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ABSTRAK 
 

PERANAN KEGIATAN PATROLI KEAMANAN SEKOLAH (PKS) 

                           TERHADAP UPAYA MEMBANGUN RASA TANGGUNG 

                                 JAWAB DAN SIKAP DISIPLIN PESERTA DIDIK  

                                    DI SMP NEGERI  23 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

  

Oleh 

 

 

 NABILA 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kegiatan patroli keamanan sekolah 

terhadap upaya membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin peserta didik di 

SMPNegeri 23 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 di SMPN 23 Bandar Lampung yang berjumlah 31 

orang.  

Berdasarkan pengujian dan analisis data bahwa terdapat peranan kegiatan PKS terhadap 

upaya membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin peserta didik di SMP Negeri 23 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. Dengan perolehan dan hasil analisis uji 

keeratan hubungan dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat, menunjukkan bahwa kegiatan 

PKS berperan dalam membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin peserta didik di 

SMPN 23 Bandar Lampung. 

Kata kunci: disiplin,peranan, tanggung jawab. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peserta didik merupakan subjek utama dalam pendidikan. Pengertian secara 

umum peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari 

seseorang atau sekelompok yang menjalankan pendidikan, sedangkan dalam 

arti sempit peserta didik adalah anak yang disarankan pada tanggung jawab 

pendidik. Peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam sistem 

pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam pendidikan, sehingga menjadi 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.Sebagai 

suatu komponen pendidikan, peserta didik dapat ditinjau dari beberapa 

pendekatan, antara lain: 

Pendekatan sosial, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang sedang 

disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat, dia berada dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat sekitarnya, dan masyarakat yang lebih luas. Peserta didik 

perlu disiapkan agar pada waktunya mampu melaksanakan perannya dalam 

dunia kerja dan dapat menyesuaikan diri dari masyarakat. 

Pendekatan psikologis, peserta didik merupakan suatu organisme yang sedang 

tumbuh dan berkembang. Peserta didik memiliki berbagai potensi manusiawi, 

seperti bakat, minat, kebutuhan sosial-emosional-personal, dan kemampuan 

jasmaniah. Potensi-potensi itu perlu dikembangkan melalui proses pendidikan 
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dan pembelajaran disekolah, sehingga terjadi perkembangan secara menyeluruh 

menjadi manusia seutuhnya. Pendekatan edukatif/pedagogis, Pendekatan 

pendidikan menempatkan peserta didik sebagai unsur penting yang memiliki 

hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu. 

Sistem Pendidikan Nasional UU No.20 tahun 2003merupakan keseluruhan 

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu yang wajib dicapai 

peserta didik pada proses pembelajaran disekolah demi tercapainya tujuan 

pendidikan nasional,adapun isinya yakni : penyelenggaraan pendidikan wajib 

memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai kegamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa 

dengan satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 

Selain itu dalam penyelengaraan  juga harus dalam suatu proses pembudayaan 

dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan 

memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat 

memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu masyarakat. 

Bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang sistematis, berjenjang, 

dan pragmatis secara terinput memiliki peran yang besar dalam meningkatkan 

mutu  pendidikannamun dalam penyelenggaraan sekolah tetap berpedoman 
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pada sistem pendidikan nasional sebagai prinsip dalam penyelenggaraan 

pendidikan .  

Proses pendidikanmenjadipenentu apakah pendidikan yang diselenggarakan 

dapat berjalan dengan baik atau tidak, diantaranya menyiapkan peserta didik 

untuk mempunyai keterampilan untuk menjadi generasi penerus yang terampil 

dan mampu bersaing kedepannya. Maka dari itu sekolah menyelenggarakan 

kurikulum yang memuat pengetahuan, keahlian, dan keterampilan pada  jam 

pelajaran sekolah maupun diluar jam pelajaran sekolah sebagai bentuk 

pemberian kesempatan kepada peserta didik dalam menyalurkan bakat dan 

minat ditengah-tengah tuntutan mereka dalam menyelesaikan berbagai tugas- 

tugas yang diberikan oleh pendidik dan juga sebagai upaya sekolah untuk 

mengisi waktu luang peserta didik agar terhindar dari perilaku negatif.  

Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMPN 23 Bandar Lampung 

merupakan kegiatan diluar jam pelajaran sekolah yang membantu peserta didik 

dalammemproses pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak didik, 

dimana bentuk kegiatannya anak didik diajarkan bagaimana membangun 

komunikasi baik kepada warga sekitar sekolah maupun warga diluar sekitar 

sekolah yang membantu peserta didik untuk belajar menjadi lebih bertanggung 

jawab agar terhindar dari sifat kelalaian pelajar sekolah dalam memenuhi tugas 

mereka sebagai seorang pelajar dan juga sebagai anggota masyarakat. Kegiatan 

patroli keamanan juga bertujuan untuk membantu peserta didik dalam 

menghadapi berbagai perubahan sosial yang ada karena peserta didik diajak 

untuk mengamati dan mengatur pola perilaku masyarakat pada saat dijalan. 
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Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah merupakan suatu wahana belajar bagi 

peserta didik dalam bersosialisasi dilingkungan luar sekolah, dimana anak-

anak belajar untuk lebih peka terhadap berbagai tindakan yang terjadi             

dilingkungan sekitar, kegiatan PKS merupakan bentuk kegiatan diluar jam 

pelajaran sekolah yang memberikan pendidikan kelalulintasan dimana 

pendidikan kelalulintasan dijadikan suatu proses pendidikan untuk menjadikan 

anak didik mempunyai keterampilan diluar pembelajaran.  

Bentuk kegiatan yang  diberikan pada kegiatan patroli keamanan sekolah 

merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kelalulintasan yang 

bertujuan dalam menegakkan tertib lalu lintas dikalangan pelajar sekolah. 

kegiatan patroli keamanan sekolah merupakan kegiatan yang sering ditemui  

di sekolah-sekolah.Selain untuk memberikan pendidikan kelalulintasan 

kegiatan PKS di SMPN 23 Bandar Lampung dijadikan sebagai kegiatan yang 

mempermudah peserta didik dalam membangun tanggung jawab dan  sikap 

disiplinpada diri mereka agar mereka menjadi lebih patuh dan taat dalam 

berprilaku serta terhindar dari berbagai tindakan yang negatif baik                   

dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti pada penelitian 

pendahuluanyang didapat oleh narasumber yaitu, kegiatan patroli keamanan 

sekolah (PKS) bertujuan untuk membuat para peserta didik untuk memiliki 

kepribadian yang bertanggung jawab serta mempuyai sikap disiplin yang baik 

dengan melibatkan kepolisian (POLANTAS) Bandar Lampung. 
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Bentuk pelatihan kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMPN 23 

Bandar Lampung disesuaikan dengan jenjang pendidikan antara lain untuk 

pengetahuan teori terkait dengan  dasar-dasar kelalulintasan, gerakan senam 

kelalulintasan, pengetahuan dasar-dasar PPPK, kekompakan, kedisiplinan. 

Untuk keterampilan praktek peserta didik yang menjadi keanggotaan PKS 

diinstruksikan oleh pelatih untuk melakukan pengaturan kelalulintasan dengan 

menggunakan tangan yang terdiri dari 12 gerakan antara lain, 5 gerakan stop, 

3 gerakan jalan, 2 gerakan percepat, 2 gerakan perlambat, serta pengaturan 

lalu lintas dengan isyarat peluit. 

Semua peserta didik yang mengikuti kegiatan Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS) menjadi harapan bagi sekolah, masyarakat dan juga keluarga agar ilmu 

yang didapat dari kegiatan ini dapat selalu bermanfaat bagi diri mereka, dan 

juga sebagai harapan sekolah agar peserta didik sejak dini menghidari 

berbagai tindakan yang berujung pada pelanggaran seperti pelanggaran lalu 

lintas yang banyak dilakukan sebagian para pelajar sekolah dan juga dapat 

menjadi contoh yang baik bagi para peserta didik lainnya. 

 

Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) pada pendidikan mempunyai peran 

dalam memberdayakan pelajar sekolah dalam mengembangkan potensi yang 

ada dimasyarakat karena kegiatan ini berperan besar bagi pelajar sekolah 

untuk terlibat langsung dalam menegakkan peraturan-peraturan yang ada dan 

hidup dimasyarakat seperti peraturan-peraturan lalu lintas dan kegiatan ini 

mempermudah peserta didik dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. 
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Pada kegiatan PKS peserta didik yang dilibatkan untuk lebih  menunjukkan 

sikap yang baik dalam memberikan pelayanan dalam berlalu lintas dengan 

menunjukkan sikap yang dapat bekerja sama dengan baik pada saat praktek 

dengan peserta didik lainnya dan juga dengan polisi lalu lintas sebagai upaya 

dalam membangun komunikasi yang baik dalam memberikan pemahaman 

kelalulintasan dikalangan pelajar sekolah sejak dini seperti kelayakan dalam 

berkendara dan berbagai pengenalan tentang nilai-nilai yang ada serta sebagai 

wahana belajar bagi peserta didik untuk dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan yang lebih luas lagi. 

1.1.Data keseluruhan peserta didik serta jumlah partisipasi peserta didik 

yang mengikuti kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMPN 

23 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Berdasarkan tabel diatasdapat diketahui jumlah peserta didik di SMPN 23 

Bandar Lampung secara keseluruhan berjumlah 839yang terdiri dari peserta  

didik kelas VII berjumlah 252 dari kelas VII berjumlah 287  dan dari kelas 

IX berjumlah 299. Peserta didik yang ikut berpartisipasi pada kegiatan 

Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMPN 23 Bandar Lampung hanya 

berkisar 31 orang dari kelas 7 yang terdiri dari laki-laki berjumlah 13 orang 

dan perempuan berjumlah 18 orang. 

No. Jenis Kelamin        Kelas Jumlah Anggota 
PKS 

VII VIII  IX 

1. Lak-laki    132    142      124             13 

2. Perempuan    120    145    175             18 

                Jumlah     252    287     299             31 
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Mengacu dari hasil uraian diatas serta hasil observasi dan wawancara, 

penulis memandang pentingnya untuk melakukan penelitian dengan 

memfokuskan pada : “peranan kegiatan patroli keamanan sekolah (PKS) 

terhadap upaya membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin peserta 

didik di SMPN 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018“. 

    B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah ini 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1.Peranan kegiatan PKS dalam memberikan pemahaman kelalulintasan 

dalam membangun rasa tanggung jawab peserta didik di SMPN 23 Bandar 

Lampung. 

2.Peranan kegiatan PKS dalam memberikan pemahaman kelalulintasan 

dalam membangun sikap disiplin  peserta didik di SMPN 23 Bandar 

Lampung. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi masalah pada : 

PerananKegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Terhadap Upaya 

Membangun Rasa Tanggung Jawab dan Sikap Disiplin peserta didik di 

SMPN 23 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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      D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah,dan pembatasan 

masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

“Bagaimanakah Peranan Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 

Terhadap Upaya Membangun Rasa Tanggung Jawab dan Sikap Disiplin 

peserta didik di SMPN 23 Bandar Lampung? 

E.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui seberapa besar PerananKegiatan Patroli Keamanan  

Sekolah (PKS) Terhadap Upaya Membangun Rasa Tanggung Jawab dan 

Sikap Disiplin peserta didik di SMPN 23 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

2.Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan 

keilmuan dan pengetahuan bagi peneliti dan secara langsung maupun tidak 

langsung akan memberikan sumbangan pendidikan yang diharapkan akan 

menunjang terhadap pengembangan penelitian yang lebih mendalam 

dimasa yang akan datang. 
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  b. Secara Praktis 

1. Bagi peserta didik,diharapkan peneliti bisa menjadi acuan untuk 

menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap disiplin di lingkungan 

sekolah maupun dilingkungan masyarakat pada umumnya. 

2. Bagi guru, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk 

lebih bisa mendorong peserta didik untuk mempunyai sikap yang baik serta 

menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap kedisiplinan kepada peserta 

didik agar tetap mematuhi berbagai peraturan yang berlaku 

3. Bagi sekolah, khususnya SMPN 23 Bandar Lampung dapat dipakai 

sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk lebih  bisa mambuat perubahan 

yang berdampak luas untuk peserta didik dalam membina dan membangun 

rasa tanggung jawab dan sikap disiplin melalui berbagai kegiatan pada PKS 

yang telah ada  untuk tetap menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap 

disiplin peserta didik sejak dini dengan memahami berbagai materi 

kelalulintasan. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ilmu Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup pembelajaran pendidikan pancasila 

dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan nilai dan moral pancasila 

terkait untuk dapat menganalisis tentang upaya membangun rasa tanggung 

jawab dan sikap disiplin peserta didik. 
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Peranan kegiatan patroli keamanan sekolah ini sebagai bentuk untuk 

membina peserta didik untuk menjadi kepribadian yang lebih baik melalui 

berbagai kegiatan yang ada diprogram kegiatan pks ini guna untuk 

mempersiapkan diri mereka agar mampu bersaing  menjadi anak bangsa 

yang berkompeten dan terampil didalam mengembangkan bakat dan cita-

cita mereka dan menjadi peserta didik yang mempunyai jiwa patriotisme  

sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara. 

Dalam penelitian ini terfokus pada peranan kegiatan PKS (Patroli 

Keamanan Sekolah) dengan upaya membangun rasa tanggung jawab dan 

sikap disiplin. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 7SMP Negeri 23 Bandar  

Lampung. 

3.Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Peranan Kegiatan patroli keamanan sekolah terhadap 

upaya membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin peserta didik di 

SMPN23 Bandar Lampung. 

4.Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekolah SMPN 23 Bandar Lampung. 
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5. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan  surat izin  

penelitian pendahuluan dengan No.Surat 301/UN26/3PL/2017 11 Januari 

2017 oleh dekan FKIP sampai dengan 31 Maret 2017  dan surat izin 

penelitian dengan No.Surat  92/8/UN26.13/PN.01.00/2017  9 Desember 2017 

oleh Dekan FIKIP sampai dengan 13 Desember  2017. 
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     11.TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

Deksripsi Teori 

 

A. PengertianPeranan  

Bila individu-individu menempati kedudukan-kedudukan tertentu, maka 

mereka merasa bahwa setiap kedudukan yang mereka tempati itu 

menimbulkan harapan-harapan (expectations) tertenu dari orang-orang       

disekitarnya. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, 

seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang 

berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. 

Oleh karena itu Gross, Mason dan MCEachern mendefinisikan peranan 

sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan para individu yang 

menempati kedudukan sosial tertentu.  

Peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang terkait oleh 

kedudukannya dalam struktur social atau kelompok sosial dimasyarakat. 

Artinya setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan 

kedudukan yang ia miliki. Di dalam kamus besar bahsa indonesia 

(1990:751) “peran berarti perangkat tingkah laku atau karakter yang 

diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat,sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa. 
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Pendapat selanjutnya menurut Livinson yang dikutip oleh Soerjono 

Soekanto (2007:221): 

 

a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan 

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan 

oleh individu masyarakat sebagai individu. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting sebagai struktur sosial masyarakat. 

 

 

Sementara itu menurut Mayor Polak dalam Ary Gunawan (2000:40) 

berpendapat bahwa: 

1. Peranan menunjak pada aspek dinamis dari status. 

2. Peranan memiliki dua arti, yaitu:  

a.Dari sudut individu berarti sejumlah peranan yang timbul dari berbagai 

pola yang didalamnya individu tersebut ikut aktif. 

b. Peranan secara umum menunjuk pada keseluruhan peranan itu dan 

menurunkan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta 

apa yang dapat diharapkan masyarakat itu. 

 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan maka dapat          

disimpulkan bahwa peranan adalah seperangkat perilaku yang dimililki 

seseorang  atau sekelompok orang yang menjadi harapan bagi setiap orang 

atau sekelompok orang berdasarkan harapan bagi setiap kelompok sosial 

tersebut. 

 

 

B.KegiatanPatroli Keamanan Sekolah 

Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) merupakan suatu wadah untuk 

belajar bagi siswa guna mencari akar masalah keselamatan, kelancaran, 

keamanan maupun mencari solusinya dalam hal menjaga keamanan serta 
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ketertiban sekolah yang lebih berkaitan dalam hal berlalu lintas. Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS) adalah suatu organisasi yang merupakan wadah 

partisipasi para pelajar (SLTP/SLTA) yang bergerak dibidang kelalulintasan 

dibawah naungan kepolisian. Menurut Pratama (2012:1) menyatakan “Patroli 

Keamanan Sekolah” adalah suatu wadah partisipasi siswa yang bergerak        

dibidang lalu lintas khususnya penyebrangan  umumnya.disekolah masing-

masing.” 

Sejarah awal adanya Patroli Kemanan Sekolah (PKS) di Indonesia adalah      

didasarkan oleh rasa memiliki para pelajar indonesia terhadap sekolah 

terutama dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, maka para 

pelajar mewujudkan hal tersebut ke dalam suatu wadah organisasi guna 

mempermudah pengkoordinasiannya. Untuk itulah maka pada tanggal 5 mei 

1975 dibentuklah suatu wadah yang bernama Polisi Keamanan Sekolah, pada 

saat itulah ruang lingkup tugas yang diemban  Polisi Keamanan Sekolah 

masih sempit, yaitu hanya sebatas menjaga keamanan di sekolah dari 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Untuk memperluas 

ruang lingkup dari tugas polisi keamanan sekolah, maka pada tanggal 5 juni 

1975 Polisi Keamanan Sekolah diganti namanya dengan Patroli Keamanan 

Sekolah dengan persetujuan dari Bapak Letkol Anton Soejarwo. 

Ruang lingkup dari Patroli Keamanan Sekolah mengalami perluasan dan  

penyempitan. Tugas disempitkan dalam bidang keamanan, dimana tugas yang 

diemban oleh Patroli Keamanan Sekolah hanya sebagai pengawas atau 

pemantau dari tindakan-tindakan negatif yang terjadi disekolah untuk 

selanjutnya dilaporkan kepada pihak guru. Sedangkan perluasannya yaitu 
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pada bidang kelalulintasan, dimana seluruh anggota Patroli Keamanan 

Sekolah wajib mengetahui peraturan kelalulintasan. Patroli Keamanan 

Sekolah (PKS) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berada dibawah 

naungan Organisasi Intra Sekolah (OSIS). Kegiatan Patroli Keamanan 

Sekolah (PKS) merupakan salah satu kegiatan belajar peserta didik yang ada 

di SMPN 23 Bandar Lampung. Pembina kegiatan ini adalah ibu emma yuni 

\di SMP ini selaku pembina dalam kegiatan latihan sehari-hari kegiatan ini 

dibantu oleh para anggota Polisi Lalu Lintas Pos Polantas Rawa Laut. 

Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di SMPN 23 Bandar Lampung 

dilakukan 1 minggu sekali, setiap hari jumat tepatnya seusai jam sekolah. 

Adapun peran serta tujuan dari Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di 

SMPNegeri 23 Bandar Lampung , yaitu: 

1. Menanamkan kebiasaan kepada para pelajar agar sejak duduk dibangku 

sekolah dasar telah mengenal dasar-dasar pengaturan/peraturan lalu lintas 

dan cara-cara bertingkah laku yang benar. 

2. Selain itu diharapkan mereka mampu mengatur penyebrangan dijalan 

umum disekitar sekolah. 

Tugas dari Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah  (PKS) di SMPNegeri 23 

Bandar Lampung, yaitu : 

1.Memberikan pelayanan dalam berlalu lintas. 

 2.Memberikan pembinaan dan pengenalan kepada siswa  terutama anggota 

Patroli Keamanan Sekolah (PKS) seputar rambu-rambu lalu lintas. 
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3.Memberikan pembinaan dan pengenalan kepada siswa terutama 

anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) seputar peraturan-peraturan 

lalu lintas dan berbagai hal-hal lain yang mendukung peran PKS. 

 4.Berupaya untuk menciptakan sekolah yang damai dan bersahabat. 

Di dalam keanggotaan Patroli Keamanan Sekolah (PKS)para anggota       

disamakan atau dikompakkan dengan menggunakan seragam. Menurut 

Hadiman dan Soeratno (2005:65) untuk seragam Patroli Kemanan Sekolah 

(PKS) : 

1. Tutup kepala           : Pet putih dengan imblim PKS. 

2. Baju dan celana        : Sama dengan sergam masing-masing sekolah 

3. Ikat pinggang           : Kopel putih  

4. Sepatu : Sama dengan seragam sekolahnya. 

5. Kelengkapan lain    : 

a. Sarung tangan dari kulit dan menjadi satu dengan manset lalu 

lintas. 

b. Sempritan dengan korp putih. 

c. Tanda pengenal Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dipasang didada 

sebelah kiri. 

 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas seragam yang digunakan 

peserta didik di SMPN 23 Bandar Lampung: 

 -Celana panjang / rok panjang warna putih. 

 - Baju lengan panjang warna putih. 
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Denganperlengkapan : 

 a. Sepatu, dengan mengunakan ketentuan yang berlaku dalam seragam 

sekolah ( sepatu warna Hitam ) 

b.   Kaos kaki dengan menggunakan yang sesuai ketentuan yang berlaku dalam 

seragam sekolah. 

c.   Ikat / Tali pinggang dengan menggunakan yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam seragam sekolah. 

d.   Dalam melaksanakan tugas penyeberangan jalan sehari – hari  

dilingkungan sekolah, dilengkapi dengan : 

1.    Rambu – rambu penyeberangan  

2.    Pet warna putih 

 3.    Kopelrim warna putih 

 4.    Selempang warna putih 

 5.    Tali kurt dan pluit warna putih 

 6.    Manset polantas warna biru putih. 

  

Sebelum para anggota dinyatakan siap bertugas untuk mengatur  lalu lintas 

untuk mengatur lalu lintas mereka diberikan pendidikan para siswa          

diharuskan tekun dan disiplin. Dalam pelaksanaan tugas mengatur lalu 

lintas, para siswa tidak boleh melalaikan pelajaran sekolahnya karena  

kegiatannya menunjak kecakapan diluar materi akademik sehingga para 

anggota juga tidak boleh melalaikan tugas utama menjadi seorang pelajar. 
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Dalam pelaksanaan tugas-tugas Patroli Keamanan Sekolah (PKS) maka 

kelengkapan pakaian seragam PKS, menurut Hadiman dan Soeratno 

(2005:66) dimaksudkan untuk : 

a. Membentuk kepribadian masing-masing petugas PKS agar berwibawa. 

b. Mudah dikenali oleh pemakai jalan yang memerlukan pertolongan. 

c. Mudah terlihat oleh pengemudi kendaraan. 

Berdasarkan beberapa pembahasan dibagian sebelumnya maka  dapat 

kita ketahui Patroli Keamanan Sekolah (PKS) ini juga memilki berbagai 

tujuan kegiatan diantaranya adalah untuk membentuk rasa disiplin serta 

tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban terutama untuk diri 

sendiri maupun orang lain. Para anggota Patroli Keamanan Sekolah  

(PKS) juga dilengkapi dengan seragam, hal ini dilakukan untuk 

membedakan para anggota kegiatan Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS)dengan kegiatan diluar jam sekolah yang ada di SMPN 23 Bandar 

Lampung. 

C.Tinjauan Umum tentang Membangun Rasa Tanggung Jawab 

1.Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah suatu tindakan yang harus dilakukan mengenai 

apa yang telah menjadi kewajibannya. Sukardi (2000:10) mengatakan” 

Bahwa tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya).” 

Manusia merasa bertanggung jawab karena itu dia menyadari pula bahwa 

pihak lain memerlukan pengabdian dan pengorbanannya “. 
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Menurut Sukardi (2000:19) ”untuk memperoleh atau meningkatkan 

kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan 

penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.” 

Pendapat Sukardi juga didukung oleh Sofiyah Ramdhani (2002:55) 

“Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau 

ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, serta 

menanggung segala akibatnya.” 

Berdasarkan pendapat tersebut maka tanggung jawab dalam penelitian ini 

usaha seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan 

segala pengabdian dan pengorbanan baik untuk diri sendiri maupun orang 

lain dengan bersedia menanggung segala resiko yang ada dan bersedia 

dituntut atau dipersalahkan bila terjadi suatun hal yang tidak diinginkan. 

2Ciri-ciri orang Bertanggung Jawab dan Tidak Bertanggung Jawab 

 

Tanggung  jawab merupakan bagian dari karakter seseorang bisa dilatih 

dan di bina misalnya seorang anak dibina atau dilatih oleh orang tuanya. 

Secara umum orang yang bertanggung jawab bisa dilihat dari ciri-ciri 

sebagai berikut : 

a.Melaksanakan kewajiban, mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan 

atau dibebankan kepadanya misalkan pekerjaan rumah. 

b.Dalam bekerja selalu berusaha dengan hasil yang terbaik sebagai contoh 

seorang siswa ada yang mengerjakan tugas pekerjaan rumah dengan hasil 

sebaik mungkin bila tidak bisa akan berusaha dan bertanya. 
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c.Bila ada hal-hal yang salah berarti dirinya yang bersalah bukan  orang 

lain atau karena keadaan. Segala kesalahan yang terjadi dengan pikiran 

positif akan dipandang dengan penuh optimisme untuk perbaikan dimasa 

yang akan datang. 

d. Mematuhi tata tertib 

Secara umum orang yang tidak bertanggung jawab bisa dilihat dari ciri-ciri 

sebagai berikut: 

        1.Selalu santai dalam tiap keadaan. 

        2. Sering tidak mengerjakan pekejaan sampai tuntas. 

        3. Bila ada hal-hal terjadi kesalahan selalu menyalahkan orang lain tau 

keadaan lingkungan sikap pesimis akan selalu keluar dari ucapan-ucapan 

serta mempengaruhi tingkah laku keseharian. 

C.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Tanggung Jawab 

Peserta Didik 

1..Faktor Intern 

a. Motivasi 

Banyak sekali, bahkan sudah umum orang menyebut dengan kata “motif”, 

untuk menunjukkan mengapa seseorang itu berbuat  secara motif atau 

motifasi yang berkaitan erat dengan penghayatan suatu keadaan. 

Berawal dari pendekatan kata “motif” tersebut dapat ditarikpersamaan bahwa 

keduanya menyatakan suatu kehendak yang melatar belakangi perbuatan. 
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Banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pengertian motivasi 

antara lain sebagai berikut: 

Mc,Donald yang dikutip oleh Sardiman (1990:73) mengemukakan, motifasi 

adalah perbuatan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan,. Pendapat Donald didukung oleh Tabrani Rusdan (1989:95), bahwa 

motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu 

untuk mencapai tujuan. 

Heinz Knock (1991:89) memberikan pengertian, motivasi adalah 

mengembangkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Begitu juga pendapat 

Wayan Ardhan (1985:165) menjelaskan bahwa motivasi dapat dipandang 

sebagai suatu istilah umum yang menunjukkan kepada pengaturan tingkah 

laku individu dimana kebutuhan-kebutuhan dari dalam dan insentif dari 

lingkungan mendorong individu untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya 

atau berusaha menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa 

motivasi itu ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan penghayatan akan suatu 

kebutuhan sehingga memunculkan keinginan untuk mencapainya yang 

menyebabkan terjadinya perubahan energi dalam diri individu. 

b Faktor Ekstern 

1. Lingkungan Keluarga 

Poewardaminto (1989:47) mengatakan bahwa lingkungan keluarga terdiri 

dari anak-anaknya: seisi rumah yang menjadi tanggungan. 
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Selanjutnya Soelaeman (1994:12) mengatakan dalam arti luas  pengertian 

lingkungan keluarga adalah “ suatu pendekatan hidup yang dijalin kasih 

sayang antar pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan 

pernikahan, yang dimaksud dengan menyempurnakan diri.” 

Pendapat Soelaeman diperkuat oleh pendapat Alex Sobur, (2003:284-289). 

Lingkungan keluarga merupakan kelompok sosial pertamam-tama dalam 

kehidupan manusia tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia 

sosial didalam hubungan interaksi sosial keluarganya berdasarkan simpati, 

seorang anak pertama-tama belajar memperhatikan keinginan-keinginan 

orang lain, belajar bekerja sama, belajar memegang peranan sebagai 

makhluk sosial yang mempunyai norma-norma dan kecakapan tertentu 

dalam pengalamannya dengan orang lain. 

Menurut Abu Ahmadi (2003:54) mengemukakan bahwa “Orang tua adalah 

pemimpin dikeluarga, sebagai penanggung jawab atas keselamatan anak-

anaknya dan orang tua mempunyai tugas sebagai pembimbing, pembina, 

pelindung, pengasuh maupun sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-

anaknya.” 

Keluarga dapat memainkan peranan seperti membina, melatih, 

membimbing, sebagai peletak dasar persiapan manusia-manusia yang 

memiliki sikap tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilakukan, 

maka persyaratan yang hendak dipenuhi oleh orang tua adalah dimilikinya 

sikap tanggung jawab. Agar usaha keluarga untuk mendidik  anak yang 
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memiliki sikap tanggung jawab dapat berhasil, maka keluarga dituntut 

untuk memnuhi syarat-syarat menurut Mutis, T (1995:80) antara lain: 

1. Orang tua hendaknya mengenal arti dan ciri-ciri tanggung jawab. 

2. Orang tua hendaknya mengenal garis besar perkembangan pribadi anak. 

3. Orang tua hendaknya menciptakan situasi belajar cara bertanggung 

jawab dilingkungan keluarga. 

4. Orang tua hendaknya tahu bahwa titik berat pendidikan tata cara 

bertanggung jawab dilingkungan keluarga adalah penempatan nilai-nilai 

kepribadian anak. 

a. Fungsi Lingkungan Keluarga 

Fungsi lingkungan keluarga ada beberapa jenis. Fungsi lingkungan 

keluarga menurut soelaeman (1994:85-114) adalah: 

1. Fungsi Pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan 

menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa 

depan anak. 

2. Fungsi Sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga 

mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. 

3. Fungsi Perasaan dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak 

sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman. 

Fungsi Perasaan dilihat dari bagaimana keluarga secara instuitif 

merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. 
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Sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan 

keharmonisan dalam keluarga. 

4. Fungsi Agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan 

mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga 

menanamakan keyakinan yang mengatur kehidupan lain setelah dunia. 

5. Fungsi Ekonomi dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari 

penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. 

6. Fungsi Rekreatif dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang 

menyenangkan dalam keluarga, seperti acara nonton TV bersama, 

bercerita tentang pengalaman masing-masing lainnya. 

7. Fungsi Biologis dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan 

keturunan sebagai generasi selanjutnya. 

8. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman diantara keluarga, 

serta membina pendewasaab kepribadian anggota keluarga. 

Lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam 

kehidupan anak-anak dan mempersiapkan anak-anak untuk mencapai masa 

depan yang baik bagi diri sendiri, lingkungan keluarga serta orang lain. 

Keluargalah yang mula-mula bertanggung jawab atas pendidikan anak-

anak. Keluarga dapat dikatakan sebagai peletak dasar bagi pola tingkah 

laku serta perkembangan pribadi anak-anak serta keluarga juga berperan 

dalam membimbing mengawasi dan melindungi anak-anaknya juga 

berusaha untuk menemukan, menganalisis dan memecahkan kesulitan 

yang dihadapi anak dalam hidupnya. 
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Kemampuan keluarga dalam mendidik anak terbatas. Dalam batas-batas 

tertentu, keluarga diharapkan dapat berpartisipasi untuk membelajarkan 

anak-anaknya. Manfaat belajar disamping memberikan pengalaman praktis 

dengan belajar manusia harus berusaha menjadi dirinya sendiri dan 

memilki pribadi yang dapat dipercaya. Jadi yang dimaksud  lingkungan 

keluarga dalam penelitian ini bahwa keluarga merupakan kelompok sosial 

pertama yang mewarnai pribadi anak. Dilingkungan keluarga akan  

     ditanamkan nilai-nilai norma hidup pada akhirnya akan dipakai oleh anak 

dalam menambahkan pribadi dan harapannya dimana yang akan datang. 

 

b. Cara membangun rasa Tanggung Jawab di Lingkungan Keluarga 

Siswa harus belajar bertanggung jawab terhadap dirinya, perbuatannya, 

pekerjaannya, keluarga, teman, dan masyarakat. Syarat utama untuk 

mengajarkan tanggung jawab adalah komitmen dan penilaian yang baik. 

Anak belajar bertanggung jawab dengan mengamati orang dewasa            

disekitarnya. Lingkungan keluarga (orang dewasa) lain disekitar anak akan 

menjadi tauladan. Jika orang dewasa juga tidak bisa bertanggung jawab, 

maka anak akan meniru kebiasaan tersebut. 

Salah satu cara yang paling efektif untuk mengajarkan tanggung jawab 

adalah berilah anak tanggung jawab untuk salah satu pekerjaan dirumah, 

seperti menyapu, membersihkan kamar mandi, cuci piring, dan 

sebagainya. Pada awalnya tentu anak belum bisa mengerjakan dengan 

sempurna. Namun, jangan tegur anak karena pekerjaan yang masih belum 

beres. Berilah petunjuk bagaimana mengerjakan dengan benar. Kegagalan 

dalam melakukan tugasnya akan menjadi guru yang baiknya. 
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Menurut Elly, mengajarkan anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah  

tangga merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan orang tua, anak 

tidak hanya  dihantar untuk berprestasi dibidang akademis saja, tetapi juga 

harus mampu mengurus diri sendiri dan rumah tangga. Dengan demikian, 

kita tidak menciptakan masyarakat yang membuang segala sesuatu. Jika 

ada batang rusak, dia lebih memilih untuk membuangnya dan membeli 

yang baru, bukan mencoba untuk memperbaikinya. 

Mengajarkan tanggung jawab, jangan lupa juga untuk  mengenalkan anak 

pada konsekuensi. Keluarga tentu ingin anaknya selalu mendapat nilai 

bagus, tidak kelaparan, dan sebagainya. Akhirnya, keluarga mau bersusah 

payah membantu anaknya agar anak tidak merasakan akibat buruk dari 

perbuatannya. Misalnya, ibu yang selalu bersitegang dengan anaknya 

karena anak tidak mau makan, biarkan saja anak merasa lapar, kalau 

perutnya sakit nanti juga dia akan makan. Begitu juga kalau dia tidak bisa 

bangun pagi. Biarkan saja sekali-kali dia ditegur gurunya karena 

terlambat. Jika tidak makan, maka dia akan merasa lapar. Jika tidak bisa 

bangun pagi , maka dia akan terlambat dan akhirnya ditegur guru. Jika 

anak sudah merasakan konsekuensi, bimbinglan anak untuk mencoba lebih 

baik lagi. Jika anak sudah berhasil melakukannya, pujilah anak agar rasa 

percaya diri anak tumbuh. Bantulah anak untuk mengerti hubungan antara 

tanggung jawab dengan hak pribadi. Berilah tambahan hak jika tanggung 

jawab anak bertambah juga. 

Belajar taggung jawab, anak akan terbiasa untuk mampu dan mengontrol 

diri sendiri. Rasa percaya diri pun akan tumbuh jika anak berhasil 
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mengerjakan semua tugasnya. Anak juga akan belajar bahwa hidup 

mempunyai konsekuensi terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. 

Masyarakat dan dunia akan berfungsi bila orang saling berusaha dan 

bertanggung jawab. 

Memberikan tanggung jawab, orang tua juga harus peka terhadap 

kemampuan anak untuk bertanggung jawab. Kemampuan itu tergantung 

pada usia, kematangan dan kepribadian anak. 

2.Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah terdiri dari kepala sekolah,wakil kepala sekolah dan 

para guru. Sekolah merupakan suatu proses jenjang pendidikan dasar 

seharusnya mengakkan tata tertib sekolah. Dengan pengakkan peraturan 

yang berlaku dilingkungan sekolah tentu akan menjadi kebiasaan bagi 

siswa itu sendiri untuk belajar bertanggung jawab dan berdisiplin. 

Lingkungan sekolah yang tidak mengakkan tata tertib, siswanya   akan 

acuh tak acuh, karena apapun yang mereka (siswa) lakukan tidak akan 

pernah merasa ada resiko, beban yang akan dikenakan akibat beringkah 

laku yang kurang baik atau bertingkah laku yang salah. Didalam 

lingkungan sekolah siswa perlu mendapat  pengawasan sehari-hari dalam 

bertingkah laku dan bertindak. Pola tingkah laku itu hendaknya diarahkan 

kepada etika dan sopan santun sehingga menjadi kebiasaan mereka sehari-

hari.Jadi semua komponen dan pelaksana yang disekolah harus pada 

berpola dan berbuat sesuai dengan etika dan tata krama yang berlaku  
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Ahmad Rohani (1991:131) mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan 

sikap tanggung jawab siswa disekolah, seorang guru harus menyatakan 

peraturan dan konsekuensinya bila siswa melanggarnya, konsekuensi ini 

dilakukan secara bertahap dimulai dari peringatan, teguran, memberi tanda 

cek, disuruh menghadap kepala sekolah atau dilaporkan kepada orang 

tuanya tentang pelanggaran yang dilakukannya disekolah. Lingkungan 

sekolah merupakan suatu sistem sosial yang mempunyai pola organisasi 

yang unik yang disebut dengan kebudayaan sekolah. 

Menurut Abu Ahmadi dalam Fuad Ihsan (1991:187), kebudayaan sekolah 

terdiri dari berbagai unsur yaitu : 

 1.Letak lingkungan dari prasarana sekolah. 

2.Kurikulum sekolah memuat gagasan atau fakta keseluruhan demi 

program pendidikan. 

3.Pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah terdiri atas guru dan 

siswa. 

4.Nilai-nilai, norma dan sistem peraturan. 

 
Sesuai dengan pendapat ini bahwa pendidikan bertujuan untuk 

menumbuhkan perilaku dan sikap mental dan perilaku yang baik, maka 

alat pendidikan seperti menerapkan disiplin, memberi tugas dan tanggung 

jawab kepada siswa sesuai dengan kemampuannya perlu dilakukan. 

a.Fungsi Lingkungan Sekolah Membina Tanggung Jawab 

Menurut Waidi (2006:104) menyebutkan bahwa salah satu keberhasilan 

mendidik siswa adalah dengan cara memberinya tanggung jawab, seperti: 

diberi tugas, memberikan tauladan yang baik kepada siswa, memberkan 

pengetahuan tentang spiritual (keagamaan). 
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Demikian juga Soemarno Soedarsono (2001:120) dalam bukunya 

“Character Building” , mengatakan bahwa karakter seseorang memiliki 

nilai lebih. Dalam setiap tindakan apabila tidak dilandasi tanggung jawab 

biasanya seseorang akan ceroboh. 

Oleh karena itu sudah saatnya dunia pendidikan kita harus merubah 

orientasinya dari orientasi kognitif ke arah orientasi afektif (tanggung 

jawab)  atau dari orientasi kecerdasan intelektual (IQ) kearah kecerdasan 

spiritual (SQ) dan emosional (ESQ). 

Seseorang yang tidak pernah mengemban rasa tanggung jawab  maka ia 

tidak akan pernah belajar bagaimana belajar bertanggung jawab pada 

dirinya atau orang lain. Didalam tanggung jawab ada sejumlah media 

pembelajaran: 

1.Resiko, maksudnya ialah apapun yang dilakukan atau yang diucapkan ia 

harus berani menanggung semua resikonya, 

2.Kesulitan ialah seorang yang mampu untuk menyelesaikan kesulitannya 

sendiri. 

3.Keberanian mental ialah orang yang berani mengambil keputusan dan 

siap atas segala konsekuensinya, sehingga hal ini akan menyebabkan 

sesorang tumbuh dewasa baik dalam bentuk fisik maupun emosionalnya. 

Orang yang pintar, cerdas dan terampil apabila tidak memiliki tanggung 

jawab maka tidak ada orang yang dapat memanfaatkan keterampilannya 

tersebut. Untuk itulah seorang anak dalam proses pendidikan baik formal 

maupun non formal perlu dilatih agar memiliki rasa tanggung jawab. 
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a. Peran Komunikasi Dilingkungan Sekolah Dalam MembinaTanggung 

Jawab Peserta Didik 

Peran lingkungan sekolah, perlu adanya komunikasi antara komunikator 

dan komunikan didalamnya terjadi umpan balik antara guru dan murid. 

Interaksi semacam ini disebut interaksi edukatif, yaitu interaksi yang 

berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Interaksi semacam ini terjadi 

pada peserta didik yang belajar yang mengembangkan potensi seoptimal 

mungkin sehingga tujuan tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan  

didalam dirinya. Dalam interaksi seperti ini siswa membutuhkan situasi 

dan kondisi yang memungkinkan serta menunjang berkembangnya potensi 

dalam dirinya. Siswa tidak sekedar sebagai objek saja, terutama sebagai 

subyek yang belajar. 

Roestiyah NK (1986:37) mengatakan bahwa: “Hal hal yang 

perludiperhatikan dalam interaksi antara guru dan murid adalah : 1). 

Interaksi bersifat edukatif, 2). Dalam interaksi terjadi perubahan tingkah 

laku pada siswa sebagai hasil belajar-mengajar, 3). Peranan dan 

kedudukan guru yang tepat dalam proses interaksi belajar-mengajar, 4). 

Interaksi dalam proses belajar-mengajar, 5). Sarana kegiatan proses 

belajar-mengajar yang tersedia, yang membantu tercapainya interaksi 

belajar-mengajar yang tersedia, yang membantu tercapainya interaksi 

belajar-mengajar secara efektif dan efisien.” 

Jadi menurut pendapat tersebut, maka dalam interaksi antara guru dan 

murid, guru berfungsi sebagai pendidik, pengajar, pemimpin, fasilitator 

dan pengganti orang tua di rumah. Sebagai pengajar artinya guru 
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menyediakan situasi dan kondisi belajar siswa untuk mencapai tujuan 

pendidikan artinya menyediakan situasi dan kondisi belajar siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan artinya menyediakan seperangkat 

pengetahuan, sikap dan keterampilan serta sarana dan prasarana. Guru 

sebagai pemimpin artinya harus bersikap demokratis, terbuka mau 

mendengarkan pendapat orang lain, keluhan ,perasaan, ide muridnya, serta 

bekerja sama, saling mengerti dan toleransi. Guru tidak berkuasa penuh, 

bertindak atas pertimbangan menguntungkan dirinya saja, tanpa 

mementingkan kepentingan siswanya. Disamping itu guru tidak boleh 

bersifat masa bodoh, melainkan mau bekerjasama dalam mencapai tujuan 

bersama untuk kesejahteraan siswanya. 

Mencapai tujuan didalam pendidikan hubungan guru dan murid, sering 

terjadi hambatan-hambatan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Hambatan-hambatan itu dikarenakan siswa kurang berdisiplin tidak 

menghormati guru dan selalu mengganggu temannya yang sedang belajar 

dan kurang memiliki rasa tanggung jawab. Dalam hal seperti inilah, maka 

peranan guru sebagai pemimpin dalam menentukan strategi, memilih 

metode dan pendekatan yang bervariasi untuk mancapai tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Perilaku siswa dalam interaksi seperti ini ada 

yang positif dan negatif. Perilaku yang positif perlu mendapat apresiasi, 

pujian, dan pemberian hadiah. Seorang yang terkenal Thorndike, dalam 

Ngalim Purwanto (1986:42) menyebutkan “Respons yang dihargai 

cenderung diulang pada situasi tertentu, sedang respons yang tidak diberi 

penghargaan cenderung untuk diulang.“ 
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Sesuai dengan pendapat ini berarti tingkah laku apapun yang dilakukan 

siswa baik didalam kelas maupun diluar kelas yang bersifat positif perlu 

diberikan apresiasi. Disamping memberikan penghargaan dalam interaksi 

dikenal pada hukuman atau sanksi. Menurut Syaiful Bahri Djamarah 

(2008:57) hukuman atau sanksi serta penghargaan, apresiasi yang 

diberikan kepada siswa harus didasarkan atas pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Penghargaan atau hukuman diberikan atas dasar fungsi yang 

sebenarnya artinya pada situasi tertentu penghargaan atau hukuman 

perlu diberikan secara tepat. 

b. Penghargaan atau hukuman diberikan disesuaikan dengan tingkah 

laku dan kepribadian siswa. 

c. Penghargaan atau hukuman harus dikaitkan dengan tujuan yang 

jelas artinya diarahkan untuk mempermudah proses pendidikan. 

Jadi memberikan sanksiatau hukuman kepada siswa dapat  menekan 

tingkah laku yang kurang baik. Sedangkan apresiasi atau penghargaan 

dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang dapat diulang pada situasi 

dan kondisi yang tepat. Dengan demikian apapun bentuk dan model 

interaksi edukatif di sekolah pada umumnya untuk ,mencapai tujuan 

pendidikan . 

b. Peran Guru dalam Menerapkan Sikap Tanggung Jawab pada peserta 

didik 

Menurut Mulyasa (2011:37) berpendapat bahwa peran guru yaitu:  sebagai 

pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pengawas dan sebagai 
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teladan. Dalam menerapkan sanksi terhadap tindakan melanggar disiplin 

dan tanggung jawab pada siswa, perlu diperhatikan informasi tentang diri 

siswa itu sendiri. Tanpa mengetahui informasi tersebut guru akan kesulitan 

dalam menerapkan bimbingan menuju kearah perubahan perilaku yang 

positif. 

Fuad Ikhsan (2008:42) memerinci hal-hal yang harus diketahui  guru tentang 

diri anak adalah : 

a) Keterangan pribadi anak, nama orang tua atau wali, tanggal masuk. 

 b)  Kepribadian: angka rapor, hasil-hasil tes dan tingkat kelas. 

c) Kesehatan, penyakit-penyakit, cacat badan dan kebiasaan hidup, serta 

perkembangan berat badan, tinggi badan, sebagainya. 

d) Keadaan rumah pekerjaan ibu, bapak, pendidikan orang tua, agama orang tua, 

suasana rumah dan sebagainya. 

e) Riwayat sekolah: kerajinan bersekolah, hukuman yang diperoleh, hadiah 

dan pujian. 

f ) Kesanggupan siswa. 

g) Sifat-sifat pribadi (watak), suka bergaul, pendiam, jujur dan bertanggung 

jawab. 

Sejalan dengan pendapat ini Sukarman (2003:51) bahwa tanpa mengenal 

pribadi siswa secara dekat maka proses pendidikan akan sulit dilakukan, 

karena siswa memiliki berbagai latar belakang, watak atau karakter. 

Semakin mengetahui pribadi siswa maka penerapan tindakan disiplin dan 

memberikan tugas serta tanggung jawab semakin mudah. Pada akhirnya 

dapat membantu kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran disekolah. 
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3.Pengertian Masyarakat 
 

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai keinginan untuk manyatu 

dengan sesamanya serta alam lingkungan disekitarnya, dengan 

menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan manusia memberi reaksi 

dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial        

dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu 

masyarakat. Adapun pengertian masyarakat Selo Soemardjan (1990: 23) “ 

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan 

kebudayaan.” 

Pendapat Selo Soemardjan juga didukung oleh Harold J. Lasky dalam 

Soejono (1989:42) “ Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang 

hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan 

mereka bersama.” 

Menurut Gilin dan Soejono Soekanto (1989:44), menyatakan bahwa 

pengertian “Masyarakat merupakan kelompok manusia yang mempunyai 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh 

kesamaan.” 

Jadi pengertian masyarakat dalam penelitian ini ialah orang yang hidup 

dalam suatu perkumpulan atau kelompok bertujuan untuk tercapainya suatu 

keinginan secara bersama-sama ditengah-tengah berbagai keberagaman 

yang berbeda. 
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a. Faktor-faktor atau Unsur-unsur Masyarakat 

Menurut Soejono Soekanto (1989:48) alam masyarakat setidaknya memuat 

unsur sebagai berikut: 

1. Beranggotakan minimal dua orang. 

2. Aggotanya sadar sebagai suatu kesatuan. 

3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan 

manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-

aturan hubungan antar anggota masyarakat. 

4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan 

serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. 

b. Ciri atau Kriteria masyarakat yang Baik 

Menurut Marion Levy (2003:34) diperlukan empat kriteria yang harus     

dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan atau disebut sebagai 

masyarakat. 

1. Ada sistem tindakan utama. 

2. Saling setia pada sistem tindakan utama. 

3. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota. 

4. Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau reproduksi 

manusia. 

c.Peran Masyarakat dalam Melatih Tanggung Jawab yaitu: 

    1. Belajar bekerja sama 

    2. Belajar berinteraksi dengan orang banyak 

    3. Belajar mengemban tanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya             

disetiap kegiatan di lingkungan masyarakat 
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    4. Belajar bergotong-royong. 

 

D.   Tinjauan Umum Tentang Sikap Disiplin Peserta Didik 

1. Pengertian Sikap 

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal 

ini mecerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mungkin 

dihasilkan dari perilaku tetapi sikap tidak sama dengan perilaku. Menurut 

Fishbein dalam Ali dan Asori (2006:141) “sikap adalah predisposisi 

emosional yang dipelajari untuk merespons secara konsistenterhadap suatu 

objek”. Menurut W.S Winkel dalam Octama (2013:27) “Sikap adalah 

kecendrungan penilaian terhadap objek yang berharga baik atau tidak 

berharga atau tidak baik”. Menurut LaPierre dalam Ramli (2013:1) “Sikap 

sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi 

untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang telah terkondisikan”. 

Menurut Secord dan Backman Ramli (2013:1) “Sikap adalah keteraturan 

tertentu dalam hal perasaan , pemikiran, dan presdiposisi tindakan (konasi) 

seseorang terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya”. 

Menurut Ahmadi dalam Aditama (2013:27) “Orang yang memiliki sikap  

positif terhadap suatu objek psikologis apabila ia suka (like) atau yang 

memiliki sikap fovarable, sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap 

negatif terhadap objek psikologi bila tidak suka (dislike) atau sikapnya 

unvavorableterhadap objek psikologi”. Sementara itu menurut Chaplin dan 

Taufiqurruhman (2012:13) menyamakan sikap sama dengan pendirian. 

Lebih lanjut dia mendefinisikan “sikap sebagai predisposisi bertingkah laku 
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atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap orang lain, objek, lembaga atau 

persoalan tertentu. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan maka dapat                     

disimpulkan bahwa sikap adalah suatu kecendrungan terhadap  penilaian 

suatu objek tertentu yang menimbulkan predisposisi secara emosional 

dalam bertingkah laku didalam menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu 

2.Perubahan Sikap 

Pembentukan dari perubahan sikap seseorang dapat ditentukan dengan dua 

faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu (intern) berupa selektif 

untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar 

(ekstern) berupa keadaan atau kondisi yang berasal dari luar individu hasil 

dari interaksi individu dengan individu, maupun individu dengan 

kelompok. Lingkungan juga akan mempengaruhi aktivitas psikis seseorang, 

dengan demikian sikap terbentuk melalui individu dengan lingkungannya. 

Lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikis 

seseorang adalah lingkungan keluarga terutama orang tua. Hubungan sikap 

individu terhadap lingkungan antara lain dapat berupa : 

1. Individu menolak lingkungan 

Apabila individu tidak memilki kesesuaian terhadap lingkungan, maka 

individu akan  memberikan bentuk pada lingkungan sesuai dengan yang 

diharapkan oleh individu yang bersangkutan. 

1. Individu menerima lingkungan 
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Ialah apabila lingkungan sesuai atau cocok dengan keadaan individu akan 

menerima keadaan lingkungan tersebut. 

2. Individu bersikap netral 

Apabila individu tidak cocok dengan keadaan suatu lingkungan ia tidak 

mengambil langkah sebagaimana mestinya, maka individu akan bersikap 

diam terhadap lingkungan tersebut. 

Menurut Walgito (2003:121) berkaitan dengan pembentukan atau  

pengubahan sikap, terdapat bebrapa faktor yang mengubah sikap,antara 

lain: 

1. Faktor kekuatan atau Force 

Kekuatan atau forcedapat memberikan siatuasi yang mampu mengubah 

sikap. Kekuatan ini dapat bermacam-macam bentuknya, misalnya 

kekuatan fisik,ekonomi, dan yang berwujud peraturan sejenisnya. 

2. Berubahnya norma kelompok 

Norma yang ada dalam kelompok menjadi norma dari yang bersangkutan 

yang tergabung dalam kelompok tersebut, sehingga akan membentuk sikap 

tertentu, setiap langkah yang dapat diambil untuk membentuk atau 

mengubah sikap dengan cara mengubah norma kelompok. 

3. Berubahnya membership group 

Individu yang tergabung dalam berbagai macam kelompok yang ada dalam 

masyarakat, baik karena kepentingan bersama maupun karena alasan yang 
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lain atau mampu mengubah norma yang ada dalam diri individu karena 

berubahnya membership group. 

4. Berubahnya reference group 

Berubahnya reference group atau kelompok acuan dapat mengubah sikap 

seseorang, karena mereka mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

individu. 

5. Membentuk kelompok lain 

Terbentuknya kelompok baru berani membentuk norma yang baru pula, 

sehingga memungkinkan terbentuknya sikap. Dengan adanya norma-

norma baru, masing-masing individu perlu mengadakan penyesuaian yang 

baik, agar tidak menimbulkan persoalan-persolan dalam kehidupan. 

3. Ciri-ciri Sikap 

Ciri-ciri sikap adalah menurut Gerungan (2004:163): 

a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objeknya. 

b. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat 

berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat 

tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu. 

c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu 

terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau 

berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat       

dirumuskan dengan jelas. 
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d.Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan 

kumpulan dari hal-hal tersebut. 

e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah yang 

membedakan sikap dan kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang 

dimiliki orang. 

4. Fungsi Sikap 

 Menurut Ahmadi  (2003:179), fungsi sikap dapat dibagi menjadi 4 

golongan, yaitu : 

a. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri  

b. Sikap berfungsi sebagai alat pengukur tingkah laku 

c. Sikap sebagai alat untuk pengatur pengalaman-pengalaman. 

d. Sikap berfungsi sebagai pernyataan pribadi. 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap 

Sikap adalah terbentuk dengan adanya interaksi sosial yang dialami 

individu. Interaksi sosial mengandung pengertian lebih dari hanya sekedar 

kontak sosial dan hubungan antara individu sebagai anggota kelompok 

sosial menurut Azwar dan Fredisi (2006:19), bahwa faktor yang 

mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap adalah : 

a. Pengalaman pribadi 

b. Kebudayaan 

c. Orang lain yang dianggap penting  (significant other) 

d. Institusi (lembaga pendidikan dan lembaga agama) 
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e. Emosional. 

6. Pengukuran Sikap 

Salah satu problem metedologi dasar dalam psikologi sosial adalah 

bagaimana mengukur sikap seseorang. Beberapa teknik pengukuran sikap 

antara lain:skala thurstone,likert, unobstrusive Measures, Analisis 

Skalogram  dan skala kumulatif, dan multidimensial Scaling. 

a. Skala Thurstone (Method of equel-appearing intervals) 

Metode ini mencoba menempatkan sikap seseorang pada rentangan 

kontinum dari yang sangat unfavorabel hingga sangat favorabel terhadap 

suatu objek sikap. Caranya dengan memberikan orang tersebut sejumlah 

item sikap yang telah ditentukan derajat favorabilitasnya. Tahap yang 

paling kritis dalam menyusun alat ini seleksi awal terhadap pernyataan 

sikap dan penghitungan ukuran yang mencerminkan derajat favorabilitas 

dari masing-masing pernyataan. Derajat(ukuran) favorabilitas ini disebut 

nilai skala. 

Untuk menghitung nilai skala dan memilih pernyataan sikap, pembuat 

skala perlu membuat sampel pernyataan sikap sekitar lebih 100 buah atau 

lebih. Pernyataan-pernyataan itu kemudian diberikan kepada beberpa 

orang penilai (judges). Penilai ini bertugas untuk menentukan derajat 

favorabilitas masing-masing pernyataan. Favorabilitas penilai 

itudiekspresikan melalui titik skala rating yang memiliki rentang 1-11. 

Sangat tidak setuju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sangat setuju tugas penilai ini 

bukan untuk menyampaikan setuju tidaknya mereka terhadap pernyataan 

itu. Median atau rerata perbedaan penilaian antar penilai terhadap item ini 



42 
 

kemudian dijadikan sebagai nilai skala masing-masing item. Pembuat 

skala kemudian menyusun item mulai dari item yang memiliki nilai skala 

terendah hingga tertinggi. Dari item-item tersebut, pembuat skala 

kemudian memilih item untuk kuisioner skala sikap yang sesungguhnya. 

Dalam  penelitian, skala yang telah dibuat ini kemudian diberikan pada 

responden. Responden diminta untuk menunjukkan seberapa besar 

kesetujuan atau ketidak setujuannya pada masing-masing item sikap 

tersebut. 

Teknik ini disusun oleh Thurstone didasarkan pada asumsi asumsi : ukuran sikap 

seseorang itu dapat digambarkan dengan interval skala sama. Perbedaan 

yang sama pada suatu skala mencerminkan perbedaan yang sama pula 

dalam sikapnya. Asumsi kedua adalah nilai skala yang berasal dari rating 

pada penilai tidak dipengaruhi oleh sikap penilai terhadap isu. Penilai 

melakukan rating terhadap item dalam tataran yang sama terhadap isu 

tersebut. 

 

b. Skala Likert (Method Of Summateds Ratings) 

Likert mengajukan metodenya sebagai alternatif yang lebih sederhana      

dibandingkan dengan skala Thurstone. Skala Thurstone yang terdiri dari 

11 point disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu yang  favorabledan 

yang unfavorable. Sedangka item yang netral disertakan. Untuk mengatasi 

hilangnya nilai tersebut, Likert menggunakan teknik konstruksi tes yang 

lain. Masing-masing responden diminta melakukan agreement atau 

disagreement-nya untuk maisng-masing item dalam skala yang terdiri dari 
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5 poin (sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju). 

Semua item yang favorabel kemudian diubah nilainya dalam angka, yaitu 

untuk sangat setuju nilainya 5 sedangkan untuk yang sangat tidak setuju 

nilainya 1. Sebaliknya, untuk item yang unfovarable nilai skala sangat 

setuju adalah 1 sedangkan untuk yang sangat tidak setuju nilainya 5. 

Seperti halnya skala Thurstone, skala likert disusun dan di beri skor sesuai 

dengan skala interval sama (equal-interval scale). 

c. Unobstrusive Measures 

Metode ini berakar dari suatu situasi dimana seseorang dapat mencatat 

aspek-aspek perilakunya sendiri atau yang berhubungan sikapnya dalam 

pernyataan. 

d. Multidimensional Scaling 

Teknik ini memberikan deskripsi sesorang lebih kaya bila dibandingkan 

dengan pengukuran sikap yang bersifat unidimensional. Namun demikian, 

pengukuran ini kadangkala menyebabkan asumsi-asumsi mengenai 

stabilitas struktur dimensional kurang valid terutama apabila diterapkan 

pada lain orang, lain isu, dan lain skala item. 

Pada peneltian ini peneliti menggunakan Skala Likert (Method Of 

Summateds Ratings). 

E. Konsep Disiplin  

Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik. Karena itu, ia harus      

ditanamkan secara terus menerus kepada peserta didik. Jika 
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disiplinditanamkan secara terus menerus maka disiplin tersebut akan 

menjadi kebiasaan peserta didik/siswa. Orang-orang yang berhasil dalam 

bidangnya masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. 

Sebaliknya orang yang gagal, umumnya tidak disiplin. 

Menurut Prijodarminto  dalam Tu’u (2004:31) “ Disiplin adalah suatu  

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan keterikatan.” Sejalan dengan pendapat diatas Nawawi 

(2001:182), manyatakan “ kedisiplinan merupakan usaha untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disetujui bersama 

agar pemberian hukuman dapat dihindari”. “Disiplin adalah sikap yang 

tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok, atau 

masyarakat berupa kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan 

yang ditentukan pemerintah atau etik, norma, kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat”.  

Berdasarkan pendapat diatas bahwa disiplin adalah keseluruhan rangkaian 

yang memuat perilaku seseorang atau masyarakat yang memuat 

kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat ataupun diluar ketentuan 

masyarakat dengan tujuan agar terhindar dari sanksi atau hukuman yang 

ada. 

Adapun pengertian disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan 

teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran-
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pelanggaran yang merugian baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. 

Senada dengan diatas, menurut Piet A. Sahertian tujuan dari disiplin antara 

lain adalah  (Sahertian, 1994:127) : 

         1. Menolong anak menjadi matang pribadinya dan mengubah dari sifat 

ketergantungan kearah kemandirian. 

2.Mencegah timbulnya persoalan-persoalan disiplin dan menciptakan 

situasi dan kondisi dalam belajar siswa agar mengikuti segala 

peraturan yang ada dengan penuh perhatian. 

1. Macam-macamKedisiplinan 

     Terdapat tiga macam kedisiplinan yaitu (Imron, 1995:173) : 

1. Kedisiplinan yang dibangun berdasarkan  konsep autoritarian. Menurut 

konsep ini, seseorang mempunyai disiplin manakala mau menurut saja 

terhadap perintah dan anjuran atasan tanpa banyak menyumbangkan 

pikiran-pikirannya. Kedisiplinan semacam ini bersifat menekan, 

mengawasi,memaksa dan akibatnya merusak penilaian yang 

bersangkutan. Dengan menerapkan disiplin diatas, maka akan berakibat 

tidak terdorongnya siswa (anak) untuk dengan mandiri mengambil 

keputusan-keputusan yang berhubungan dengan tindakan mereka. 

Sebaliknya, mereka hanya mengatakan apa yang harus dilakukan, 

sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk belajar bagaimana 
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mengendalikan perilaku mereka sendiri. Disiplin semacam ini sering pula 

disebut dengan disiplin tradisional. 

2. Kedisiplinan yang dibangun berdasarkan konsep permissive. Menurut 

konsep ini seseorang (siswa) diberikan kebebasan seluas-luasnya didalam 

sekolah. Aturan-aturan sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat, 

membiarkan siswa dalam situasi yang sulit untuk ditanggulangi oleh 

mereka sendiri tanpa bimbingan atau pengendalian. Siswa sering tidak 

diberi batas-batas atau kendala yang mengatur apa saja yang boleh 

dilakukan, mereka diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri dan 

berbuat sekehendak mereka sendiri. Disiplin semacam ini sering disebut 

disiplin liberal. 

3. Kedisiplinan yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang 

terkendali atau kebebasan seluas-luasnya kepada seseorang (siswa) untuk 

berbuat apa saja tetapi konsekuensi terhadap perbuatan itu haruslah ia 

tanggung.Dalam konsep ini penerapan kedisiplinan menggunakan 

penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu siswa mengerti 

mengapa perilaku tertentu diharapkan. Metode semacam ini lebih 

menekankan aspek edukatif dari disiplin dari pada aspek hukumannya. 

Falsafah yang mendasari kedisiplinan semacam ini adalah falsafah bahwa 

bertujuan mengajar siswa mengembangkan kendali atas perilaku mereka 

sendiri sehingga mereka akan melakukan yang benar. Disiplin semacam 

ini sering pula disebut dengan disiplin modern. 
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2. Teknik-teknik Alternatif Pembinaan Sikap Disiplin  
 

Berdasarkan tiga konsep disiplin tersebut kemudian dikemukakan teknik-

teknik alternatif pembinaan disiplin peserta didik. Pertama, dinamai 

dengan teknik external control. External control adalah suatu teknik 

dimana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. 

Teknik ini meyakini kebenaran akan teori X yang mempunyai asumsi-

asumsi tak baik mengenai manusia. Mereka senantiasa diawasi dan          

dikontrol terus, agar tidak terjerembab kedalam kegiatan yang desktruktif 

dan tidak produktif. Menurut teknik external control ini, peserta didik 

harus terus menerus didisiplinkan, dan kalauperlu ditakuti dengan 

ancaman dan ganjaran. Ancaman diberikan kepada peserta didik yang 

tidak disiplin, sementara ganjaran diberikan kepada peserta didik yang 

mempunyai disiplin tinggi. 

 

Kedua dinamainya dengan teknik inner control atau internal control. 

Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik diatas. Teknik ini 

mengupayakan agar peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. 

Sesudah sadar ia akan mawas diri dan berusaha mendisiplinkan diri 

sendiri. Jika teknik dapat dikembangkan dengan baik maka akan 

mempunyai kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dengan teknik 

external control.Jika teknik inner control ini yang dipilih oleh guru maka 

haruslah bisa menjadi teladan dalam hal kedisiplinan, sebab guru tidak 

akan dapat mendisiplinkan peserta didiknya, jika ia sendiri tidak displin. 

Guru harus sudah memiliki self control dan inner control yang baik. 
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Ketiga, adalah teknik cooperatif control. Konsep teknik ini, adalah antara 

pendidik dan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam 

menegakkan kedisiplinan. Guru dan peserta didik lazimnya membuat 

semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang 

harus ditaati bersama-sama. Sanksi atau pelanggaran disiplin juga ditaati 

dan dibuat bersama. Kontrak atau perjanjian seperti ini sangat penting, 

oleh karenanya dengan cara demikianlah pendidik dan peserta didik dapat 

bekerja sama dengan baik. Dalam suasana demikianlah maka peserta didik 

juga dihargai. Inisiatif yang berasal dari dirinya, biarpun itu berbeda 

dengan inisiatif guru, asalkan baik juga diterima oleh guru dan peserta 

didik lainnya. 

 

F.PENELITIAN YANG  RELEVAN 

Di tingkat lokal penelitian ini relevan dengan salah satu penelitian yang    

dilakukan oleh monica ciciliani mahasisiwi FKIP  jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan Universitas Lampung. Adapun judul penelitiannya 

adalah “Pengatuh Aktivitas Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS) Terhadap Pembentukan Sikap Tertib Berlalu Lintas SMPN Islam 

YPI 3 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 

Pelajaran2013/2014.”   

Penelitian ini berangkat dari latar belakang lalu lintas merupakan bagian

 yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari , karena lalu 

lintas adalah  sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Tingginya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan lalu lintas 
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menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan terutama rendahnya 

sikap tertib berlalu lintas. Dimasa kini dapat kita lihat sekeliling kita 

banyaknya pelanggaranyang dilakukan oleh para pemakai kendaraan 

bermotor, para pejalan kaki, dan penggunaan jalan lainnya. Mudahnya 

bagi masyarakat mendapatkan sepeda motor menyebabkan para pelajar 

menginginkan memiliki kendaraan sepeda motor sendiri .  

Akibat dari kejadian tersebut sering terjadinya beberapa kasus yang           

diberitakan dalam program-program berita baik ditelevisi maupun koran, 

tidak jarang kecelakaan yang melibatkan pengemudi usia pelajar 

menimbulkan korban jiwa karena faktor peran serta orang tua dalam 

meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh usia pelajar 

nampaknya masih terbilang rendah.  

Kegiatan ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah atau disingkat PKS 

menjadi salah satu kegitan yang diadakan di SMP Islam YPI 3 Way Jepara 

yang terletak di Kabupaten Lampung Timur untuk membantu dalam 

penanman dan pembentukan sikap tertib siswa karena banyaknya 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para remaja diKabupaten 

Lampung Timur. Jadi, skripsi berisi tentang aktivitas ektrakurikuler patroli 

keamanan sekolah dan pembentukan sikap tertib berlalu lintas siswa. 

Penelitian ini  memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti ingin 

meneliti peranan kegiatan patroli keamanan sekolah terhadap upaya 

membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin peserta didik . 
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Metode yang digunakan dalam penelitian Monica Ciciliani ini adalah 

metode deskripsi korelasional yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

bebas (X) adalah aktivitas ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah (PKS) 

dengan indikator memberikan pelayanan dalam berlalu lintas, pembinaan 

dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pembinaan dan pengenalan 

rambu-rambu lalu lintas. Dan variabel terikat (Y) etika tertib berlalu lintas 

dengan indikatorkognitif (pemahaman), afektif(perasaan), konatif 

(perilaku). 

G.Kerangka Pikir 

1. Peranan dari Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah 

 Kegiatan dari Patroli Keamanan Sekolah  (PKS) di SMPN 23 Bandar 

Lampung, yaitu : 

1.Memberikan pelayanan dalam berlalu lintas. 

2.Memberikan pembinaan dan pengenalan kepada siswa  terutama anggota Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS) seputar rambu-rambu lalu lintas. 

3.Memberikan pembinaan dan pengenalan kepada siswa terutama anggota  

Patroli Keamanan Sekolah (PKS) seputar peraturan-peraturan lalu lintas 

dan berbagai hal-hal lain yang mendukung peran PKS. 

3.  Fungsi Lingkungan Sekolah Membina Tanggung Jawab Peserta Didik 

  Didalam tanggung jawab ada sejumlah media pembelajaran: 

1.Resiko. 
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2.Kesulitan. 

3.Keberanian mental. 

3.  Teknik-teknik Alternatif Pembinaan Sikap Disiplin Peserta Didik 

1.External control . 

 

2.Inner control . 
 

 3.Cooperatif control. 
 

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:                                                 

Variabel Y 

Variabel X 

 

--memmem 

- 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir 

 

 

 

Upaya dalam membangun 

tanggung jawab (y1): 

-Resiko 

-Kesulitan 

-Keberanian mental 

 

 

Peranan kegiatan PKS:  

Memberikan pelayanan dalam 

berlalu lintas 

-Memberikan pelayanan dan 

pengenalan seputar rambu-

rambu lalu lintas 

-Memberikan pengenalan dan 

pelayanan seputar peraturan-

peraturan lalu lintas 

 

Upaya dalam membangun 

sikap disiplin (y2) : 

-External control 

-Inner control 

-Cooperatif control 
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H. Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:27) “hipotesis adalah jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai ada bukti 

melalui penyajian data atau pernyataan sementara terhadap rumusan 

penelitian yang dikemukakan.“ 

 Berdasarkan latar belakang,teori dan kerangka pikir, maka penulis 

mengajukan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut: 

 Hi: Terdapat peranan kegiatan patroli keamanan sekolah dalam 

membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin peserta didik          

di SMPN 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 

 Ho:Tidak terdapat peranan kegiatan patroli keamanan sekolah dalam 

membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin peserta didik di 

SMPN 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 
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                              III METODELOGI PENELITIAN 

 
 
 

A.Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi 

korelasional karena dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menjelaskan 

hubungan antara konsep-konsep atau nilai-nilai variabel yang satu dengan 

yang lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian korelasional ini 

penulis ingin memaparkan data-data dan menganalisis secara objektif serta 

menggambarkan tentang  peranan kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 

terhadap upaya membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin . 

 

B.Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7di SMPN 23 

Bandar Lampung yang mengikuti kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 

yang berjumlah 31 orang. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel, 

karena subyek yang diteliti masih dijangkau semua. Oleh karena itu, 

peneltian ini disebut peneltian populasi. 
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C.Variabel Penelitian, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, dan 

Rencana Pengukuran Variabel 
 

1. Variabel Penelitian  

Menurut Suryadi Suryabrata (1983:91) variabel penelitian dapat diartikan 

sebagai “sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian sehingga 

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.” 

a. Peranan kegiatan patroli keamanan sekolah (pks) 

b. Upaya membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin. 

2 Definisi Konseptual 

Adapun definisi konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Kegiatan patroli keamanan sekolah 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa diluar jam sekolah yang            

dilaksanakan disekolah maupun diluar sekolah guna membantu siswa 

dalam menyalurkan bakat, minat serta kemampuan dan ketrampilan di luar 

bidang akademik melalui berbagai pembinaan sikap untuk membentuk 

kepribadian yang baik didalam memperoleh manfaat nilai-nilai yang 

terkandung dalam kegiatan tersebut yang merupakan bagian penting dari 

kurikulum. 

       b.Tanggung jawab 

Tanggung jawab usaha seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan atau 

pekerjaan dengan segala pengabdian dan pengorbanan baik untuk diri 

sendiri maupun orang lain dengan bersedia menanggung segala resiko 
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yang ada dan bersedia dituntut atau dipersalahkan bila terjadi suatu hal 

yang tidak diinginkan. 

c. Sikap disiplin 

Sikap disiplin  adalah suatu kecendrungan seseorang terhadap  penilaian 

suatu objek tertentu yang menimbulkan predisposisi secara emosional 

dalam bertingkah laku didalam menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu 

sehingga seseorang atau masyarakat memuat kesepakatan yang dibuat oleh 

masyarakat ataupun diluar ketentuan masyarakat dengan tujuan agar 

terhindar dari sanksi atau hukuman yang ada. 

   3.Definisi Operasional 

Definisi operasional dibuat agar dapat memberikan gambaran secara lebih 

jelas tentang jenis-jenis variabel. Jenis-jenis variabel ini dapat diuraikan 

penjelasannya secara lebih lanjut. 

Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 

Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) merupakan suatu wadah untuk 

belajar bagi peserta didik guna mencari akar masalah keselamatan, 

kelancaran, keamanan maupun mencari solusinya dalam hal menjaga 

keamanan serta ketertiban sekolah yang lebih berkaitan dalam hal berlalu 

lintas. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) adalah suatu organisasi yang 

merupakan wadah partisipasi para pelajar (SLTP/SLTA) yang bergerak    

dibidang kelalulintasan dibawah naungan kepolisian.adapun indikator-
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indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dari kegiatan patroli kemanan 

sekolah (pks) tersebut: 

             1.Memberikan pelayanan berlalu lintas 

               2.Pembinaan dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas. 

            3.Pembinaan dan pengenalan peraturan-peraturan lalu lintas. 

 

           b.  Tanggung Jawab peserta didik 

Tanggung jawab merupakan usaha seseorang dalam menjalankan suatu 

kegiatan atau pekerjaan dengan segala pengabdian dan pengorbanan 

baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan bersedia menanggung 

segala resiko yang ada dan bersedia dituntut atau dipersalahkan bila 

terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Adapun indikator-indikator yang 

dapat dijadikan tolak ukur tanggung jawab peserta didik: 

 1.Resiko 

                               2.Kesulitan 

                    3.Keberanian mental. 

c. Sikap disiplin  

Suatu kecendrungan terhadap  penilaian suatu objek tertentu yang memuat 

perilaku seseorang atau masyarakat, yang memuat kesepakatan yang telah     

dibuat oleh masyarakat ataupun diluar ketentuan masyarakat dengan tujuan 
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agar terhindar dari sanksi atau hukuman yang ada. Adapun indikator-

indikator yang dapat dijadikan tolak ukur sikap disiplin peserta didik: 

-External control 

   -Inner control 

               -Cooperatif control. 

 

4. Rencana Pengukuran Variabel 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik scoringpada 

alternatif jawaban dalam lembaran angket yang disebar keresponden: 

a. Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) (X), diukur dengan 

menggunakan angket tertutup dan indikator pengukurannya : 

-Memberikan pelayanan berlalu lintas 

                   -Pembinaan dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas. 

-Pembinaan dan pengenalan peraturan-peraturan lalu lintas. 

 

        Setiap angket mempunyai tiga kemungkinan jawaban yang  meliputi : 

a. Untuk yang sesuai dengan harapan akan diberi skor 3. 

b. Untuk yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi skor 2. 

c. Untuk yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi skor 1. 

 

b. Tanggung jawab (Y1), diukur dengan menggunakan angket tertutup dan 

indikator pengukurannya : 



58 
 

- Resiko 

     -Kesulitan 

     - Keberanian Mental 

 Setiap angket mempunyai tiga kemungkinan jawaban yang  meliputi: 

a.  Untuk yang baik diberi skor 3; 

b. Untuk jawaban yang kurang baik diberi skor 2; 

c. Untuk jawaban yang tidak baik diberi skor 1. 

    c.Sikap disiplin(Y2), diukur dengan menggunakan angket tertutup dan 

indikator pengukurannya: 

        - External control. 

        -Inner control. 

        -Cooperatif control. 

 

Setiap angket mempunyai tiga komponen tiga kemungkinan  jawaban yang 

meliputi : 

a. Untuk jawaban yang baik diberi skor 3; 

b. Untuk jawaban kurang baik diberi skor 2; 

c. Untuk yang tidak baik diberi skor 1. 
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C.Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pokok 

Metode angket 

Teknik pokok yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket 

atau kuisioner yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi 

tentang Peranan Kegiatan Patroli Kemanan Sekolah (PKS) Terhadap 

Upaya Membangun Rasa Tanggung Jawab Dan Sikap Disiplin Peserta Didik 

di SMPN 23 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.  

Penelitian ini menggunakan angket bersifat tertutup, sehingga responden 

menjawab pertanyaan dari tiga alternatif yaitu : (a).(b),(c) yang setiap 

jawaban diberikan bobot nilai yang bervariasi. Variasi nilai atau skor 

dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi nilai atau skor tiga 

(3).  

b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi nilai skor 

dua (2). 

c. Untuk jawaban yang tidak diharapkan akan diberi nilai skor satu (1). 

 

Berdasarkan keterangan diatas maka akan diketahui nilai tertinggi adalah 

tiga dan nilai terendah adalah satu. 
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2.Teknik Penunjang 

a. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara yang bersifat tidak berstruktur, 

agar penelitian dapat menerima informasi seluas-luasnya mengenai 

permasalahan dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada subjek 

penelitian dan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b.Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, natulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.Metode dokumentasi dipergunakan 

untuk mendapat jumlah siswa yang menjadi anggota sampel dalam 

penelitian dan nilai rata-rata. 

 

D. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu tindakan yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen sesuai pendapat Sudjana (2002:170), bahwa “ 

sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat diukur, apabila dapat        

diungkap data dari variabel yang hendak diteliti dengan tepat.” 

Untuk validitas alat ukur tidak diadakan uji coba tersendiri mengingat  

faktor waktu dan biaya,dengan demikian maka untuk mengetahui validitas 

dilihat dari logical validity, dengan cara mengkonsultasikan pada orang 
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yang mengerti dalam bidang penelitian. Dalam hal ini peneliti 

mengkonsultasikan kepada pembimbing skripsi yang dianggap peneliti 

sebagai ahli peneliti dan menyatakan angket valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Untuk menguji apakah alat ukur bisa dipakai atau tidak, maka dapat            

diadakan uji coba angket dengan teknik belah dua yaitu dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Melakukan uji coba dengan menyebarkan kuisioner kepada siswa-siswi    

diluar responden. 

b. Untuk menuju realibilitas kuisioner digunakan teknik belah dua atau ganjil 

genap. 

c. Langkah-langkah selanjutnya adalah menkoralsikan kelompok ganjil 

genap dengan korelasi product momen, yaitu: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑    (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan : 

rxy = Hubungan Variabel X dan Y 

X = Variabel Bebas 

Y = Variabel Terikat 

N = Jumlah Responden 
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a. Selanjutnya dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus 

Sperman Brown (Sutrisno Hadi, 2008: 37) agar diketahui koefisien 

seluruh item yaitu: 

rxy = 
 (   )

       
 

Keterangan : 

rxy = koefisien reliabilitas seluruh tes 

rgg = koefisien korelasi item ganjil dan genap 

(Saifuddin Azwar, 2012: 182-184) 

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas 

dengan kriteria : 

Antara 0,90 - 1,00 : Reliabilitas Tinggi 

Antara 0,50 - 0,89 : Reliabilitas Sedang 

Antara 0,00 - 0,49 : Reliabilitas Rendah. 

 

3.Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih 

mudah dipahami dan diinterprestasikan. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menganalisa data dengan cara 

memaparkan, mengolah, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian 

dengan susunan kata-kata dan kalimat dengan jawaban atas permasalahan 

yang diteliti. 
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Untuk mengolah dan menganalisis data, dapat menggunakan rumus : 

                            
     

 
 

 

Keterangan : 

I= Interval 

        NT          = Nilai Tinggi 

NR  = Nilai Rendah 

K = Kategori. 

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase Muhamad Ali (1985: 184) 

digunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
 

 
         

          Keterangan: 

P = besarnya persentase 

F = Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item 

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden. 

Untuk menafsirkan banyaknya persentase (Suharsimi Arikunto 1997: 196) 

yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut : 

76% -100% = baik 

56% - 75%  = cukup 
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40% - 55%  = kurang baik 

0% - 39%    = tidak baik 

Pengujian keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus Chi 

Kuadrat yaitu sebagai berikut : 

                             ∑∑
(       )

   

 

   

 

   

 

Keterangan : 

         X        = Chi Kuadrat 

∑     = Jumlah Baris 

∑     = Jumlah kolom 

Oij = Banyaknya data yang diharapkan 

Eij = Banyaknya data hasil pengamatan 

Sudjana, (2012 : 280) 

Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

a. Jika X
2
 hitung lebih besar atau sama dengan X

2 
tabel dengan taraf 

signifikan 5% hipotesis diterima. 

b. Jika X
2 
hitung lebih kecil atau sama dengan X

2
tabel dengan taraf 

signifikan 5% maka hipotesis ditolak. 
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Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefisien 

kontingensi sebagai berikut : 

C = √
  

    
 

Keterangan: 

C = Koefisien kontingensi 

X
2 

= Chi Kuadrat 

N = jumlah sampel 

Sudjana, (2012: 280) 

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi 

faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontigensi 

maksimum yang bisa terjadi. Harga C ini dapat dihitung dengan rumus: 

Cmax = √
   

 
 

Keterangan : 

Cmax = Koefisien Kontigensi maksimum 

M    = Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria uji. 

Hubungan “makin dekat harga C pada Cmax, maka besar derajat  asosiasi antara 

faktor” Sutrisno Hadi, (2000: 317). Kemudian hasil tersebut dijadikan 
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patokan untuk menentukan tingkat keeratan pengaruh dengan langkah 

sebagai berikut: 

 kat  
 

     
 

Keterangan : 

C = Koefisien Kontigensi 

Cmaks = Koefisien Kontigensi maksimum 

 Sehingga diperoleh klasifikasi atau pengkategorian menurut Sugiyono (2010:184) 

sebagai berikut : 

          0,00 – 0,19 = Kategori sangat rendah 

           0,20 – 0,39 = Kategori Rendah 

           0,40 - 0,59 = Kategori sedang 

           0,69 – 0,79 = Kategori kuat 

           0,80 – 1,00 = Kategori sangat kuat 
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan mengenai 

Peranan kegiatan PKS Terhadap Upaya Membangun Rasa Tanggung Jawab 

Dan Sikap Disiplin Peserta Didik Di SMPN 23 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2017/2018, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peranankegiatan patroli keamanan sekolah (PKS) terhadap upaya 

membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin peserta didik di 

SMPNegeri 23 bandar lampung tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini berarti 

kegiatan PKS dapat membangun rasa tanggung jawab dan sikap disiplin 

peserta didik yakni peserta didik dilibatkan untuk memberikan pelayanan 

berlalu lintas, pembinaan dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas serta 

pembinaan dan pengenalan peraturan-peraturan lalu lintas. 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran kepada 

1. Orang tua, diharapkan agar selalu dapat memberikan perhatian dan 

pengawasan yang lebih terhadap anak mereka yang masih duduk dibangku 

sekolah untuk tidak menginzinkan anak sejak dini dalam berkendaraan 

dengan memberikan berbagai pemahaman yang baik baik pada anak yang 
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berkaitan dengan kelalulintasan serta membiasakan diri untuk selalu 

mengajarkan pada anak untuk selalu tunduk dan patuh pada aturan yang ada 

dan berlaku. 

2. Kepada pihak sekolah, diharapkan agar dapat lebih banyak memberikan 

sosialisasi tentang kelalulintasan terlebih pada saat peserta didik mengikuti 

pembelajaran dikelas dan lebih banyak menambah waktu kegiatan pks agar 

para peserta didik yang berpartisipasi lebih memiliki minat dalam 

membanguntanggung jawab dan sikap disiplin. 

3.  Kepada guru pelajaran PPKn diharapkan agar dapat memberikan 

pemahaman dan pengertian tentang arti penting hukum sebagai salah satu 

agar peserta didik untuk tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku saat ini 

4.Kepada peserta didik yang masih duduk dibangku sekolah sekaligus penerus 

generasi bangsa selanjutnya agar selalu dapat memahami pentingnya arti 

tanggung jawab dan sikap disiplin untuk dirinya dengan memaknai segala 

bentuk kegiatan yang dapat menunjang tanggung jawab dan sikap disiplin 

peserta didik salah satu bentuknya dengan memahami berbagai materi 

kelalulintasan yang ada pada kegiatan PKS. 
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