasi Peduli Sosial dari Segi Individu Maupun Kelompok 

1) Implementasi terhadap diri sendiri 

Kita harus menumbuhkan rasa kepedulian sosial agar bisa 

menjadi individu yang peka terhadap masalah-masalah sosial yang 

sedang terjadi. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap 

permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan kita. Berbagai cara 

dapat dilakukan misalnya dengan ikut menjadi panitia dalam acara 

seperti amal dan bakti sosial. Dengan begitu kita bisa 

menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama dan juga kepekaan 

kita. 

2) Implementasi terhadap masyarakat 

 Penerapan dalam masyarakat dapat diimplementasikan dengan 

lingkungan sekitar kita karena masih banyak orang yang kurang peduli 

pada sesama yang tidak menghiraukan orang yang membutuhkan bantuan 

dan mereka hanya tak acuh pada sesama mereka. Seharusnya kita lebih 

peduli agar tidak ada orang yang kesusahan lagi. Implementasi peduli 

terhadap sesama bisa dilakukan dari hal-hal kecil yang kelihatannya 

sepele, seperti berbagi kebahagiaan dengan orang sekitar, dan rutin 

bersedekah. 

4. Siswa 

a. Pengertian Siswa 

Siswa (Siswa) adalah subjek yang sedang belajar. Murid 

adalah salah satu komponen dalam pengajaran, di samping faktor 

guru, tujuan, dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen 
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maka dapat dikatakan bahwa murid adalah komponen yang terpenting 

di antara komponen lainnya. Pada dasarnya ia adalah unsur penentu 

dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya murid, sesungguhnya 

tidak akan terjadi proses pengajaran. Karena muridlah yang 

membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha 

memenuhi kebutuhan yang ada pada murid. Muridlah yang belajar, 

karena itu maka muridlah yang membutuhkan bimbingan. Tanpa 

adanya murid, guru tak akan mungkin mengajar. Sehingga murid 

adalah komponen yang terpenting dalam hubungan proses belajar 

mengajar.41 

Jadi, siswa itu adalah seseorang yang menerima ilmu dari guru 

atau dari orang yang lebih tahu. Ilmu yang diperoleh dari guru untuk 

dirinya sendiri kemudian diterapkan dalam kehidupan kesehariannya.  

b. Karakter Siswa 

Siswa beragam dalam perilakunya, ada yang pendiam ada pula 

yang sangat aktif suka bicara, ada yang serius, ada pula yang senang 

bercanda. Ada laki-laki dan ada pula perempuan. Dalam keadaan yang 

beragam itulah perlunya tumbuh sikap saling menghormati, saling 

mengerti, dan saling menghargai. Untuk membangun suasana yang 

mendukung penerapan pendidikan karakter di lingkungan sekolah 

maka perlu diperhatikan oleh siswa beberapa hal, diantaranya:  

 
41 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 99-100. 
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a. Pelajaran karakter yang diajarkan di sekolah adalah pelajaran yang 

harus segera dipraktikkan di lingkungan sekolah. 

b. Pembiasaan berdisiplin diri yang tinggi, artinya setiap siswa di 

sekolah hendaknya selalu membiasakan diri untuk berdisiplin 

dengan mematuhi semua peraturan yang ada. 

c. Pembiasaan diri untuk saling mengingatkan, saling menasehati 

dengan cara yang baik terhadap sesuatu tindakan di luar kepatuhan 

atau bahkan untuk mendorong ke suatu tindakan yang terpuji. 

d. Menghadapi gangguan dari luar lingkungan sekolah sebaiknya 

diatasi dengan cara yang bijaksana.42 

Menurut penulis karakter siswa-siswi SMK berbeda-beda. Hal 

ini karena latar belakang dari siswa itu sendiri. Ada dari keluarga yang 

taat agama, ada dari keluarga yang orang tuanya broken home, ada 

juga siswa yang tinggal bersama nenek kakeknya karena kebanyakan 

orang tua siswa pergi ke luar negeri untuk bekerja.       

 
42 Pupuh Fathurrohman, Suryana, dan Feni Fatriani, Pengembangan Pendidikan Karakter 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 164. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian kualitatif yakni dilakukan secara intensif, peneliti 

mencatat secara berhati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi 

terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat 

laporan penelitian. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 

angka.43 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif studi 

kasus tentang model pengembangan pendidikan karakter disiplin dan peduli 

sosial siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo, yakni suatu 

penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, 

memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok, atau situasi.44 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfa Beta, 2015), 22. 
44 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), 20. 
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data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.45 

Penelitian ini berlangsung di lapangan. Pertama menemui pegawai 

Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo kemudian 

dilanjutkan observasi dan wawancara dengan Koordinator Bimbingan 

Konseling, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru, dan siswa SMK yang 

sekiranya faham akan penelitian yang akan dibahas.  

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Ponorogo di jalan Laks. Yos Sudarso 21 A, Kepatihan, 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih melakukan 

penelitian disini karena ketika peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan 

Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK) II pada hari kamis 

tanggal 4 Oktober 2018 terdapat beberapa masalah di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Ponorogo yaitu peneliti melihat guru menegur siswa yang 

sering terlambat datang di sekolah, guru menasehati siswa agar disiplin atau 

datang ke sekolah tepat waktu, guru menyita handphone siswa setelah 

diadakannya razia di kelas, beberapa siswa dihukum berdiri di tengah 

lapangan karena melanggar tata tertib sekolah, siswa kurang sopan santun 

dalam berkomunikasi kepada guru, mereka kurang hormat terhadap orang 

yang usianya lebih tua dari siswa. Di sekolah sudah diterapkan pendidikan 

karakter melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler kemudian adanya 

 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfa Beta, 

2017), 222. 
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aturan-aturan yang ada tetapi pada kenyataannya di lapangan belum bisa 

terlaksana secara maksimal oleh siswa terutama karakter disiplin dan peduli 

sosial. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo yang merupakan salah satu 

sekolah adiwiyata di Kabupaten Ponorogo dengan harapan mendapat 

wawasan yang lebih luas tentang model pengembangan pendidikan karakter 

disiplin dan karakter peduli sosial siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 Ponorogo. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber utama/primer, selebihnya adalah tambahan/sekunder 

seperti data tertulis dan foto. Kata-kata atau tindakan yang dimaksud yaitu 

kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data 

ini direkam melalui catatan tertulis dan pengambilan foto sedangkan sumber 

data tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara.46 

1. Data Primer 

Sumber data primer ini meliputi hasil wawancara dan dokumentasi 

yang dilaksanakan peneliti pada 11 Pebruari sampai dengan 10 April 2019 

tentang model pengembangan pendidikan karakter disiplin siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo dan model 

 
46 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Ponorogo Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Edisi Revisi (Ponorogo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 

2018), 45. 
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pengembangan pendidikan karakter peduli sosial siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini meliputi data kepustakaan yang penulis peroleh 

dari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari 

penelitian. Data sekunder dari penelitian ini adalah profil Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo, data tentang karakter disiplin, 

data tentang karakter peduli sosial, dan wawancara kepada beberapa siswa. 

E. Teknik Pengumpulan data 

Teknik Pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah 

meliputi: 

1. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 

tertentu.47 

Peneliti dalam memperoleh data melakukan wawancara dengan: 

a. Waka Kurikulum untuk memperoleh data mengenai bagaimana 

model pengembangan pendidikan karakter disiplin dan peduli sosial 

siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

 
47 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosdakarya, 2004), 180. 
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b. Waka Kesiswaan untuk memperoleh data mengenai bagaimana 

model pengembangan pendidikan karakter disiplin dan peduli sosial 

siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

c. Koordinator BK untuk memperoleh data mengenai bagaimana model 

pengembangan pendidikan karakter disiplin dan peduli sosial siswa 

di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

d. Guru untuk memperoleh data terkait model pengembangan 

pendidikan karakter disiplin dan peduli sosial siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

e. Siswa untuk memperoleh data terkait dengan karakter disiplin dan 

peduli sosial siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

teknik wawancara mendalam, yakni cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan secara langsung bertatap muka dengan informan, 

dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang 

diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-

ulang.48 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian, baik dalam situasi 

 
48 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metododlogi ke Arah 

Ragam varian Kontemporer (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 157-158. 
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buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi 

alamiah atau sebenarnya (lapangan).49 Disini peneliti mengamati 

aktivitas-aktivitas dari siswa mengenai karakter disiplin dan peduli sosial. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang lebih 

akurat dan lebih sempurna yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.50 Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

menggali data mengenai profil Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.  

Menurut Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman yang dikutip 

oleh Emzir dalam bukunya Metodologi Penelitian Pendidikan disebutkan ada 

tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:  

1. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

 
49 Andhita Desy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN PO Press, 2012), 64. 
50 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003),181. 
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memudahkan penulis melakukan pengumpulan selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.  

2. Display Data adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, dengan 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan men-

display data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut. 

3. Conclusion/verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi 

yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian diteliti menjadi lebih jelas 

dan diambil kesimpulan.51 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, 

yang berbeda dan mana spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data yang 

 
51 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), 129.  
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telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber data 

tersebut. 

1. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

2. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

berbeda.52 

3. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 53 

1. Tahap Pra Lapangan. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan 

rancangan penelitian, memilih lapangan, mengurus perizinan, menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan yang menyangkut persoalan etika penelitian.  

 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Alfa Beta: Bandung, 

2017), 273-274. 
53 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. 89.   
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan. Pada tahap ini penulis harus memahami latar 

penelitian, menulis peristiwa yang diamati serta menganalisis data 

lapangan.  

3. Tahap Pasca Lapangan. Pada tahap ini penulis menyusun hasil 

pengamatan, wawancara, data tertulis untuk melakukan analisis data 

dengan cara distributif dan dipaparkan ke dalam bentuk naratif.  

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan. Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil 

penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami diikuti alurnya oleh 

pembaca. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A.  Deskripsi Data Umum   

1. Profil SMK Negeri 2 Ponorogo 

a. Identitas Sekolah 

1). Nama Sekolah   : SMK Negeri 2 Ponorogo 

2). NPSN  : 20510098 

3). Jenjang Pendidikan  : SMK 

4). Status Sekolah  : Negeri 

5). Alamat Sekolah  : Jl. Laks. Yos Sudarso 21 A 

RT/RW  : 4/6 

Kode Pos  : 63416 

Kelurahan  : Kepatihan  

Kecamatan  : Ponorogo 

Kabupaten/Kota  : Ponorogo 

Provinsi  : Jawa Timur 

Negara  : Indonesia  

6). Posisi Geografis  : -7,8818567 Lintang 

     111,46188 Bujur 

b. Data Pelengkap 

7). Tanggal SK Pendirian  : 2016-10-03 

8). Status Kepemilikan  : Pemerintah Daerah 
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9). Tanggal SK izin Operasional : 2016-10-03 

10). Nomor Rekening  : 202462073 

11). Nama Bank  : Bank Jatim 

12). Cabang KCP/Unit  : Cabang Ponorogo 

13). Rekening atas nama  : SMK Negeri 2 Ponorogo 

14). MBS  : Ya 

15). Luas Tanah Milik (m2)  : 10000 

16). Nama Wajib Pajak  : Bend Rutin SMK 2 Ponorogo 

17). NPWP  : 3,48657E+11 

c. Kontak Sekolah 

18). Nomor Telepon  : 352481922 

19). Nomor Fax  : 352488271 

20). Email  : smkn2po@yahoo.com 

21). Website  : http://smkn2ponorogo.sch.id 

d. Data Periodik 

22). Waktu Penyelenggaraan   : Pagi 

23). Bersedia menerima Bos  : Bersedia Menerima 

24). Sertifikasi ISO  : 9001:2008 

25). Sumber Listrik  : PLN 

26). Daya Listrik (watt)  : 30000 

27). Akses Internet  : Tidak ada 

e. Data Lainnya 

28). Kepala Sekolah  : Sujono, M.Pd 

mailto:smkn2po@yahoo.com
http://smkn2ponorogo.sch.id/
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29). Operator Pendataan  : Thomas Rosa Rusdiyana 

30). Akreditasi  : A 

31). Kurikulum   : Kurikulum 2013 

2. Sejarah berdirinya SMK Negeri 2 Ponorogo 

Keberadaan SMK Negeri 2 Ponorogo awalnya diprakarsai oleh 

ibu-ibu Dharma Wanita Unit Kantor Depdikbud Kabupaten Ponorogo 

dengan mendirikan SMKK Dharma Wanita di Ponorogo tanggal 2 

Februari 1978 dengan jurusan Boga dan jumlah siswa angkatan pertama 36 

orang dengan Kepala Sekolah Ibu Ny. R.R. Soenarjo. 

Mengingat semakin banyaknya peminat dan sambutan masyarakat 

yang begitu besar maka pada tanggal 25 Juli 1981 mendapat status sekolah 

negeri dari pemerintah dengan nama SMKK Negeri melalui SK Menteri 

Pendidikan dengan Nomor : 0236/C/1981, berisi tentang Penegerian, 

dengan jurusan Jasa Boga dan Tata Busana. Pada tanggal 5 Desember 

1983 mendapatkan SK No. A.9803/I04.1.2/C1.83/ SK tentang Penunjukan 

Kepala Sekolah atas nama Ny. S. Hendro Soegito mulai tahun 1980. 

Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah sampai tahun 1990. Pada tahun 

1990 s.d 1993 sebagai Kepala Sekolah Dra. Hartini dan tidak mengalami 

perubahan jurusan. Mulai tanggal 31 Desember 1993  sebagai Kepala 

Sekolah adalah Dra. Prasetyaningsih berdasar SK Nomor 

8/089/A2.I2/C/1993, beliau menjabat mulai tahun 1993 s.d 1998.  Pada era 

beliau ini mengalami penambahan satu jurusan yaitu jurusan Tata 

Kecantikan Rambut. Pada saat itu juga menyesuaikan dengan Undang-



54 
 

 
 

undang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990, 

nama SMKK dirubah menjadi SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Kemudian pada tahun 1998 s.d 2007 Kepala Sekolah dijabat oleh 

Drs. Dwikorahadi Meinanda, MM. berdasarkan SK dari Kakanwil Dinas P 

dan K Propinsi Jawa Timur atas nama menteri pendidikan nasional No. 

36865/I04/KP/2000, tanggal 15 April 2000 tentang Penugasan bagi guru 

yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Dan sejak tanggal 2 

Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2013 Kepala Sekolah dijabat 

oleh Drs. Udi Tyas Arinto, MM. Pada masa kepemimpinan Drs.Udi Tyas 

Arinto, MM ini program studi keahlian yang dimiliki SMK Negeri 2 

Ponorogo adalah Prodi Tata Boga dengan dua kompetensi keahlian, yaitu 

Jasa Boga dan Patiseri, Prodi Tata Busana dengan kompetensi keahlian 

Busana Butik, dan Prodi Tata Kecantikan dengan kompetensi keahlian 

Tata Kecantikan Rambut dan Tata Kecantikan Kulit. Kemudian sejak 

tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 10 Pebruari 2015  Kepala 

Sekolah dijabat oleh Drs. H.Hery Aprianto, M.Pd. Pada masa 

kepemimpinan Drs. H. Hery Aprianto, M.Pd. ini program studi keahlian 

yang dimiliki SMK Negeri 2 Ponorogo adalah Prodi Tata Boga dengan 

dua kompetensi keahlian, yaitu Jasa Boga dan Patiseri,  Prodi Tata Busana 

dengan kompetensi keahlian Busana Butik, Prodi Tata Kecantikan dengan 

kompetensi keahlian Tata Kecantikan Rambut dan Tata Kecantikan Kulit, 

dan Prodi Teknik Informatika dan Jaringan dengan kompetensi keahlian 

Teknik Komputer dan Jaringan. Terhitung mulai tahun pembelajaran 
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2016/2017 SMK Negeri 2 Ponorogo membuka Prodi baru yaitu Prodi 

Perhotelan, kompetensi keahlian Akomodasi Perhotelan. Terhitung sejak 

tanggal 11 Pebruari 2015 adalah perubahan Kepala Sekolah di SMK 

Negeri 2 Ponorogo yang dijabat oleh Sujono, M.Pd. SMK Negeri 2 

Ponorogo bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi tenaga pelaksana 

tingkat menengah yang terampil, terlatih sesuai dengan program keahlian 

yang dipilihnya serta dapat menerapkan kemampuannya untuk 

berwiraswasta/bekerja mandiri.54 

3. Letak Geografis SMK Negeri 2 Ponorogo 

SMK Negeri 2 Ponorogo berada di lingkungan yang strategis 

dengan jangkauan kendaraan yang mudah serta berada di lingkungan 

perkotaan. SMK Negeri 2 Ponorogo berada di Jl. Laks. Yos Sudarso No. 

21 A, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 

Jawa Timur. Adapun batas-batas wilayah SMK Negeri 2 Ponorogo, yaitu: 

Sebelah Utara : Jalan Desa 

Sebelah Selatan : Sawah 

Sebelah Barat : Jalan Raya 

Sebelah Timur : Sawah 

Komplek SMK Negeri 2 Ponorogo terletak di Kelurahan Kepatihan 

kurang lebih 600 M di sebelah selatan aloon-aloon Ponorogo. 

Penduduknya 90 % beragama Islam. Karena masyarakatnya adalah 

 
54 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 01/D/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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masyarakat perkotaan maka mata pencahariannya beraneka ragam antara 

lain: pegawai negeri, petani, pedagang, dan wiraswasta.  

4. Visi, Misi, dan Tujuan  

a. Visi SMK Negeri 2 Ponorogo 

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan 

ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Bagi sekolah, visi adalah 

imajinasi moral yang menggunakan profil sekolah yang diinginkan di 

masa datang. Berikut adalah visi dari SMK Negeri 2 Ponorogo:55 

“Menjadi Pusat Pendidikan yang Menghasilkan Tamatan 

Profesional dan Mandiri yang Berwawasan Iptek, Berlandaskan 

Imtaq, Peduli dan Berbudaya Lingkungan.” 

b. Misi SMK Negeri 2 Ponorogo  

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai 

organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. 

Dengan kata lain, misi adalah tindakan atau upaya mewujudkan misi 

atau penjabaran visi dalam bentuk rumusan, tugas, kewajiban, dan 

rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Misi 

SMK Negeri 2 Ponorogo adalah sebagai berikut:56 

1) Membentuk tamatan yang berkarakter kebangsaan. 

2) Membentuk tamatan yang memiliki jiwa enterpreuner. 

3) Membentuk tamatan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia 

kerja.  

 
55 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
56 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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4) Membentuk tamatan yang peduli dan berbudaya lingkungan dengan 

melakukan aksi-aksi terhadap perlindungan lingkungan hidup, 

pengelolaan lingkungan hidup, dan pengendalian lingkungan 

sehingga tercipta lingkungan kerja dan kondisi belajar yang 

nyaman. 

c. Tujuan SMK Negeri 2 Ponorogo 

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi atau sesuatu 

yang akan dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci 

keberhasilan yang akan mengarahkan perumusan sasaran 

kebijaksanaan, program kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. 

Tujuan SMK Negeri 2 Ponorogo adalah:57 

1) Menghasilkan tamatan yang profesional, tangguh dan jujur. 

2) Menghasilkan tamatan yang memiliki keunggulan komparatif dan 

kompetitif di bidangnya. 

3) Menghasilkan tamatan yang memiliki keberanian untuk 

berwirausaha. 

4) Menjadikan sekolah sebagai pusat informasi dan layanann 

masyarakat dibidang pendidikan. 

5) Menciptakan tamatan yang peduli  dan berbudaya lingkungan 

dengan melakukan aksi-aksi terhadap perlindungan lingkungan 

hidup, pengelolaan lingkungan hidup, dan pengendalian lingkungan 

 
57 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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hidup yang terintegrasi melalui mata pelajaran dan kegiatan 

sekolah. karimah.58 

5. Struktur Organisasi dan Staffing SMK Negeri 2 Ponorogo  

Struktur organisasi di tiap sekolah memang diperlukan agar 

terlihat lebih terstruktur. Struktur organisasi dan personalia sangat 

penting demi kelancaran kegiatan setiap lembaga pendidikan. 

Organisasi merupakan hubungan antara orang-orang dimana ada atasan 

dan bawahan. Di sekolah, dimana Kepala Sekolah berlaku sebagai 

atasan atau pemimpin sedangkan anggota atau bawahannya adalah guru 

dan karyawan. Dalam SK struktur organisasi sekolah, tiap anggota dari 

sekolah mempunyai tugasnya masing-masing. SMK Negeri 2 Ponorogo 

juga membentuk struktur organisasi dan personalia sekolah yang 

meliputi:59 Kepala Sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka 

sarana dan prasarana, waka humas, kabid tata boga, kabid tata busana, 

kabid kecantikan, kabid akomodasi perhotelan, kabid teknik jaringan 

komputer, guru kelas, dan siswa.  

6. Sarana dan Prasarana SMK Negeri 2 Ponorogo 

Sarana dan prasarana yaitu alat untuk menunjang kelancaran 

kegiatan dan proses belajar mengajar. Dilihat dari bangunan gedung 

SMK Negeri 2 Ponorogo kondisinya bagus. Sarana dan prasarana di 

SMK Negeri 2 Ponorogo sudah memadai. SMK Negeri 2 Ponorogo 

 
58 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/01-III/2019 pada Lampiran Penelitian. 
59 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 05/D/01-III/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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mempunyai sarana dan prasarana diantaranya:60 Ruang Kepala Sekolah, 

ruang guru, ruang kelas, ruang keterampilan, ruang serba guna, ruang 

OSIS, ruang pramuka, ruang PMR, ruang UKS, laboratorium IPA, 

laboratorium bahasa, laboratorium komputer, mushalla, dan kamar 

kecil.     

7. Kebijakan Mutu SMK Negeri 2 Ponorogo 

SMK Negeri 2 Ponorogo bertekad mengimplementasikan SMM 

ISO 9001:2008 agar menjadi lembaga penyelenggara pendidikan yang 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan berkaitan dengan 

layanan Produk Jasa Pendidikan melalui kegiatan yang inovatif serta 

peduli dan berbudaya lingkungan. Setiap sumber daya manusia SMK 

Negeri 2 Ponorogo harus bertanggung jawab melaksanakan dan 

menyempurnakan mutu layanan produk jasa pendidikan dan 

mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan agar dapat 

memenuhi kepuasan pelanggan.61 

8. Sumber Daya Manusia SMK Negeri 2 Ponorogo 

a. Pendidik 

Pendidik atau yang biasa disebut dengan guru mempunyai 

peran yang sangat penting. Guru ialah sebagai transformer ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai akhlak yang baik. Kualitas guru sangat 

mempengaruhi keadaan siswa baik secara akademisi atau moral. 

 
60 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 08/D/22-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
61 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/D/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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Maka dari itu, diperlukan yang namanya standar kualifikasi bagi 

seorang guru. 

Di SMK Negeri 2 Ponorogo seluruh guru sudah memenuhi 

kriteria-kriteria di atas. Bahkan ada guru di SMK Negeri 2 

Ponorogo yang bergelar magister (S2) meskipun masih minoritas. 

Di SMK Negeri 2 Ponorogo memiliki lima jurusan yaitu tata boga, 

tata busana, tata kecantikan rambut dan kulit, teknik 

komputer/jaringan, APH (Akomodasi Perhotelan). Dari kelima 

jurusan ini siswa dilatih dengan keterampilan khusus oleh guru yang 

sudah ahli dalam mengampu bidang tersebut. Jadi, bisa diakui 

seluruh guru atau pendidik di SMK Negeri 2 Ponorogo sudah 

memenuhi kriteria sebagai tenaga pendidik yang professional. 

Adapun jumlah guru di SMK Negeri 2 Ponorogo ada 64 guru terdiri 

dari 19 guru laki-laki dan 45 guru perempuan.62 

b. Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi di 

sekolah/madrasah untuk mengolah dan mengelola data. Tugas dari 

tenaga kependidikan/administrasi ialah mengelola data yang 

mencakup berkas-berkas administrasi sekolah sebagai 

penyelenggara pendidikan. Adapun jumlah tenaga kependidikan / 

administrasi di SMK Negeri 2 Ponorogo ada 23 orang yang terdiri 

 
62 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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dari 12 tenaga kependidikan laki-laki dan 11 tenaga kependidikan 

perempuan.63 

c. Siswa SMK Negeri 2 Ponorogo 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari dokumentasi 

jumlah siswa SMK Negeri 2 Ponorogo seluruhnya ada 973 siswa, 

terdiri dari 32 siswa laki-laki dan 941 siswa perempuan. Dengan 

rincian sesuai jenjang kelas yaitu:64 

1) Kelas X dengan jumlah 323 siswa, terdiri dari 13 siswa laki-laki 

dan 310 siswa perempuan. 

2) Kelas XI dengan jumlah 358 siswa, terdiri dari 5 siswa laki-laki 

dan 353 siswa perempuan. 

3) Kelas XII dengan jumlah 292 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-

laki dan 278 siswa perempuan. 

B. Data Khusus Penelitian 

1. Model Pengembangan Pendidikan Karakter Disiplin Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari Jum’at tanggal 5 April 

2019 di lapangan dapat dideskripsikan data mengenai pentingnya nilai 

karakter disiplin siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo 

bahwa disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam 

menaati peraturan yang ada di dalam suatu lembaga tertentu, akan tetapi 

lebih sering dilakukan di sekolah. Salah satu faktor yang membantu siswa 

 
63 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
64 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/01-III/2019 dalam Lampiran Penelitian. 
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untuk meraih sukses di masa depan yaitu dengan meningkatkan karakter 

disiplin.  

Sukses atau gagal merupakan sebuah pilihan dan hal itu ditentukan 

oleh karakter masing-masing setiap siswa. Apabila seseorang ingin sukses, 

maka mereka harus bisa disiplin karena disiplin adalah salah satu jembatan 

untuk menuju kesuksesan. Pengertian karakter disiplin ini dapat diketahui 

berdasarkan hasil wawancara dengan Yoefa Malika siswi kelas X Tata 

Kecantikan sebagai berikut: 

Menurut saya, karakter disiplin itu dimana seseorang dapat 

mengontrol diri dalam mematuhi suatu aturan entah aturan tertulis 

atau tidak tertulis, entah itu aturan dari diri sendiri atau dari 

lingkungan sekitar, dan dari karakter disiplin itu sendiri dapat 

membuat seseorang memahami apa itu arti dari tanggung jawab dan 

menghargai waktu dimanapun dan kapanpun, dan itu terdapat dari 

karakter disiplin65 
 

Pada penelitian ini pengembangan pendidikan karakter khususnya 

karakter disiplin siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo berjalan baik, hampir 

sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi pendukung pendidikan karakter 

disiplin siswa menggunakan strategi pendidikan karakter secara terpadu 

sebagai berikut: 

a. Pembelajaran  

Di SMK Negeri 2 Ponorogo menerapkan program Full Day 

School. Sistem full day school ini mengharuskan siswa belajar 

sepanjang hari di sekolah tiap hari Senin sampai hari Jum’at. Hal ini 

 
65 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/W/08-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Rina Pidriana selaku waka 

kurikulum sebagai berikut: 

Kita lima hari masuk (Full Day School) ini dari dua ribu 

delapan belas sudah berjalan satu tahun jadi ini sebenarnya juga 

upaya untuk membentuk karakter anak-anak seperti shalat 

jama’ah juga. Jadi paling tidak kalau di sekolah shalat jama’ah 

itu kita kan bisa mengawasi. Kalau sudah di rumah ya kita 

tidak tahu. Sebenarnya kita ada program itu gerakan literasi 

juga. Literasi sekolah itu lo. Jadi membiasakan anak membaca. 

Itu kan juga kedisiplinan. Jadi lima belas menit itu kita 

terjadwal selasa, rabu, dan kamis. Kalau kamis pagi ngaji 

biasanya membaca Yasiin itu. Itu juga untuk upaya kita 

kedisiplinan66  

Dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah diterapkan 

dengan keteladanan, penciptaan lingkungan, pembiasaan hal-hal baik 

melalui berbagai tugas dan kegiatan. Pembiasaan di SMK Negeri 2 

Ponorogo setiap hari selasa, rabu, kamis itu ada program gerakan 

literasi yaitu siswa dibiasakan membaca buku 15 menit sebelum masuk 

untuk  mengikuti pembelajaran di kelas. Setiap hari kamis pagi siswa-

siswi SMK dibiasakan membaca surah Yasiin.  

Pendidikan karakter diintegrasikan dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan 

norma atau nilai pada setiap pelajaran itu dikembangkan dan dikaitkan 

dengan konteks kehidupan sehari-hari. Hal itupun dikuatkan oleh 

bapak Shaiful Abidin selaku waka kesiswaan sebagai berikut: 

Pendukungnya ya ada mbk. Jadi memang kurikulum K13 itu 

salah satunya kan sudah diintegrasikan dengan PPK 

(Pendidikan Penguatan Karakter) memang sudah menjadi 

bagian dari K13, sehingga semua pelajaran wajib 
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mengintegrasikan PPK. Misalkan, saya ngajar olahraga mampu 

menerapkan cara menumbuhkan karakter penuh percaya diri67 
 

Karakter disiplin sangat penting bagi siswa SMK kaitannya 

dengan dunia pekerjaan agar nantinya bisa bekerja secara maksimal di 

suatu perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Rina Pidriana : 

Sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Ini kan 

kaitannya di dunia industri pun karakter siswa ini yang paling 

pertama diperhatikan. Jadi anak-anak itu kalau di dunia industri 

seperti kaitannya kompetensi itu kan bisa dilatih. Artinya nanti 

begitu masuk ada training itu bisa. Tetapi kalau karakter ini 

nggak bisa dibentuk secara instan, jadi memang dari sekolah 

sudah harus ada usaha untuk mestinya membentuk karakter 

yang baik dengan anak. Ini sudah disampaikan dunia industri 

ke sekolah-sekolah. Jadi, biasanya anak-anak itu kan ada tes 

juga. Selain tes tulis nanti ada wawancara, ada tes kemampuan 

akademis itu to. Nah biasanya ini nanti akan diketahui pas 

wawancara dan sebagainya itu. Jadi tuntutan dunia industri itu 

juga karakter ini yang penting. Jadi kalau kompetensi itu 

biasanya anak SMK nanti setelah dia masuk ada training satu 

atau dua bulan itu biasanya sudah bisa, maksudnya bisa nututi 

lah istilahnya. Tetapi kalau karakter ini anak-anak itu kalau dari 

SMK ya rasa kurang percaya dirinya kurang. Pernah disuruh 

salah satu saja sebagai ketua tim misalnya, itu sulit sekali. Nah 

kita mulai ini kegiatan penelitian keberanian68       

  

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Shaiful 

Abidin selaku waka kesiswaan yang menganggap bahwa sebenarnya 

disiplin itu sangat penting untuk semua orang. Tidak hanya 

keterampilan saja tetapi karakter siswa juga harus lebih baik. Antara 

keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang dimiliki siswa SMK 

harus seimbang. Seperti hasil wawancara berikut: 

Sangat penting. Di jaman sekarang itu sudah ada pergeseran 

karakter. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu akan mencari 

attitude dulu. Skill keterampilan mungkin bisa dipoles mbak. 
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Tetapi kalau karakter itu memang sulit untuk dipoles. Maka 

dari itu SMK melalui pendidikan ya disini akan berusaha untuk 

menerapkan namanya pendidikan karakter ini agar nantinya 

bisa laku di dunia industri69 
 

Siswa dalam pelaksanaan pendidikan karakter adalah para 

siswa SMK Negeri 2 Ponorogo. Mereka diharapkan akan memiliki 

karakter yang baik dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

kesehariannya. SMK Negeri 2 Ponorogo juga bekerja sama dengan 

DUDI (Dunia Industri) dan BKK (Bursa Kerja Khusus). Salah satunya 

ialah jurusan kecantikan yang bekerjasama dengan perusahaan “Viva”. 

Kurikulum di SMK bersifat dinamis, melihat perkembangan (up date) 

dari DUDI (Dunia Industri) untuk mengetahui dalam dunia kerja yang 

dibutuhkan seperti apa saja. Maka dari itu, pihak sekolah harus 

mempersiapkan itu untuk 1 tahun kedepan. Lulusan SMK Negeri 2 

Ponorogo mayoritas bekerja, yang melanjutkan kuliah hanya sedikit. 

Seperti hasil wawancara berikut: 

Harapannya ya membentuk karakter itu tidak hanya pada saat 

di sekolah saja tetapi diluar juga apalagi nanti kalau sudah 

bekerja anak-anak disiplin itu penting kalau kita tanamkan. 

Harapannya ya tetap terus lanjut apa yang sudah kita usahakan 

baik dalam tatib yang tadi itu bisa diterapkan anak-anak 

didunia kerja nanti. Kalau SMK kan untuk bekerja, memang 

dikhususkan untuk siap bekerja. Kalau sekolah lagi pun ya 

banyak sebenarnya, tapi ya itu sebenarnya dipersiapkan untuk 

bekerja lewat BKK. Kita sudah punya BKK (Bursa Kerja 

Khusus). Ini sudah alhamdulillah banyak anak-anak yang 

masih kelas dua belas ini saja sudah banyak yang ikut tes. 

Lumayan gajinya sama gurunya lebih besar muridnya. Jadi 

sebenarnya anak-anak itu kalau mau sungguh-sungguh. Nah itu 

lo nanti kalau didunia kerja kalau disekolah tidak dilatih 

disiplin maka kaget. Kalau diperusahaan kan kayak gitu. Bisa-
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bisa kalau dia tidak terbiasa disiplin ya akhirnya keluar. Ya ada 

yang seperti itu karena tidak disiplin70        

 

b. Peraturan Sekolah 

Di SMK Negeri 2 Ponorogo itu model pengembangan 

pendidikan karakter disiplin pada siswa diintegrasikan dalam peraturan 

sekolah atau tata tertib (tatib). Dalam membangun karakter siswa SMK 

Negeri 2 Ponorogo menempuhnya dengan pola pembiasaan dan 

penerapan tata tertib. Tata tertib di SMK Negeri 2 Ponorogo mengarah 

pada pembentukan karakter siswa. Awalnya menggunakan tata tertib di 

sekolah, kemudian belum lama ini melakukan uji coba dengan 

menerapkan sistem poin pelanggaran atau adanya aplikasi online yaitu 

SiMonTa atau Sistem Monitoring Tata Tertib. Jadi, siswa itu lebih 

mudah diawasi oleh seluruh guru. Guru dapat dengan mudah 

memonitoring dan memberikan poin pelanggaran yang dilakukan 

siswa dengan mengakses melalui aplikasi online tersebut. Seperti hasil 

wawancara berikut: 

Kalau sini pakai sistem poin pelanggaran kedisiplinan yang 

ditangani oleh tim tata tertib. Ada setiap anak itu kalau 

misalnya melanggar tata tertib itu ada poin. Kan itu juga untuk 

kedisiplinan. Tata tertib itu kan isinya komplek ya mulai jam 

masuk, pakaian, kalau yang putri kaitannya dengan kosmetik 

itu masuk di situ, mengikuti pembelajaran, terus kegiatan 

ekstrakurikuler itu kalau di tata tertib. Lha kita kan punya 

aplikasi online yaitu SiMonTa. Itu semua guru bisa kalau 

ketemu anak dimana saja kok anak itu melanggar, misalnya 

saja bajunya tidak ada identitasnya itu juga sudah ada di situ. 

Poin nanti bisa dilihat setiap saat71    
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Dengan adanya SiMonTa maka menjadikan siswa lebih 

menerapkan karakter disiplin daripada yang sebelumnya. Karena 

awalnya memang adanya paksaan dari diri sendiri. Siswa awalnya 

merasa takut kena point, diberi hukuman oleh Bapak/Ibu Guru. Lama 

kelamaan hal itu akan menjadi suatu kebiasaan atau kebudayaan siswa. 

Dari situ timbul kesadaran siswa yang tinggi akan karakter disiplin 

baik di sekolah maupun dimana saja. Itu harus ada dukungan dari 

semua pihak sekolah. Artinya seluruh warga sekolah harus kompak, 

bekerja sama dalam menerapkan pendidikan karakter khususnya 

karakter disiplin di sekolah. Seperti hasil wawancara berikut: 

Faktor pendukungnya ya dukungan dari semua pihak 

sebenarnya, semua dari Bapak/Ibu Guru, warga sekolah juga 

ikut serta. Program tata tertib ini kan baru. Tata tertib ada 

sebenarnya, tapi ada yang aplikasi sistem poin ini baru. Baru 

tahun ajaran ini berarti dua ribu delapan belas dua ribu 

sembilan belas. Jadi mulai bulan Juni kemarin semester satu 

itu. Belum lama makanya ini juga masih tahap sambil uji coba 

yang satu semester kemarin, kayak gitu72 
   

Selain menerapkan aplikasi online atau SiMonTa tersebut, ada 

kartu SIP (Sistem Informasi Pendidikan) yang juga masih dalam tahap 

percobaan/uji coba. Kartu ini dimiliki oleh setiap siswa SMK Negeri 2 

Ponorogo gunanya untuk absensi siswa ketika sudah hadir di sekolah. 

Ini dilakukan demi menertibkan siswa-siswi SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Seperti hasil wawancara berikut: 

Kartu SIP itu digunakan  untuk absensi siswa secara online. 

Jadi di sekolah disediakan alat teknologi lalu kartu SIP ini 

dilakukan agar orang tua dapat memantau anaknya apakah 
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sudah ke sekolah atau belum, absensi ini dilakukan pada pagi 

hari dan saat ingin pulang sekolah tetapi untuk absensi kelas 

juga masih berlaku73 

 

Dari hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa model 

pengembangan pendidikan karakter disiplin siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo diintegrasikan dalam 

peraturan sekolah (tata tertib). Awalnya menggunakan tata tertib di 

sekolah, kemudian belum lama ini melakukan uji coba dengan 

menerapkan sistem poin pelanggaran atau adanya aplikasi online yaitu 

SiMonTa atau Sistem Monitoring Tata Tertib. Guru dapat dengan 

mudah memonitoring dan memberikan poin pelanggaran yang 

dilakukan siswa dengan mengakses melalui aplikasi online tersebut. 

Karakter disiplin siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

2 Ponorogo baik karena Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo menerapkan sistem poin pelanggaran yang ditangani oleh 

tim tata tertib. Dengan adanya SiMonTa tersebut seluruh guru lebih 

mudah mengawasi dan memberikan poin pelanggaran. Dan juga setiap 

siswa memiliki kartu SIP guna untuk absensi siswa. Akan tetapi masih 

ada beberapa siswa yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku di 

sekolah. Masih ada sebagian kecil siswa yang melanggar tata tertib. 

c. Kegiatan  

Beberapa bentuk kegiatan pendidikan karakter yang terpadu 

dengan manajemen sekolah antara lain: (a) pelanggaran tata tertib, (b) 
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penyediaan sarana ibadah dan pelaksanaan ibadah. (c) jabat tangan 

setiap pagi saat siswa memasuki gerbang sekolah. (d) pengelolaan dan 

kebersihan ruang kelas oleh siswa, dan bentuk kegiatan lainnya. 

Terbukti dengan adanya model pendidikan karakter menjadikan 

pribadi siswa yang berakhlakul karimah. Kenyataan ini didukung 

dengan adanya kegiatan-kegiatan yang Islami seperti shalat dhuha, 

shalat dhuhur berjama’ah, shalat Jum’at bagi siswa laki-laki di 

mushalla SMK Negeri 2 Ponorogo, kajian Islami yang diadakan oleh 

panitia Rohis. Seperti hasil wawancara berikut: 

Kalau ada orang yang meninggal itu takziyah dan mendo’akan. 

Kepedulian terhadap orang yang terkena musibah. Terus shalat 

berjama’ah. Lagi yang realisasi seperti shalat dhuha dan yang 

tidak kalah penting itu ekstranya yaitu ekstra membaca Al-

Qur’an dan kajian Islami nanti Rohis itu yang membahas 

biasanya se-Ponorogo74 

 

Tidak hanya kegiatan tersebut tetapi masih banyak kegiatan 

lainnya yang berkaitan dengan karakter disiplin siswa di sekolah. 

Pembiasaan yang dilakukan di SMK Negeri 2 Ponorogo yaitu 

membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekitar sekolah (kerja 

bakti) setiap hari Jum’at pagi. Bapak Nurhadi berkata: “Kalau Jum’at 

pagi kebersihan lingkungan. Lingkungan kelas dan sekitarnya. Kamis 

pagi itu baca Yasiin”.75 

Penulis melakukan observasi pada hari Jum’at tanggal 5 April 

2019 pagi siswa datang ke sekolah sebelum jam 07.00 bersalaman 

 
74 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/22-III/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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dengan bapak atau ibu guru di dekat gerbang sekolah, kemudian 

melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar kelas masing-masing.  

Beberapa karakter disiplin yang diterapkan di SMK Negeri 2 

Ponorogo diantaranya yaitu disiplin tempat dan disiplin waktu. 

Melakukan disiplin secara berulang-ulang dan membiasakannya dalam 

praktik kehidupan sehari-hari, maka disiplin akan terbentuk dalam diri 

siswa. Pembiasaan disiplin di sekolah dengan aturan yang dirasakan 

sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk 

kebaikan, bisa berkembang menjadi kebiasaan yang berpengaruh 

positif bagi kehidupan siswa di masa depan. Seperti hasil wawancara 

berikut: 

Disiplin itu menurut saya dibagi menjadi dua kak. Disiplin 

waktu dan disiplin tempat. Disiplin waktu di sekolahan kami 

diterapkan apabila jam 06.45 WIB kami semua harus 

memasuki wilayah sekolahan. Sedangkan disiplin tempat di 

sekolahan kami diterapkan apabila kami telah memasuki 

wilayah sekolahan kami diwajibkan memakai sepatu hitam 

berseragam lengkap karena dengan begitu kami mengetahui 

peraturan apa saja yang harus kami jalani sesuai dengan tempat 

kami berpijak. Selain itu kami siswa diberi nilai moral agar 

kami juga dapat mendisiplinkan diri di lingkungan 

masyarakat76 

 

Guru tahu bahwa disiplin itu sangatlah penting bagi siswa, 

sehingga harus benar-benar dilatih dan dibiasakan untuk selalu disiplin 

mulai sejak dini. Disiplin sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pendidikan suatu sekolah. Sehingga meningkatkan karakter disiplin 

sangat penting dilakukan oleh siswa.  

 
76 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/22-III/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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Strategi peningkatan peran warga sekolah dalam membangun 

pendidikan karakter berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan suasana sekolah yang kondusif 

Disiplin akan memberikan kenyamanan kepada siswa dan 

guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. 

Di SMK Negeri 2 Ponorogo dalam pembelajaran karakter 

ditekankan betapa pentingnya menjaga kebersihan, namun dalam 

penerapannya di sekolah mungkin sulit dilakukan karena kamar 

kecil di sekolah tidak tersedia cukup air sehingga ada kesulitan 

menyiramnya. Suasana sekolah juga dipengaruhi oleh perilaku 

guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan perilaku siswa. Guru 

dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

siswa dapat belajar dengan efektif di dalam suasana yang 

memberikan rasa aman, penghargaan, tanpa ancaman, dan 

memberikan semangat.  

b. Guru 

Dalam menentukan disiplin siswa, maka guru dijadikan 

teladan dan panutan oleh para siswanya. Guru dalam pelaksanaan 

model pendidikan karakter disiplin di sekolah adalah orang-orang 

yang memberikan teladan baik. Mereka juga melakukan 

pengontrolan secara rutin terhadap tingkah laku siswa, memberikan 

sanksi kepada siswa. Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab 
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para guru dan karyawan sekolah (seluruh komponen sekolah). 

Bapak Nurhadi berkata: “Begini lo, kalau pendidikan karakter di 

SMK sini ya kuncinya itu di Agama, yang kedua di tata tertib, yang 

ketiga di PKN. Tapi ya tidak lepas dari semua pihak di lingkungan 

sekolah”.77 

Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh guru sudah baik. 

Dari tahun ke tahun ada peningkatan, karena adanya perubahan 

yang signifikan yaitu sekolah mengalami kemajuan. Di SMK 

Negeri 2 Ponorogo itu sudah baik kedisiplinannya dan juga sudah 

menerapkan pendidikan karakter. Tetapi masih ada sebagian kecil 

siswa SMK yang masih melanggar aturan sekolah. Seperti hasil 

wawancara berikut:  

Kedisiplinan dan peduli sosial di SMK Negeri 2 Ponorogo 

baik dan wajar. Kalau toh ada kekurangan atau kurang 

disiplin itu dramanya. Dalam drama tertentu maksudku 

dibatas kewajaran. Jadi tidak mungkin kalau semuanya itu 

akan baik sekali. Tapi sudah hampir 95% ya kedisiplinan 

sebagian besar baik. Karena memang ada tata tertib. 

Didukung tata tertib yang kuat78 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Rina Pidriana 

selaku waka kurikulum bahwa tidak semua guru di sekolah 

menerapkan pendidikan karakter khususnya karakter disiplin. Ada 

beberapa guru yang belum menerapkan disiplin yaitu karena 

keterlambatan dalam masuk kelas untuk memulai pembelajaran 

dengan siswa SMK. Ini menjadikan siswa gaduh dengan temannya 

 
77 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/22-IIII/2019 pada Lampiran Penelitian. 
78 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/22-III/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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karena belum siap pembelajaran sambil menunggu gurunya di 

kelas. Seperti hasil wawancara berikut: 

Kadang-kadang Bapak/Ibu Guru pun ya ada sebagian yang 

istilahnya perlu keteladanan. Disiplin itu sebenarnya juga 

ada, tidak semuanya cuma kan ada beberapa memang ya 

santai-santai harusnya masuk jam tujuh kurang seperempat 

sebenarnya sudah harus GLS (Gerakan Literasi Sekolah) di 

kelas tetapi kalau tidak ditunggu anak-anak itu juga tidak 

jalan ya akhirnya semaunya sendiri tetapi kalau Bapak/Ibu 

Gurunya sudah siap di kelas biasanya ya bisa jalan. Nah ini 

tidak semuanya, istilahnya ya ada lah sebagian karena itu 

mungkin ya sudah karakter masing-masing. Tapi 

sebenarnya kalau untuk keterlambatan masuk kalau dulu. 

Dulu itu bisa molor jam tujuh seperempat baru Bapak/Ibu 

Guru siap untuk pembelajaran. Tapi kalau sekarang karena 

ada GLS (Gerakan Literasi Sekolah) paling tidak jam tujuh 

kurang seperempat kalau telat-telat pun jam tujuh itu sudah 

siap pembelajaran. Untuk guru absen di kelas itu tidak ada, 

cuma monitoring kadang-kadang dari kepala sekolah. Kan 

yang berhak supervisi kelas itu kepala sekolah. Kalau 

kepala sekolahnya sudah jalan-jalan pagi jam tujuh kalau 

lihat kelas ada yang kosong siswanya ditanya kemudian 

kepala sekolah menelpon gurunya. Nah itu salah satu juga 

cara. Kan sungkan akhirnya kalau ada Bapak/Ibu Guru 

sebelum di kelas kok sudah ditelepon sama bapak kepala 

sekolah79 
 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para 

guru melalui perilakunya akan menjadi contoh teladan bagi siswa. 

Kepada setiap guru  diharapkan untuk menjaga sikap dan perilaku 

dalam hal bertindak, baik berhubungan dengan kepala sekolah 

maupun siswa.  

c. Lingkungan 

Selain adanya kekompakan dan kerja sama yang baik dari 

seluruh warga sekolah maka lingkungan tempat tinggal juga harus 

 
79 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/05-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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mendukung demi berhasilnya dalam penerapan karakter disiplin 

siswa. Karena itu akan berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah 

laku siswa. Hal demikian akan menjadi penghambat siswa dalam 

menerapkan karakter. Seperti hasil wawancara berikut: 

Penghambatnya jelas ada mbak. Latar belakang siswa di 

lingkungan keluarga itu akan mempengaruhi pola pikir bagi 

siswa, apabila anak itu berada di lingkungan yang kurang 

bagus tentunya akan terjadi berontak untuk menanamkan 

pendidikan karakter. Apalagi untuk SMK itu kan 

background nya keluarga rata-rata menengah ke bawah. 

Ibunya di luar negeri, dia di rumah dengan neneknya. 

Orang tuanya broken home bertengkar saja, seperti itu 

sudah banyak sekali mbak. Hidup sendiri, hidup dengan 

neneknya80 

 

Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya kekompakan 

antara satu dengan yang lainnya. Semua pihak sekolah harus 

terlibat ikut serta aktif dalam menerapkan karakter disiplin ini. 

Karena siswa akan menerapkan karakter disiplin itu dimulai 

dengan melihat kemudian meniru bapak/ibu gurunya. Selain itu 

tatib yang disertai dengan adanya sanksi yang tegas maka akan 

membantu menjadikan siswa bisa lebih berhati-hati ketika akan 

melakukan pelanggaran. Bapak Nurhadi berkata: “Masih ada 

lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakatnya yang kurang 

peduli, jadi kurang mendukung. Yang kedua, kekompakan. 

Seharusnya kan tidak hanya tata tertib dan tidak hanya Guru 

Agama saja, jadi semuanya”.81   

 
80 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/W/05-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
81 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/22-III/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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Faktor penghambatnya yaitu karena lingkungan siswa yang 

kurang mendukung. Banyak dari siswa yang orang tuanya kerja ke 

luar negeri. Mereka hanya tinggal bersama nenek atau kakeknya. 

Kemudian seluruh pihak sekolah (warga sekolah) belum bisa 

kompak dalam menerapkan pendidikan karakter disiplin di 

sekolah. Oleh sebab itu, perlu ada kerjasama dan komunikasi yang 

baik. 

2. Model Pengembangan Pendidikan Karakter Peduli Sosial Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo 

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia tidak bisa 

hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat 

perlu adanya kepedulian sosial yang harus dimiliki manusia satu dengan 

manusia lainnya. Kepedulian sosial akan melatih kita untuk peka terhadap 

lingkungan disekitar kita. Tujuannya peduli dengan orang lain untuk 

meringankan kesusahan orang lain agar orang tersebut dimudahkan dalam 

segala kesulitannya. Setelah penulis melakukan wawancara dengan Saras 

Iman Rahayu siswa kelas X Tata Boga sebagai berikut: 

Peduli sosial ialah sikap kami terhadap lingkungan di sekitar kami. 

Sikap tentang bagaimana cara kami menanggapinya. Kita manusia 

diciptakan sebagai makhluk sosial yang tak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup sendiri. Mereka saling bergantung satu sama lain. 

Contohnya, kami biasa menerapkannya pada saat kegiatan 

pramuka Penerimaan Tamu Ambalan kami memberikan sembako 

ke warga terdekat sekolahan yang membutuhkan82 
 

 
82 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/22-III/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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Setelah penulis teliti dan penulis amati  nilai karakter peduli sosial 

siswa terbentuk melalui beberapa ekstrakurikuler di SMK Negeri 2 

Ponorogo. Dari hasil dokumentasi hari Jum’at tanggal 22 Maret 2019 dan 

hasil observasi pada karakter peduli sosial siswa yang tampak di SMK 

Negeri 2 Ponorogo yaitu melalui ekstrakurikuler sebagai berikut: 

a) Ekstrakurikuler Rohis (Rohani Keislaman) 

Rohis yaitu ekstrakurikuler keislaman yang ada di SMK Negeri 

2 Ponorogo. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ripva siswa SMK 

Negeri 2 Ponorogo sebagai berikut: 

Di ekstrakurikuler Rohis An-Nahdloh SMK Negeri 2 Ponorogo 

siswa-siswi bisa mempelajari ilmu-ilmu Agama Islam seperti 

mengaji, kajian, dan di ekstrakurikuler Rohis An-Nahdloh juga 

siswa-siswi bisa menambah teman, saudara, dan kerabat yang 

dapat menuntun siswa-siswi ke jalan yang benar. Di 

ekstrakurikuler Rohis An-Nahdloh juga ada pertemuan rutin 

satu minggu satu kali yang bisa mempertahankan silaturrahim 

antara siswa-siswi dan guru. Ekstra Rohis An-Nahdloh juga 

mempunyai beberapa kegiatan yaitu reorientasi sekaligus 

berwisata bersama guru pendamping dan siswa-siswi, 

pengajian memperingati mauled Nabi Muhammad Shallallahu 

‘Alaihi Wassallam, lomba nasyid qiro’ pidato dalam rangka 

isra’ mi’raj, pondok ramadhan selama tiga hari yang diikuti 

oleh peserta kelas X dan kelas XI, silaturrahim ke rumah 

bapa/ibu guru SMK Negeri 2 Ponorogo yang dilakukan oleh 

anggota Rohis An-Nahdloh dan siswa-siswi kelas X dan kelas 

XI.83 

  

Penanaman nilai peduli sosial di SMK Negeri 2 Ponorogo yang 

biasa dilakukan oleh siswa secara rutin yaitu Jum’at beramal, jika ada 

teman yang terkena musibah atau orang tuanya meninggal maka siswa 

SMK Negeri 2 Ponorogo membantu  melalui OSIS dan perwakilan 

 
83 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 12/W/8-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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Bapak/Ibu Guru takziyah. Ada santunan anak yatim, zakat, sedekah 

kepada orang yang membutuhkan, kemudian adanya kegiatan bakti 

sosial. Seperti hasil wawancara berikut: 

Jadi gini, siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo itu sudah terbiasa 

dengan kebudayaan sosial salah satunya dengan adanya Jum’at 

beramal kan diadakan rutin ya. Selain Jum’at beramal disetiap 

ada bencana itupun dengan suka rela itu mereka 

menyumbangkan ke daerah bencana melalui OSIS. Dan tidak 

hanya siswa lho, guru-guru pun juga seperti itu. Jadi guru dan 

karyawan. Selain bencana jika ada wali murid yang meninggal 

ataupun salah satu siswa yang sakit dan membutuhkan bantuan 

itu sudah terbiasa membantu. Karena memang disini ikatan 

persaudaraannya sangat tinggi84    

 

Penanaman nilai peduli sosial perlu ditanamkan kepada siswa 

agar nantinya siswa memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang 

lain. Siswa membantu terutama kepada orang yang membutuhkan 

sehingga bisa meringankan beban orang lain. Karena manusia yang 

baik itu adalah mereka yang bermanfaat terhadap orang lain. Seperti 

hasil wawancara berikut:  

Peduli sosial itu gini, kan kita adalah makhluk sosial. Jadi nilai 

sosial itu memang perlu ditanamkan kepada siswa sehingga  

mempunyai rasa empati, simpati kepada saudara-saudara 

lainnya. Mungkin itu membantu. Karena pada dasarnya urip 

iku urup. Peribahasanya hidup itu adalah nyala. Sebaik-baiknya 

manusia itu apabila dia bermanfaat bagi orang lain85  
 

Bakti sosial merupakan salah satu kegiatan yang diadakan di 

SMK Negeri 2 Ponorogo sebagai wujud dari kemanusiaan antar 

sesama manusia. Bakti sosial yaitu suatu kegiatan dimana dengan 

adanya kegiatan tersebut kita dapat merapatkan kekerabatan kita 

 
84 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/W/08-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
85 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/W/05-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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dengan masyarakat. Panitia Rohis dan perwakilan bapak/ibu guru 

SMK Negeri 2 Ponorogo mengadakan kegiatan bakti sosial di 

lingkungan sekitar kepada masyarakat yang membutuhkan. Bakti 

sosial yang diadakan dua kali dalam setahun. Seperti hasil wawancara 

berikut: 

Kalau peduli sosial ini kita biasanya ada baksos rutin, 

dilaksanakan setahun dua kali biasanya awal pas waktu akhir 

PPDB biasanya bulan Juli sama yang semester genap ditangani 

oleh kesiswaan itu rutin. Kemudian yang Jum’at beramal itu 

juga ada. Itu nanti setiap kelas diumumkan disana waktunya 

Jum’at beramal.Yang mengelola Rohis. Terus biasanya kalau 

ada orang tua siswa meninggal itu juga biasanya OSIS juga 

menggalang dana. Ada perwakilan dari OSIS sama Bapak/Ibu 

Guru biasanya ada perwakilan takziyah keluarga siswa86 

 

Selain bakti sosial kegiatan yang diadakan dan itu termasuk 

dalam penerapan karakter peduli sosial di SMK Negeri 2 Ponorogo 

yaitu Jum’at beramal. Melihat hasil observasi di lapangan Jum’at 

beramal merupakan kebiasaan atau budaya siswa dalam berinfak pada 

setiap hari Jum’at di sekolah. Dengan adanya kegiatan bershodaqoh 

yang dilaksanakan pada hari Jum’at setiap minggunya, diharapkan 

terbentuk siswa-siswi yang berjiwa ikhlas, suka berbagi, dan 

menolong. Yoefa Malika berkata: “Menurut saya, peduli sosial itu 

kepedulian seseorang terhadap sesama manusia dan keinginan untuk 

membantu orang lain dengan hati yang ikhlas”.87 

Dalam kegiatan bakti sosial maka secara langsung siswa-siswi 

SMK akan berinteraksi dengan masyarakat, melatih mental untuk 

 
86 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/05-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
87 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/W/08-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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tampil didepan khalayak umum, menjalin kerja sama dengan 

masyarakat setempat, toleransi dari setiap perbedaan yang ada.  

b) Ekstrakurikuler Pramuka 

Ekstrakurikuler pramuka adalah salah satu ekstrakurikuler 

wajib untuk seluruh siswa-siswi kelas X di SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Melalui ekstrakurikuler ini karakter disiplin dan peduli sosial siswa 

terbentuk. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anisa Rahma 

Sari siswa kelas XI TKJ sebagai berikut: 

Ekstrakurikuler pramuka yang dibina oleh kak Herning Pakarti 

dan pelatihnya kak Naryun dan kak Alvyta. Selain kelas X ada 

juga yang dari kelas XI dan kelas XII itu sudah bukan termasuk 

dari peserta melainkan anggota Dewa Ambalan Cut Nyak Dien 

atau pembantu Pembina. Jadi disini kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di SMK Negeri 2 Ponorogo seperti berkemah, 

mendaki, baksos, dan juga sering kita mengikuti lomba-lomba 

yang diadakan tingkat Kwarcab. Selain kegiatan tersebut dari 

pramuka SMK Negeri 2 Ponorogo juga sering mengikuti aksi 

sosial dengan masyarakat seperti festival wirakarya, kegiatan 

ini merupakan aksi pengecatan rumah. Nah adapun disini kita 

juga melaksanakan kemah setiap tahunnya. Biasanya pada 

tahun ajaran baru kita melaksanakan persami (perkemahan 

sabtu minggu) yang bertempat di sekolah. Kegiatan kita di 

persami ini adalah penjelajahan, perawatan lingkungan dan 

juga bakti sosial kepada masyarakat di sekitar SMK Negeri 2 

Ponorogo. Selain itu kita juga melaksanakan kemah tiga hari 

berturut-turut yang sering kita sebut dengan Three Days Camp. 

Untuk perkemahan ini, kita laksanakan di luar sekolah. Selain 

berkemah juga sering kita mengikuti perlombaan seperti lomba 

PBB, lomba pioneering, semaphore, dan lomba-lomba 

pramuka yang lainnya. SMK Negeri 2 Ponorogo juga pernah 

mendapat juara 3 lomba senam pramuka tingkat Jawa Timur 

dan juara 1 tingkat kabupaten88 

 

Pada saat kegiatan pramuka siswa membantu mengambil 

sampah di sekitar lingkungan masyarakat. Ketika penulis melakukan 

 
88 Lihat Transkrip Wawancara Nomor:04/W/01-III/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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wawancara dengan Yoefa Malika siswa kelas X Tata Kecantikan, dia 

mengungkapkan: “Kalau peduli sosial Alhamdulillah SMK Negeri 2 

Ponorogo mengadakan baksos terhadap masyarakat di sekitar 

lingkungan sekolah, lalu membantu mengambil sampah-sampah di 

sekitar lingkungan masyarakat pada saat kegiatan pramuka dan lain-

lain”.89 

Dapat kita ketahui bahwa peduli sosial siswa SMK Negeri 2 

Ponorogo diterapkan melalui pembiasaan hal-hal yang baik oleh 

seluruh warga sekolah. Hal senada juga disampaikan oleh Saras Iman 

Rahayu siswa kelas X Tata Boga sebagai berikut: 

Peduli sosial ialah sikap kami terhadap lingkungan di sekitar 

kami. Sikap tentang bagaimana cara kami menanggapinya. Kita 

manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tak dapat 

memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Mereka saling bergantung 

satu sama lain. Contohnya, kami biasa menerapkannya pada 

saat kegiatan pramuka Penerimaan Tamu Ambalan kami 

memberikan sembako ke warga terdekat sekolahan yang 

membutuhkan90 
 

Sehingga melalui ekstrakurikuler pramuka di sekolah maka 

nilai peduli sosial pada siswa bisa terbentuk.  

c) Ekstrakurikuler PKS (Patroli Keamanan Sekolah) 

PKS atau Patroli Keamanan Sekolah adalah ekstrakurikuler 

yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

Penanaman nilai peduli sosial di SMK Negeri 2 Ponorogo juga 

ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler Patroli Keamanan 

Sekolah (PKS). Program yang dilaksanakan dalam kegiatan 

 
89 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/W/08-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
90 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/22-III/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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ekstrakurikuler yaitu peraturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas 

menanamkan kepada siswa tentang peduli terhadap keselamatan orang 

lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ayu siswa kelas X TKJ 

sebagai berikut: 

Saya kalau di PKS itu diajari kedisiplinan dan tanggung jawab. 

PKS itu di sekolah kami dipandang sebagai keamanan. Dan 

setiap ada event-event di sekolah PKS selalu dilibatkan untuk 

menjaga ketertiban dan keamanan. Tapi sebagian siswa ada 

yang gak suka dengan PKS karena kalau ada siswa yang 

terlibat tidak menaati peraturan yang telah dibuat sekolah, PKS 

lah yang langsung turun. Contohnya seperti sepatu, jika sepatu 

tidak sesuai langsung disita sama PKS. Itulah yang membuat 

teman-teman lain agak gimana gitu. Tapi sebenarnya PKS itu 

asyik banget dan awal masuk ekstra PKS itu tidak mudah 

karena memerlukan beberapa tahap tes seperti tes fisik mental 

dan tes wawancara. Itu semua perjuangan yang membuat kita 

sangat bahagia. Kadang-kadang kita merindukan suasana 

seperti itu mbak91 

 

Ekstrakurikuler PKS (Patroli Keamanan Sekolah) sangat 

penting dalam membantu penertiban jalan. 

Sehingga berdasarkan paparan data terkait karakter peduli 

sosial siswa yang nampak penulis teliti dan amati di SMK Negeri 2 

Ponorogo yaitu melalui beberapa ekstrakurikuler diantaranya 

ekstrakurikuler Rohani Keislaman (Rohis), Pramuka, dan PKS (Patroli 

Keamanan Sekolah). 

 

 

 

 

 
91 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 11/W/08-IV/2019 pada Lampiran Penelitian. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Model Pengembangan Pendidikan Karakter Disiplin Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo. 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing 

seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai 

kualitas diri yang lebih baik. Pada hakikatnya pendidikan dapat 

menumbuhkan nilai karakter kedisiplinan yang mana karakter disiplin 

tersebut dimiliki oleh setiap siswa agar bisa menjadikan keberhasilan dan 

kesuksesan di masa depan.  

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa model pengembangan 

pendidikan karakter disiplin siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo mengedepankan model integrasi dan pembiasaan (kebudayaan di 

sekolah). Strategi pendidikan karakter secara terpadu sebagai pendukung 

pendidikan karakter disiplin siswa yang digunakan melalui pembelajaran dan 

kegiatan. Pendidikan karakter dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai 

karakter pada semua mata pelajaran. Tidak hanya sebatas pembelajaran 

materi karakter disiplin saja, melainkan juga mengutamakan praktik dari 

kedisiplinan itu sendiri.  

Model  pengembangan pendidikan karakter disiplin oleh Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo melalui pembelajaran yaitu 



83 
 

 
 

pengintegrasian nilai karakter ke dalam semua mata pelajarann dan juga 

melalui berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Hal itupun sudah sesuai 

dengan teori yang mengemukakan bahwa prinsip yang digunakan dalam 

pengembangan pendidikan karakter yaitu melalui semua mata pelajaran, 

pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan mensyaratkan bahwa 

proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan 

dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.92   

Semua warga sekolah harus kompak dalam menerapkan karakter 

disiplin. Strategi peningkatan peran warga Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 Ponorogo dalam membangun pendidikan karakter berdasarkan hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu menciptakan suasana sekolah 

yang kondusif, melalui guru, peraturan sekolah, dan lingkungan siswa. Para 

guru sebagai teladan bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo dalam menerapkan karakter disiplin belum terlaksana secara per 

individu. Padahal di dalam teori disebutkan bahwa keberhasilan pendidikan 

karakter adalah ketika mayoritas warga sekolah melakukan atau membangun 

karakter yang disepakati bersama, tidak sekadar ada model atau teladan, 

namun ada kesadaran melakukannya secara konsisten, terus-menerus, 

sehingga membentuk budaya sekolah.93 Sehingga keteladanan guru dalam 

menerapkan karakter disiplin di sekolah belum terlaksana dengan maksimal 

walaupun sudah ada aturan untuk guru di sekolah.      

 
92 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013), 94-95. 
93 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif, 8-12.  



84 
 

 
 

Menurut peneliti guru sebagai teladan bagi siswa dalam menerapkan 

karakter disiplin di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo masih 

kurang karena berdasarkan hasil wawancara bahwa ada sebagian kecil guru 

yang belum bisa disiplin atau terkadang masih santai-santai ketika akan 

pembelajaran di kelas. Pada hakikatnya guru adalah sebagai suri teladan 

terhadap muridnya serta mempunyai kedudukan yang sangat penting ketika 

berada di lingkungan sekolah. Seharusnya Kepala sekolah lebih sering 

mengawasi dan para guru lain untuk saling mengingatkan dan memotivasi 

agar program itu mampu berkembang dengan baik dan lebih terkontrol.  

Diharapkan akan memunculkan kesadaran diri siswa secara alami 

untuk mampu berperilaku disiplin disebabkan pembiasaan yang telah 

diterapkan di sekolah. Melalui tata tertib sekolah, pendidikan karakter disiplin 

yang telah diajarkan oleh pendidik diimplementasikan pada pribadi siswa 

secara nyata dengan membiasakan siswa untuk mematuhi dan menjalankan 

aktivitas di sekolah sesuai tata tertib yang berlaku.  

Mulai tahun ajaran 2018/2019 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Ponorogo menjalankan program baru dengan menerapkan sistem poin 

pelanggaran yaitu Sistem Monitoring Tata Tertib (SiMonTa) untuk 

memonitoring seluruh siswa dan memberikan poin pelanggaran kepada siswa 

yang melanggar peraturan di sekolah. Semua guru dan siswa bisa mengakses 

aplikasi online tersebut guna untuk mengetahui poin pelanggaran siswa. 

Setelah adanya pelanggaran peraturan oleh siswa, maka selain poin tetapi 

juga sanksi atau hukuman yang diberikan kepada siswa. Awalnya guru yang 
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bersangkutan itu memberikan poin pelanggaran kepada siswa yang melanggar 

peraturan sekolah kemudian ditangani oleh wali kelasnya masing-masing 

siswa, setelah itu Guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) yang menangani 

atau memberikan solusi kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah 

dengan poin tertinggi. 

Karakter disiplin ini sangat penting, karena merupakan bagian dari 

karakter yang harus dimiliki oleh siswa terutama bagi Sekolah Menengah 

Kejuruan yang menyiapkan para siswanya masuk dalam dunia kerja. Maka 

karakter disiplin mutlak untuk dimiliki setiap siswanya. Selain itu, dengan 

disiplin siswa akan lebih mudah menggapai keberhasilan akademiknya. Hal 

itu dikuatkan dalam sebuah teori bahwa disiplin memang harus terus 

ditanamkan dan diinternalisasi ke dalam diri kita. Dan berlatih dengan 

disiplin tiap hari walaupun sebentar akan sangat berpengaruh daripada 

berlatih berjam-jam tetapi esuk dan lusanya tidak. Orang sukses adalah orang 

yang terus-terusan berlatih walaupun sedikit demi sedikit. Disiplin adalah 

kata kunci kemajuan dan kesuksesan.94    

Menurut peneliti karakter disiplin siswa sudah baik meski masih ada 

beberapa peraturan sekolah yang dilanggar, karena berdasarkan hasil 

wawancara bahwa model pengembangan pendidikan karakter disiplin melalui 

model integrasi ke dalam semua mata pelajaran dan juga integrasi ke dalam 

tata tertib (tatib) yaitu adanya monitoring dan pemberian poin pelanggaran 

guru melalui aplikasi online SiMonTa. Seharusnya agar karakter disiplin itu 

 
94 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2015), 175-177. 
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mampu diterapkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan dengan baik maka 

seluruh warga sekolah melakukan kerja sama dan kompak. Selain itu keluarga 

dan lingkungan siswa yang mendukung agar terbentuk karakter disiplin siswa 

dengan baik. 

Sehingga menurut peneliti kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Ponorogo sudah diterapkan dengan baik tetapi masih ada 

sebagian kecil siswa yang melanggar atau tidak patuh pada aturan sekolah. 

B. Model Pengembangan Pendidikan Karakter Peduli Sosial Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo.  

Model pengembangan pendidikan karakter peduli sosial siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo melalui pembiasaan 

(kebudayaan di sekolah), dan ditanamkan melalui kegiatan keorganisasian 

sekolah. Hal itupun sudah sesuai dengan teori mengemukakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah 

satu media yang sangat potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan 

mutu akademik siswa. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan siswa 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, mereka melalui kegiatan 

yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui 



87 
 

 
 

kegiatan ekstrakurikuler, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan 

rasa tanggung jawab sosial,serta potensi dan prestasi siswa.95  

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa bahwa ada berbagai 

ekstrakurikuler di SMK Negeri 2 Ponorogo yaitu ekstrakurikuler rohis 

(Rohani Keislaman), pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Palang 

Merah Remaja (PMR), karawitan, futsal, volley, pencak silat, tari, jurnalistik, 

dan musik. Dalam skripsi ini penulis hanya memaparkan tiga ekstrakurikuler 

yang aktif diadakan di sekolah dan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler ini 

bisa membentuk karakter peduli sosial siswa. Kalau ekstrakurikuler PMR di 

SMK Negeri 2 Ponorogo itu jarang atau kurang aktif. Ekstrakurikuler PMR 

lebih dibutuhkan pada saat bulan puasa dan lebih sering mengadakan donor 

darah.  

Hasil di lapangan bahwa di SMK Negeri 2 Ponorogo ekstrakurikuler 

rohis sering mengadakan kegiatan keagamaan yaitu ketika ada Peringatan 

Hari Besar Islam (PHBI), membantu dalam mengelola infak Jum’at beramal. 

Panitia rohis ikut serta dalam mengelola kegiatan bakti sosial yang diadakan 

oleh SMK Negeri 2 Ponorogo. Hal itupun sudah sesuai dengan teori yang 

mengemukakan bahwa penerapan peduli sosial dapat diimplementasikan 

terhadap diri sendiri dan terhadap masyarakat (lingkungan sekitar). 

Ekstrakurikuler rohis dibina oleh ibu Atin Hasanah dan bapak Nurhadi. Untuk 

latihan rutin ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan setiap hari Jum’at 

sepulang sekolah sekitar jam 15.00 sampai dengan 16.30. Dalam latihan rutin 

 
95 Tiraya Pakpahan, ed. Dany Haryanto, Implementasi Pendidikan Karakter Strategi 

Analisis dan Pengembangan Karakter Siswa Dalam Proses Pembelajaran (Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakaraya, 2011), 31. 
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biasanya ada materi dan juga ada kegiatan praktik atau kegiatan lapangan. 

Pada saat kegiatan pramuka Penerimaan Tamu Ambalan siswa memberikan 

sembako ke warga terdekat sekolahan yang membutuhkan. Ekstrakurikuler 

PKS (Patroli Keamanan Sekolah) setiap hari itu dijadwal piket di jalan 

membantu penertiban jalan. Anggota ekstrakurikuler PKS tahun 2019 ada 24 

siswa yang terdiri dari kelas X dan kelas XI. Ekstrakurikuler PKS ini dibina 

oleh bapak Nurhadi. 

Menurut analisis peneliti dari hasil di lapangan bahwa karakter peduli 

sosial siswa selain melalui kegiatan ekstrakurikuler tetapi memang itu 

terbentuk karena pembiasaan hal-hal baik oleh individu dan kebudayaan yang 

ada di sekolah. Jadi, karakter peduli sosial itu sudah melekat pada diri 

masing-masing siswa seperti yang sering dilakukan yaitu membantu orang 

lain yang mendapat musibah. Siswa dalam membantu teman tanpa 

memandang agamanya. 

Dari hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa model 

pengembangan pendidikan karakter peduli sosial siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Ponorogo dapat dibentuk melalui pembiasaan kebudayaan 

sosial dan organisasi ekstrakurikuler di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya pembiasaan siswa-siswi SMK dengan budaya yang dilakukan di 

sekolah. Penanaman nilai peduli sosial siswa dilakukan dengan membantu 

orang lain yang mendapat musibah dan ditanamkan melalui kegiatan 

keorganisasian sekolah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisis data seperti diuraikan pada Bab V di atas, penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model pengembangan pendidikan karakter disiplin siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo diintegrasikan dalam 

pembelajaran, peraturan sekolah, dan kegiatan. Karakter disiplin siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo sudah diterapkan lebih 

baik dengan adanya aplikasi online SiMonTa tetapi masih ada sebagian 

kecil siswa yang melanggar tata tertib sekolah.   

2. Model pengembangan pendidikan karakter peduli sosial siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo diintegrasikan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Karakter peduli sosial siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Ponorogo terbentuk melalui budaya sekolah. 

B. Saran 

Kepada semua pihak yang terkait dari pihak Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Ponorogo diharapkan: 

1. Perlu adanya keteladanan dari para pemimpin dalam hal membudayakan 

karakter disiplin dan peduli sosial dalam program-program yang telah 

dilaksanakan. 
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2. Mampu meningkatkan kerja sama baik seluruh warga sekolah maupun 

dukungan dari lingkungan siswa agar kompak dalam membentuk serta 

menerapkan karakter disiplin dan karakter peduli sosial. 

3. Meningkatkan pendidikan karakter dengan melihat dari beberapa aspek 

komponen agar mencetak siswa yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 
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