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SARI 

Amanatuz, Khawamirza Yusin Arsyi. 2013. Penanaman Kedisiplinan Melalui 

Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang. 

Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Masrukhi, M. Pd. Pembimbing II: Drs. 

Hamonangan Sigalingging, M. Si.  

Kata Kunci: Disiplin, Ketahanan, Ketahanan Sekolah 

Kedisiplinan dalam diri siswa cukup memprihatinkan karena dampak 

faktor lingkungan dimana belum adanya keseimbangan antara persiapan diri atau 

mental siswa dengan pemahaman perkembangan teknologi dan budaya barat yang 

sesungguhnya memerlukan kedisiplinan dalam pemanfaatan produksi teknologi 

yang kini berkembang pesat, apalagi SMK Negeri 7 Semarang berada di pusat 

kota Semarang yang dengan mudahnya ancaman, tantangan, hambatan dan 

gangguan datang ke sekolah. Dalam mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, 

dan gangguan baik dari dalam maupun luar sekolah sehingga sekolah 

mengupayakan menanamkan kedisiplinan melalui pogram kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah). Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sikap 

disiplin siswa SMK Negeri 7 Semarang, (2) mengetahui penanaman kedisiplinan 

melalui program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 

Semarang, (3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Sikap disiplin siswa SMK Negeri 7 

Semarang, penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang, dan faktor pendukung dan 

penghambat program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) dalam 

menanamkan kedisiplinan di SMK Negeri 7 Semarang. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, guru Pendidikan 

Kewarganegaraan, dan siswa SMK Negeri 7 Semarang. Sumber data sekundernya 

adalah dokumentasi dan buku, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan data. Dalam 

penelitian ini analisis yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang dilakukan 

dengan 4 tahap, yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, 

dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa SMK Negeri 7 

Semarang sudah baik. Siswa menyadari pentingnya kedisiplinan untuk kehidupan, 

dan pihak sekolah menanamkan kedisiplinan dilakukan secara terus menerus 

dengan mengombinasikan tiga cara, yaitu dengan disiplin otoriter, disiplin lemah, 

dan disiplin demokratis. Penanaman kedisiplinan di SMK Negeri 7 Semarang 

melalui program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) dilakukan dengan 

beberapa kegiatan, antara lain Peraturan Baris Berbaris (PBB), senam, sosialisasi 

bahaya narkoba, reproduksi sehat, Undang-Undang lalu lintas, Undang-Undang 
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Ketenagakerjaan, motivasi dan kepemimpinan, kebijakan sekolah, penularan ilmu 

dan pengalaman alumni, dan wawasan kebangsaan dan bela negara. Program 

kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa SMK Negeri 7 Semarang, kecuali 

kelas XIII. Program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) mendapatkan 

dukungan dari pihak sekolah berupa pendanaan, sarana prasarana, partisipasi 

kepala sekolah dan guru, serta mendapatkan dukungan dari pihak luar, seperti 

POLRI, KODIM, ABITA, dokter Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 

Alumni dan orang tua siswa. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan HANSEK 

berasal dari siswa sendiri yaitu kehadiran siswa yang dikarenakan kurang siapnya 

siswa mengikuti kegiatan dan rasa jenuh yang dialami oleh siswa, akan tetapi hal 

itu dapat teratasi oleh pihak sekolah dan siswa. 

Kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu sikap disiplin 

siswa SMK Negeri 7 Semarang sudah menunjukkan hasil yang baik, penanaman 

kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) sudah 

berjalan dengan baik dan sudah mencapai tujuan-tujuan diadakannya program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), serta pelaksanaan program kegiatan ini 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam sekolah, maupun luar 

sekolah. Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu sikap disiplin siswa 

harus selalu ditingkatkan, dan hendaknya penanaman kedisiplinan siswa menjadi 

perhatian pemerintah, seluruh sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Disiplin diartikan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang 

berlaku. Sedangkan, kedisiplinan merupakan suatu sikap yang taat dan patuh 

terhadap peraturan yang berlaku. Kedisiplinan merupakan sesuatu hal yang 

penting dalam kehidupan, seseorang akan memperoleh keberhasilan jika ia 

selalu bersikap disiplin dalam melakukan segala kegiatan. Kedisiplinan harus 

di mulai sejak kecil dan dapat di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat, dan lingkungan sekolah. 

Di lingkungan keluarga, orang tua membentuk peraturan yang 

sekiranya dibutuhkan untuk membentuk keluarga yang baik, seperti 

membatasi waktu bermain anak dan saling menghormati sesama anggota 

keluarga. Orang tua juga harus membiasakan kedisiplinan secara terus-

menerus dilakukan dan orang tua harus melakukan evaluasi kepada anak-anak 

sehingga kebiasaan yang terus-menerus dapat membentuk karakter anak 

berjiwa disiplin dan lebih dapat bertanggung jawab pada diri sendiri, 

dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diajari berperilaku disiplin. 

Lingkungan masyarakat juga memiliki peraturan yang dibuat oleh masyarakat 

itu sendiri atau pemerintah untuk ditaati oleh seluruh masyarakat, seperti 

mematuhi peraturan lalu lintas, saling menghormati, dan gotong royong. 

Sedangkan lingkungan sekolah, tidak dapat dipungkiri sekolah 

merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk dan mempengaruhi 
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perilaku siswa. Di sekolah siswa berinteraksi dengan guru yang mendidik dan 

mengajarnya. Sikap, teladan, perbuatan dan perkataan guru yang dilihat dan 

didengar serta dianggap baik oleh siswa dapat masuk sebegitu dalam ke 

dalam hati sanubari siswa dan dampaknya kadang-kadang melebihi pengaruh 

dari orang tuanya di rumah. Sikap dan perilaku yang dicerminkan oleh guru 

pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa di sekolah. 

Selain itu juga, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran merupakan suatu proses terjadinya perubahan tingkah laku. 

Perubahan ini meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Salah satu 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses perubahan tingkah laku 

adalah lingkungan. Lingkungan yang menjadikan siswa-siswanya secara 

sadar memahami dan menaati peraturan disiplin sekolah adalah suatu keadaan 

yang perlu diwujudkan (Joko Sumarno, 2008:23). 

Setiap sekolah pasti memiliki peraturan yang bertujuan untuk 

melatih disiplin siswa. Kedisiplinan siswa dapat dilihat dari ketaatan atau 

kepatuhan siswa terhadap peraturan yang berlaku di sekolah, meliputi siswa 

masuk sekolah tepat waktu, keluar sekolah pada waktu jam pulang sekolah, 

mengikuti pelajaran dengan tenang, berpakaian sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan, setiap hari senin selalu mengikuti upacara bendera, 

mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, tidak membolos dan lain 

sebagainya. Kedisiplinan siswa pada sekarang ini cukup memprihatinkan, 

apalagi pada jenjang sekolah menengah yang siswa-siswanya beranjak 
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dewasa dan mulai belajar mengenal jati diri pribadinya. Banyak siswa yang 

melakukan pelanggaran peraturan di sekolah, contohnya bolos sekolah, tidak 

mengikuti upacara bendera, memakai baju tidak sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan, merokok, membuat gaduh kelas ketika pelajaran, dan lain 

sebagainya. Siswa yang melakukan pelanggaran tersebut biasanya diberikan 

hukuman atau sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat siswa dan 

sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila pelanggaran yang diperbuat siswa 

sudah tidak bisa ditoleransi lagi, biasanya sekolah menyerahkan kembali 

kepada orang tuanya dengan kata lain siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah. 

Kondisi yang tidak menguntungkan dan cukup memprihatinkan ini, sekolah 

secara umumnya membentuk Tim Ketertiban Sekolah agar sekolah menjadi 

lebih baik. 

Di Kota Semarang, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 

Semarang merupakan salah satu sekolah yang peduli terhadap kedisiplinan. 

SMK Negeri 7 merupakan sekolah kejuruan negeri dengan lama pendidikan 

selama 4 tahun, yaitu 3 tahun menempuh pendidikan teori dan 1 tahun 

menempuh pendidikan praktik di berbagai perusahaan. SMK Negeri 7 

memiliki 9 jurusan, yaitu 1) Teknik Gambar Bangunan, 2) Teknik Konstruksi 

Batu dan Beton, 3) Teknik Audio Video, 4) Teknik Elektronika Industri, 5) 

Teknik Mekatronika, 6) Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 7) Teknik 

Pemesinan, 8) Teknik Kendaraan Ringan, dan 9) Teknik Komputer dan 

Jaringan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini berlokasi dipusat kota 

Semarang, tepatnya di Jalan Simpang Lima No. 1 Semarang. Sekolah 
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Menengah Kejuruan (SMK) ini memiliki kualitas yang sangat baik, dilihat 

dari prestasi akademik maupun non akademik, sehingga lulusan siswa-siswa 

SMK Negeri 7 sudah dipesan oleh beberapa perusahaan untuk bergabung dan 

menjadi karyawan dalam perusahaan tersebut. SMK Negeri 7 seperti sekolah 

lainnya memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh 

seluruh warga sekolah baik siswa-siswa, kepala sekolah, guru-guru, maupun 

karyawan sekolah. Dalam mengajarkan kedisiplinan kepada siswa, sekolah 

yang bersemboyan “Tiada Hari Tanpa Prestasi” memberlakukan kebijakan 

yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa, mulai dari siswa tingkat I, tingkat II, 

dan tingkat III yaitu kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah). 

Program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) merupakan ciri 

khas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang. HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang 

memiliki kekuatan atau kemampuan dalam menghadapi ancaman, tantangan, 

hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berasal dari luar maupun dari dalam 

sekolah yang dapat membahayakan proses belajar mengajar di sekolah. 

Kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) tidak hanya bertujuan untuk melatih 

kedisiplinan siswa, tetapi juga untuk melatih tanggung jawab siswa, dan 

melatih mental para siswa jika nantinya mereka terjun ke dunia kerja, serta 

meningkatkan pertahanan sekolah terhadap ancaman-ancaman yang berasal 

dari lingkungan luar sekolah. Ketahanan sekolah sangat diperlukan untuk 

menjaga kondisi yang kondusif di dalam sekolah yang sekarang ini telah 

banyak munculnya ancaman, tantangan yang berasal dari luar sekolah yang 
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dapat mempengaruhi perilaku disiplin siswa. Disiplin siswa dapat 

dikembangkan dengan melaksanakan program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah), karena program kegiatan ini mengajarkan kepada siswa 

betapa pentingnya disiplin bagi kehidupan dan berlangsungnya proses belajar 

mengajar. 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi berkembang dengan 

pesatnya, dan mudah masuknya kebudayaan dari negara lain seperti 

handphone, style berpakaian, hingga gaya bahasa dan kebudayaan. Teknologi 

yang berkembang ini memiliki dampak positif bagi kehidupan, akan tetapi 

tidak semua teknologi ini memiliki dampak positif, teknologi ini juga dapat 

dikatakan sebagai ancaman, tantangan yang datang dari luar sekolah dan akan 

berdampak buruk bagi sekolah, terutama siswa. Tidak dapat dipungkiri 

banyak orang menyukai perkembangan teknologi, tidak terkecuali siswa. 

Mereka senang dengan perkembangan teknologi ini, karena semua informasi 

mudah di dapat, akan tetapi dapat berpengaruh dengan perilaku siswa. 

Kedisiplinan siswa pun juga cukup memprihatinkan karena adanya faktor dari 

luar lingkungan sekolah, contohnya di dalam kelas, yang seharusnya siswa 

mendengarkan pelajaran yang diajarkan oleh guru, siswa malah asyik main 

gadget yang dibawanya, siswa menggunakan pakaian yang tidak sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, rambut yang mengikuti 

gaya style jaman sekarang, siswa mengerjakan tugas dengan mengandalkan 

informasi dari internet. Lingkungan masyarakat sekitar sekolah diharapkan 

ikut mendukung dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap 



6 
 

 

lingkungan sekolah. Jika kondisi itu tercipta dengan baik maka peningkatan 

kedisiplinan akan membuahkan hasil yang baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti mengambil judul “PENANAMAN KEDISIPLINAN MELALUI 

PROGRAM KEGIATAN HANSEK (KETAHANAN SEKOLAH) DI SMK 

NEGERI 7 SEMARANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar 

belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sikap disiplin siswa SMK Negeri 7 Semarang? 

2. Bagaimana penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) dalam menanamkan kedisiplinan di SMK 

Negeri 7 Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. untuk mengetahui sikap disiplin siswa SMK Negeri 7 Semarang. 

2. untuk mengetahui penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang. 
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3. untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) dalam menanamkan 

kedisiplinan di SMK Negeri 7 Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk memberikan 

sumbangan pengetahuan bagi ilmu-ilmu sosial, menambah wawasan, 

informasi dan menambah koleksi buku-buku perpustakaan yang dapat 

dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya yang merasa tertarik 

dengan kajian-kajian tentang kedisiplinan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

seluruh masyarakat dalam menanamkan kedisiplinan.  

b. Sebagai wacana ilmiah yang memberikan informasi tentang kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah). 

 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

pengertian yang menyimpang dari judul ”Penanaman Kedisiplinan melalui 

Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 

Semarang”. Selain itu juga untuk membatasi ruang lingkup objek penelitian 

ini. 
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1. Disiplin 

Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan kepada anak-anak 

perilaku moral yang diterima kelompok (Hurlock, 1980:123). 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan 

kepada peraturan (Pusat Bahasa Depdiknas dalam handoyo, 2009:31). 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan (Mahbubi, 2012: 45). 

Dari beberapa pengertian di atas bahwa disiplin adalah kepatuhan 

atau ketaatan terhadap peraturan yang diajarkan kepada anak-anak agar 

tercipta perilaku baik yang didukung dengan kesadaran. 

2. Ketahanan 

Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tahan penderitaan, 

tabah, kuat; dapat menguasai dirinya; tidak kenal menyerah (Lemhannas, 

1991: 56). 

Ketahanan adalah kekuatan dalam menghadapi atau mengatasi 

segala macam tantangan, ancaman atau gangguan yang datang dari luar 

maupun dari dalam. Ketahanan adalah daya tahan, kekuatan. 

3. Ketahanan Sekolah 

Ketahanan sekolah adalah suatu kondisi dinamik yang berisi 

kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan 

yang timbul dari dalam dan luar sekolah, yang langsung maupun tidak 

langsung mengganggu proses belajar mengajar dalam rangka membangun 

manusia Indonesia seutuhnya (Depdikbud, 1985: 8-9). 
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Ketahanan sekolah adalah kekuatan sekolah dalam menghadapi atau 

mengatasi segala macam tantangan, ancaman atau gangguan yang datang 

dari dalam maupun dari luar sekolah yang dapat membahayakan 

kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Sikap Disiplin 

1. Pengertian Disiplin 

Kata disiplin, dalam Bahasa Inggris yaitu discipline, berasal dari 

kata bahasa latin yang sama yaitu discipulus dengan kata disciple dan 

mempunyai makna yang sama mengajari atau mengikuti pemimpin yang 

dihormati (Jane dan Marilyn, 2005: 24). Disiplin artinya tata tertib, 

ketaatan kepada peraturan (Pusat Bahasa Depdiknas dalam Handoyo, 

2002: 268). Disiplin adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang 

didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta 

berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata 

kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. 

Kenyataannya harus terlihat dalam perbuatan atau tingkah laku yang 

nyata, yaitu perbuatan tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan atau 

taat kelakuan yang semestinya (Amiroeddin Sjarif dalam Furqon, 2010: 

45). Tujuan dari disiplin itu sendiri adalah untuk memberitahukan kepada 

anak-anak perilaku mana yang baik dan mana yang buruk, serta 

mendorong untuk berperilaku sesuai dengan standar-standar (Hurlock, 

1980: 123-124). 

Disiplin berperan penting dalam perkembangan kode moral. 

Meskipun anak memerlukan disiplin, disiplin merupakan masalah yang 
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serius bagi anak yang lebih besar. Penanaman kedisiplinan lebih efektif 

dilakukan ketika anak masih kecil, cenderung akan menyebabkan 

kebencian pada anak yang lebih besar. Kalau disiplin dibutuhkan dalam 

perkembangan, haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak 

(Hurlock, 1980: 163). Esensi disiplin bagi anak-anak yang lebih besar, 

yaitu: 

a) Bantuan dalam mendasarkan kode moral 

Dalam kasus yang lebih besar, pengajaran mengenai benar dan salah 

seyogjanya menekankan alasan mengapa pola perilaku tertentu 

diterima dan mengapa pola lain tidak diterima, dan seyogjanya 

diarahkan untuk menolong anak memperluas konsep tertentu menjadi 

konsep yang lebih luas, lebih abstrak. 

b) Ganjaran 

Ganjaran, seperti pujian atau perlakuan secara khusus karena berhasil 

mengatasi situasi sulit, dengan baik, mempunyai nilai pendidikan yang 

kuat jika ujian dan perlakuan khusus menunjukan pada anak bahwa ia 

bertindak benar dan juga jika memdorong anak untuk mengulang 

perilaku yang baik. Bagaimanapun juga, jikalau pujian dan perlakuan 

khusus harus menjadi efektif ganjaran harus sesuai dengan usia dan 

tingkat perkembangan anak. 

c) Hukuman 

Seperti ganjaran, hukuman harus sesuai dengan perkembangan dan 

harus dilakukan secara adil; kalau tidak, dapat menimbulkan 

kebencian anak. Hukuman juga harus mendorong anak untuk 

menyesuaikan diri dengan harapan sosial di masa berikutnya. 

d) Konsistensi 

Disiplin yang baik selalu konsisten. Apa yang benar hari ini, besok 

juga benar dan lusa pun juga benar. Perbuatan yang salah harus 

mendapatkan hukuman yang sama bila perbuatan itu setiap kali 

diulang, dan perbuatan yang benar juga harus mendapat ganjaran yang 

sama (Hurlock, 1980: 166). 

 

Dari keempat makna disiplin bagi anak yang lebih besar di atas 

dapat disimpulkan bahwa dalam memberlakukan sikap disiplin harus 

sesuai dengan perkembangan anak, sehingga anak memahami harus 

bersikap disiplin, agar anak lebih peduli terhadap kehidupannya, dan selalu 
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bertingkah laku baik. Dalam memberikan bantuan dalam mendasarkan 

kode moral snagat diperlukan agar anak tersebut dapat membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk, sehingga anak tersebut tidak terjerumus 

dalam perilaku yang menyimpang. 

Dalam Memberikan ganjaran atas perilaku anak yang baik dapat 

menjadikan anak terus berperilaku yang baik karena mereka beranggapan 

bahwa dengan berperilaku yang baik, mereka akan mendapatkan ganjaran 

khusus, misalnya diberikannya hadiah atau pujian atas perilaku baik 

mereka. Memberikan hukuman dapat dilakukan apabila anak tersebut 

berperilaku buruk. Akan tetapi, hukuman yang diberikan harus sesuai 

dengan pelanggaran yang diberikan, dan harus diberikan penjelasan 

mengapa dia diberikan hukuman, sehingga dia tidak akan mengulangi 

pelanggaran yang telah dilakukan, karena bagi.nya hukuman merupakan 

momok yang menakutkan. Sedangkan, konsistensi memang diperlukan 

orang tua dalam mendidik anak. Misalnya, hukuman akan selalu diberikan 

apabila anak melakukan selalu mengulang perbuatan buruk, dan 

sebaliknya ganjaran selalu diberikan apabila anak selalu berbuat baik. 

Ada dua jenis dorongan yang mempengaruhi disiplin, yaitu 

pertama, dorongan yang datang dari dalam diri manusia, berupa 

pengetahuan, kesadaran, dan kemauan untuk berbuat disiplin; kedua, 

dorongan yang datang dari luar yaitu perintah, larangan, pengawasan, 

pujian, ancaman, hukuman, ganjaran dan sebagainya. Peningkatan disiplin 

atas dorongan dari dalam diri manusia dapat terlaksana kalau ia menyadari 



13 
 

 

dan menerima disiplin itu sebagai hal yang wajar dalam kehidupan 

sekolah. Begitu pula, rasa tanggungjawab dapat ditingkatkan kalau orang 

dilibatkan sejak dari merencanakan kegiatan, sehingga ia merasa bahwa 

kegiatan itu adalah miliknya. Sedangkan, dorongan yang datang dari luar, 

dalam batas-batas tertentu dapat menunjang disiplin, tetapi sebaliknya 

dapat pula menjadi penghambat tegaknya disiplin. Oleh karena itu 

pemanfaatan dorongan dari luar tersebut hendaknya dipertimbangkan lebih 

dahulu secara matang (Depdikbud, 1986: 34). 

Disiplin sangat diperlukan dalam perkembangan anak-anak agar 

mereka mampu menjalani kehidupan dengan baik, dan dapat meraih 

kesuksesan. Sehingga menanamkan kedisiplinan merupakan suatu 

keharusan untuk menjadikan anak-anak memiliki pribadi yang berkarakter 

baik. Disiplin merupakan kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh 

sifat yang teguh dalam memegang prinsip, pantang mundur dalam 

menyatakan kebenaran, dan pada akhirnya mau berkorban untuk 

kepentingan bangsa dan negara (Bahri dalam Handoyo, 2009: 31). Upaya 

yang dilakukan orang tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin 

diri dengan: 

a) Perilaku yang patut dicontoh, artinya setiap perilakunya tidak sekedar 

perilaku yang bersifat mekanik, tetapi harus didasarkan pada 

kesadaran bahwa perilakunya akan dijadikan lahan peniruan dan 

identifikasi bagi anak-anaknya. 

b) Kesadaran diri juga harus ditularkan pada anak-anaknya dengan 

mendorong mereka agar perilaku kesehariannya taat kepada nilai-nilai 

moral. 

c) Komunikasi dialogis yang terjadi antara orang tua dan anak-anaknya, 

terutama yang berhubungan dengan upaya membantu mereka untuk 
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memecahkan permasalahan, berkenaan dengan dengan nilai-nilai 

moral. 

d) Menyuburkan ketaatan anak-anak terhadap nilai-nilai moral dapat 

diaktualisasikan dalam menata lingkungan fisik yang disebut momen 

fisik. 

e) Penataan lingkungan fisik yang melibatkan anak-anak dan berangkat 

dari dunianya akan menjadikan anak semakin kokoh dalam 

kepemilikan terhadap nilai-nilai moral dan semakin terundang untuk 

meningkatkannya. 

f) Penataan lingkungan sosial dapat menghadirkan situasi kebersamaan 

antara anak-anak dengan orang tua. 

g) Penataan lingkungan pendidikan akan semakin bermakna bagi anak 

jika mampu menghadirkan iklim yang menggelitik dan mendorong 

kejiawaannya untuk mempelajari nilai-nilai moral. 

h) Penataan suasana psikologis semakin kokoh jika nilai-nilai moral 

secara transparan dijabarkan dan diterjemahkan menjadi tatanan sosial 

dan budaya dalam kehidupan keluarga. 

 

Kedelapan upaya di atas sangat diperlukan sebagai panduan dalam 

membuat perubahan dan pertumbuhan anak, memelihara harga diri anak 

dan dalam menjaga hubungan erat antara orang tua dengan anak (Shochib, 

2010:25-28). 

Terdapat tiga unsur penting dalam disiplin peraturan dan hukum 

yang berfungsi sebagai pedoman bagi penilaian yang baik, hukuman bagi 

pelanggaran peraturan dan hukum, dan hadiah untuk perilaku yang baik 

atau usaha untuk berperilaku sosial yang baik. Aspek pendidikan dari 

disiplin dan hukuman hanya diberikan kalau terbukti anak-anak mengerti 

apa yang diharapkan dan apabila ia sengaja melanggar peraturan. Cara 

untuk meningkatkan keinginan anak-anak untuk belajar berperilaku sosial 

yang baik adalah dengan memberikan hadiah. Akan tetapi, sekarang ini 

bentuk hukuman yang umum digunakan adalah hukuman tubuh dalam 

bentuk tepukan, tamparan, dan pukulan; mengucilkan anak-anak dikamar; 
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menyuruh tidur, kadang-kadang tanpa makan; menyuruh duduk di kursi di 

pojokan ruangan sehingga semua orang dapat melihat; melarang 

keistimewaan seperti menonton acara TV yang digemari; mengancam 

untuk meninggalkannya atau tidak mencintainya; membandingkan dengan 

saudara-saudara yang lebih baik; mengomeli dan berulang-ulang 

mengomentari pelanggarannya. Sedangkan, hadiah dalam bentuk mainan, 

gula-gula, diajak pergi atau diberi sesuatu yang menyenangkan, digunakan 

secara hemat oleh orang tua dan juga oleh mereka yang lebih menyukai 

disiplin yang demokratis. Mereka takut kalau hal ini akan memanjakan 

anak atau takut cara ini dianggap sebagai bentuk penyuapan yang 

merupakan teknik disiplin yang buruk. Lalai menggunakan cara pemberian 

hadiah menyebabkan anak-anak mengalami kurangnya pendorong yang 

kuat untuk belajar berperilaku sosial yang baik (Hurlock, 1980: 124). 

Pada dasarnya menanamkan kedisiplinan dengan cara selalu 

menghukum, belum tentu membuat anak-anak tersebut dapat berperilaku 

baik, bisa jadi sebaliknya anak-anak berperilaku yang buruk karena 

mereka mencontoh apa yang diajarkan. Dengan cara selalu memberikan 

hadiah pun belum merupakan cara yang terbaik dalam menanamkan 

kedisiplinan kepada anak-anak. Pemberian hadiah ini dapat menjadikan 

anak-anak acuh tak acuh terhadap peraturan, karena mereka menganggap 

tanpa mengindahkan peraturan, hadiah selalu diberikan. Cara 

menanamkan kedisiplinan tidak hanya memberikan hukuman saja atau 

memberikan hadiah saja. Dengan cara memberikan contoh kepada mereka 
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untuk berperilaku yang baik, memberikan pengertian bahwa melanggar 

peraturan atau hukum itu akan mendapat sanksi dan selalu mengingatkan 

anak-anak untuk berperilaku baik. 

Menurut M. Furqon Hidayatullah dalam bukunya “Pendidikan 

Karakter: Membangun Peradaban Bangsa” (2010: 45) mengemukakan 

bahwa: 

kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter. 

Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, 

banyak upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau 

tidak disiplin. Banyak agenda yang telah ditetapkan tidak dapat 

berjalan karena kurang disiplin. Dengan kurangnya disiplin dapat 

mengakibatkan lemahnya motivasi seseorang dalam melakukan 

sesuatu. Oleh karena itu, menanamkan kedisiplinan merupakan 

sesuatu hal yang penting agar segala sesuatunya berjalan dengan tepat 

waktu. Apabila menanamkan kedisiplinan dilakukan secara terus 

menerus maka akan menjadikan kebiasaan yang positif bagi semua 

orang. 

 

Kedisiplinan sangat diperlukan karena kedisiplinan dapat 

membentuk sikap, perilaku dan kepribadian semua orang menjadi lebih 

baik. Akan tetapi dalam menanamkan kedisiplinan tidak hanya dilakukan 

hanya sekali atau beberapa kali saja untuk menghasilkan sesuatu yang 

baik. Menanamkan kedisiplinan harus dilakukan terus-menerus sehingga 

semua orang benar-benar membutuhkan kedisiplinan dan dengan 

demikian, semua orang akan memperoleh keberhasilan karena selalu 

menanamkan kedisiplinan dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan, 

dengan kurangnya disiplin dapat menurunkan semangat dan 

mengakibatkan susahnya membentuk motivasi diri sehingga dalam 

melakukan sesuatu rencana akan sulit terwujud. 
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2. Jenis-jenis Pendisiplinan 

Beberapa macam jenis disiplin menurut Elizabeth B. Hurlock 

dalam bukunya “Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang 

Rentang Kehidupan” (1980: 125), yaitu : 

a) Disiplin Otoriter 

Merupakan bentuk disiplin tradisonal dan yang berdasarkan pada 

ungkapan kuno yang mengatakan bahwa “menghemat cambukan 

berarti memanjakan anak”. Dalam disiplin yang bersifat otoriter, 

orang tua dan pengasuh yang lain menetapkan peraturan-peraturan dan 

memberitahukan anak bahwa ia harus mematuhi peraturan-peraturan 

tersebut.  Tidak ada usaha untuk menjelaskan pada anak, mengapa ia 

harus patuh dan padanya tidak diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat tentang adil tidaknya peraturan-peraturan 

atau apakah peraturan-peraturan itu masuk akal atau tidak. Kalau anak 

tidak mengikuti peraturan, ia akan dihukum yang seringkali kejam dan 

keras dan dianggap sebagai cara untuk mencegah pelanggaran 

peraturan di masa mendatang. 

b) Disiplin yang Lemah 

Disiplin yang lemah berkembang sebagai proses terhadap disiplin 

otoriter yang dialami oleh banyak orang dewasa dalam masa kanak-

kanaknya. Filsafat yang mendasari teknik disiplin ini adalah bahwa 

melalui akibat dari perbuatannya sendiri anak-anak akan belajar 

bagaimana berperilaku secara sosial. Dengan demikian anak tidak 

diajarkan peraturan-peraturan, ia tidak dihukum karena sengaja 

melanggar peraturan, juga tidak ada hadiah bagi anak yang 

berperilaku sosial baik. Banyak orang dewasa saat ini yang cenderung 

meninggalkan bentuk disiplin itu karena tidak berhasil memenuhi tiga 

unsur penting dari disiplin, yaitu peraturan dan hukum yang berfungsi 

sebagai pedoman bagi penilaian yang baik, hukuman bagi pelanggaran 

peraturan dan hukum, dan hadiah untuk perilaku yang baik atau usaha 

untuk berperilaku sosial yang baik. 

c) Disiplin Demokratis 

Kecenderungan untuk menyenangi disiplin yang berdasarkan prinsip-

prinsip demokratis sekarang meningkat. Prinsip-prinsip demokratis 

menekankan hak anak untuk mengetahui mengapa peraturan-peraturan 

dibuat dan memperoleh kesempatan mengemukakan pendapatnya 

sendiri bila ia menganggap bahwa peraturan itu tidak adil. Diusahakan 

agar anak mengerti apa arti peraturan-peraturan dan mengapa 

kelompok sosial mengharapkan anak mematuhi peraturan-peraturan 

itu. Dalam disiplin yang demokratis hukuman “disesuaikan dengan 

kejahatan” dalam arti diusahakan agar hukuman yang diberikan 

berhubungan dengan kesalahan perbuatan-perbuatan, tidak lagi diberi 
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hukuman badan. Penghargaan terhadap usaha-usaha untuk 

menyesuaikan dengan harapan sosial yang tercakup dalan peraturan-

peraturan diperlihatkan melalui pemberian hadiah terutama dalam 

bentuk pujian dan pengakuan sosial. 

 

Dari ketiga jenis disiplin di atas, pada masa sekarang ini yang 

sering dilakukan yaitu disiplin demokratis, dikarenakan dalam 

menanamkan kedisiplinan dengan menggunakan jenis disiplin demokratis 

ini sebagai orang tua dapat mendengarkan pendapat mereka, keluhan 

mereka terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan, sehingga orang tua 

akan mengetahui apa yang diinginkan anak-anaknya. Selain itu juga, anak-

anak menanamkan kedisiplinan pada diri masing-masing dengan benar-

benar, tanpa ada kepura-puraan. Disiplin otoriter, sekarang ini jarang 

digunakan oleh orang tua, hanya beberapa saja yang masih menggunakan 

disiplin otoriter ini, misalnya pada TNI atau akademi polisi dalam 

mendidik para anggotanya. Mereka masih menggunakan disiplin otoriter 

karena mereka menganggap disiplin yang sangat tepat untuk mendidik 

anggotanya agar rasa disiplin dan tanggung jawab benar-benar tertanam 

pada diri anggotanya, serta tercipta mental yang kuat dalam menghadapi 

ancaman-ancaman yang seringkali muncul. Sedangkan, disiplin yang 

lemah sudah tidak lagi digunakan karena cara ini tidak lagi mampu 

mengembangkan disiplin pada anak-anak. Dengan disiplin yang lemah ini 

menjadikan anak-anak berperilaku yang buruk terhadap lingkungannya. 
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3. Cara Penegakan disiplin 

Penegakan disiplin dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

peningkatan motivasi, pendidikan dan latihan, kepemimpinan, penerapan 

reward and punishment, penegakan peraturan. Pertama, peningkatan 

motivasi dimana motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan 

atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, 

motivasi merupakan suatu landasan psikologis (kejiwaan) yang sangat 

penting bagi setiap orang dalam melakukan sesuatu aktivitas. Apalagi 

aktivitas itu berupa tugas yang menuntut tanggung jawab yang tinggi. 

Sebaiknya menegakkan disiplin harus dilandasi oleh sebuah kesadaran. 

Kedua, pendidikan dan latihan yang merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam menegakkan disiplin dimana keduanya merupakan suatu 

proses yang di dalamnya ada beberapa aturan atau prosedur yang harus 

diikuti oleh peserta. Bagaimana pun itu, akan mendidik orang untuk 

mematuhi atau menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Ketiga, 

kepemimpinan. tindakan seorang pemimpin, guru, atau orang tua terhadap 

anggota, murid, atau anaknya turut menentukan berhasil atau tidaknya 

dalam menegakkan disiplin. Karena pemimpin, guru atau orang tua 

merupakan panutan, sehingga sangat berpengaruh dalam menegakkan 

disiplin. Keempat, penegak aturan. Biasanya menegakkan disiplin 

berkaitan dengan aturan, sehingga hendaknya diarahkan pada “takut pada 

aturan bukan takut kepada orang”. Pada dasarnya penegakan disiplin 

adalah mendidik agar seseorang taat pada aturan atau tidak melanggar 
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larangan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran. Kelima, penerapan reward 

and punishment dimana dalam penerapannya keduanya merupakan 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menegakan disiplin. Apabila 

dipisahkan maka dalam menegakkan disiplin tidak akan berjalan dengan 

efektif (Furqon, 2010: 47-49).  

 

4. Pengaruh Disiplin terhadap Kepribadian Siswa 

Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam bukunya “Psikologi 

Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan” (1980: 

126), mengemukakan bahwa dengan beberapa jenis disiplin yang berbeda 

pasti memberikan dampak yang berbeda pula, yaitu: 

a) Pengaruh pada perilaku 

b) Pengaruh pada sikap 

c) Pengaruh pada kepribadian 

Perilaku itu sendiri dianggap lebih mudah diamati, dicatat dan 

diukur. Perilaku tidak hanya kasat mata tetapi juga tidak kasat mata. 

Perilaku yang kasat mata, seperti makan, minum, menangis. Sedangkan 

perilaku yang tidak kasat mata, seperti fantasi, motivasi (Irwanto, 2002: 3-

4). Contoh perilaku, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, 

menolong sesama orang, gotong royong, menjaga kebersihan diri, dan 

bergaya hidup sederhana. 

  Sikap adalah kepercayaan mengenai orang, kelompok, gagasan, 

atau aktivitas. Sikap bersifat eksplisit dan implisit. Sikap yang bersifat 

eksplisit merupakan kesadaran akan sikap mengenai hal tertentu, sikap ini 
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membentuk keputusan dan tindakan yang disadari, dan dapat diukur 

menggunakan kuesioner laporan diri. Sedangkan sikap yang bersifat 

implisit merupakan sikap yang tidak menyadarinya, tetapi sikap ini 

mempengaruhi perilaku dalam cara-cara yang tidak dikenali dan biasanya 

diukur dalam berbagai cara pengukuran tidak langsung (Rudman dan 

Wilson, Lindsey, dan Schooler dalam wade dan Carol, 2007: 295). 

Beberapa contoh sikap, yaitu tegas, menghargai waktu, pantang menyerah, 

jujur, dan mandiri. 

  Kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik 

dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dan 

mempengaruhi pola perilaku terhadap lingkungan (Gordon W. Allport 

dalam Irwanto, 2002: 227). Contoh kepribadian, yaitu sopan, berfikir 

positif, tanggung jawab, dan dapat mengontrol emosi. 

Beberapa contoh pengaruh pada anak yang ditimbulkan akibat 

jenis-jenis disiplin, yaitu pengaruh pada perilaku, dimana anak yang orang 

tuanya lemah akan mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan hak-

hak orang lain, agresif dan tidak sosial. Anak yang mengalami disiplin 

yang keras, otoriter akan sangat patuh bila dihadapan orang-orang dewasa, 

namun agresif dalam hubungannya dengan teman-teman sebayanya. Anak 

yang dibesarkan dibawah disiplin yang demokratis belajar mengendalikan 

perilaku yang salah dan mempertimbangkan hak-hak orang lain. 

Pengaruh pada sikap, dimana anak yang orang tuanya 

melaksanakan disiplin otoriter maupun disiplin lemah cenderung membenci 
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orang-orang yang berkuasa. Anak yang mengalami disiplin yang otoriter 

merasa diperlakukan tidak adil; anak yang orang tuanya lemah merasa 

bahwa orang tua seharusnya memperingatkan bahwa tidak semua orang 

dewasa mau menerima perilaku yang tidak disiplin. Disiplin yang 

demokratis dapat menyebabkan kemarahan sementara tetapi bukan 

kebencian. Sikap-sikap yang terbentuk sebagai akibat dari metode 

pendidikan anak cenderung menetap dan bersifat umum, tertuju kepada 

semua orang yang berkuasa. 

Pengaruh pada kepribadian, semakin banyak hukuman fisik 

digunakan, semakin anak cenderung cemberut, karena kepala dan 

negativistik. Negativistik merupakan perilaku yang bertentangan dengan 

kebiasaan, misalnya anak cenderung melakukan hal yang sebaliknya dari 

perintah atau bahkan sama sekali tidak melakukan. Ini mengakibatkan 

penyesuaian pribadi dan sosial yang buruk, yang juga merupakan ciri khas 

dari anak yang dibesarkan dengan disiplin yang lemah. Anak yang 

dibesarkan di bawah disiplin yang demokratis akan mempunyai penyesuaian 

pribadi dan penyesuaian sosial yang terbaik. 

 Dengan demikian pengaruh yang ditimbulkan dari sikap disiplin 

belum tentu diterima baik oleh anak-anak apabila disiplin dilakukan 

dengan cara yang salah, yaitu misalnya menggunakan hukuman fisik, dan 

orang tua tidak memberikan penjelasan bahwa yang dilakukan itu 

perbuatan yang salah. 
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B. Cara Penanaman Disiplin 

1. Ketahanan Sekolah 

Setiap bangsa mempunyai cita-cita yang luhur dan indah yang 

ingin dicapainya. Cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa 

mempunyai fungsi sebagai penentu dari tujuan nasionalnya. Dalam usaha 

mencapai tujuan nasional tersebut bangsa yang bersangkutan menghadapi 

tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang senantiasa perlu 

dihadapi ataupun ditanggulangi. Maka untuk itu semua bangsa harus 

mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan keuletan. Ini 

dinamakan dengan Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional harus 

senantiasa dibina terus-menerus sepanjang masa untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup. Ketahanan Nasional perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan, dengan kata lain “makin tinggi tingkat 

Ketahanan Nasional suatu bangsa. Makin kuatlah posisi bangsa tersebut, 

baik ke luar maupun ke dalam” (Lemhannas, 1991: 55). Pengertian 

Ketahanan Nasional itu sendiri, yaitu kondisi suatu dinamik suatu bangsa 

yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mampu mengembangkan 

kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, 

ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun 

dari dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, 

identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara (Bakry, 1996: 61). 

Kondisi suatu bangsa selalu berubah-ubah disebabkan karena timbulnya 

ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan sehingga ketahanan 
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nasional harus selalu ditingkatkan sesuai dengan kondisi serta ancaman 

yang dihadapi. 

Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup nasional, tetapi 

juga terjadi pada lingkup yang lebih kecil yaitu lingkup pendidikan atau 

sekolah. Sekolah merupakan Wiyatamandala (Lingkungan Pendidikan) 

dimaksudkan agar sekolah benar-benar dijadikan tempat guru mengajar 

dan siswa belajar, serta tempat berlangsungnya proses pendidikan ilmu 

pengetahuan, ketrampilan, budi pekerti luhur, pandangan hidup, tata 

pergaulan dan hasil karyanya. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh 

digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan dan lingkungan 

pendidikan harus dijaga jangan sampai digunakan untuk usaha-usaha lain 

yang menunjang pendidikan (Depdikbud, 1985: 12). Ketahanan sekolah 

adalah suatu kondisi dinamik yang berisi kemampuan dan ketanguhan 

dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari dalam dan 

luar sekolah, langsung atau tidak langsung mengganggu proses kegiatan 

belajar mengajar dalam rangka membangun bangsa yang maju dan 

berkarakter. 

Program kegiatan ketahanan sekolah merupakan suatu bentuk 

kekuatan, daya tahan, kemampuan, keteguhan hati, dan berupaya tetap 

kukuh menjalankan visi, misi, atau tugas peran fungsinya dalam 

mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian anak-anak 

bangsa yang memiliki peradaban dan martabat, memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional, sosial, nilai moral, ekonomikal, kultural, dan 
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spiritual; sehingga menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah 

Subhanahuwata’ala Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat fisik 

dan pikirnya, sehat rasa dan asanya, berilmu, cakap, kreatif dan inovatif, 

berbudaya, dan bertanggung jawab (Didi Supriadie, 2009:7-8). 

Pembangunan bangsa yang maju dan berkarakter adalah merupakan suatu 

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan 

kemajuan batiniah. Kemampuan, ketangguhan dan keseimbangan tersebut 

harus senantiasa dibina, dipelihara, dan ditingkatkan, agar sekolah dapat 

berfungsi sesuai dengan tugas dan misi yang diembannya. Tujuan adanya 

ketahanan sekolah, yaitu membantu kelancaran KBM di sekolah, 

menunjang lingkungan belajar yang aman, bersih, tertib, disiplin dan 

penuh rasa persahabatan, serta menjalankan tujuan pendidikan nasional. 

Keseluruhan proses dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab 

penuh kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan orang tua siswa serta 

masyarakat sekitar. Terpeliharanya ketahanan sekolah merupakan 

tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dan masyarakat, yakni 

hubungan yang saling memberi manfaat yang harus senantiasa dijaga dan 

ditingkatkan. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Sekolah 

Pelaksanakan program kegiatan ketahanan sekolah perlu adanya 

kejelian untuk memahami tanda-tanda/ isyarat yang dapat kita jadikan 

momentum  untuk bertindak menangani ketahanan sekolah, antara lain 

pada saat kelihatan tanda-tanda/ gejala ketidaktaatan/ ketidakpatuhan para 
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siswa terhadap tata tertib, baik di sekolah, di rumah, maupun 

dimasyarakat; pada saat mulai masuknya pengaruh dari luar, baik dari 

buku-buku bacaan yang buruk, film, kebudayaan, maupun perbuatan-

perbuatan lain yang akan merusak kepribadian siswa; pada saat mulai 

tampak ketidaklancaran belajar di sekolah, yang disebabkan, antara lain, 

adanya jam-jam kosong, tersitanya jam pelajaran untuk kegiatan yang 

tidak ada hubungannya dengan pendidikan. 

Lingkungan mempunyai hubungan yang erat serta saling 

mempengaruhi dengan ketahanan sekolah sebaiknya memperhatikan, 

sebagai berikut: 

a. Letak sekolah tidak berdekatan dengan pusat keramaian dan tempat 

yang keamanannya tidak terjamin. 

b. Sekolah tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada 

hubungannya dengan pendidikan. 

c. Sekolah tidak dipakai untuk sekolah lain. 

d. Ruangan hendaknya cukup bersih dan kegiatan belajar tidak 

berlangsung pada malam hari. 

e. Penerangan dan air harus disediakan secara cukup. 

f. Halaman harus cukup luas dan berpagar. 

Pengaruh lingkungan sekolah yang terletak di kota besar akan 

berbeda dengan pengaruh lingkungan sekolah yang terletak di desa, baik 

itu pengaruh positif maupun negatif. Keberhasilan pendidikan di sekolah 

sangat dipengaruhi oleh situasi proses belajar-mengajar. Ketentraman dan 
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ketenangan merupakan syarat mutlak untuk terwujudnya proses belajar-

mengajar yang baik. Semuanya mungkin terjadi jika ketahanan sekolah 

dilaksanakan secara mantap dan dinamis. Dengan keterlibatan semua 

pihak secara aktif dalam menangani ketahanan sekolah, maka apa yang 

diharapkan dan yang menjadi cita-cita pendidikan nasional akan terlaksana 

(Lia, 2012: http://lafriofklateng.wordpress.com/2012/05/2012/ketahanan-

sekolah/. Diunduh tanggal 29 Januari 2013). 

Dalam memelihara ketahanan sekolah perlu diciptakan keadaan 

yang mendorong siswa untuk menaati tata tertib sekolah; menjaga nama 

baik diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara; menghormati 

kepala sekolah, guru, karyawan sekolah dan teman; belajar teratur, 

sungguh-sungguh, dan terencana; mengikuti kegiatan sekolah dengan 

tertib, disiplin, dan penuh kesungguhan; ikut memelihara keamanan, 

kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan; serta bertingkah laku 

dan berbuat yang baik. Cara mempertahankan dan meningkatkan 

ketahanan sekolah dapat dilakukan dengan jalan menghindari segala 

perbuatan yang mungkin akan mengganggu kelancaran proses belajar-

mengajar. Kemudian, mengusahakan terciptanya situasi yang 

memudahkan atau memperlancarkan tercapainya tujuan pendidikan yang 

kita kehendaki. Akhirnya harus mampu menolak pengaruh buruk dari luar 

serta berusaha mengembangkan situasi dan kondisi yang baik bagi 

terselenggaranya proses belajar-mengajar di sekolah. Agar tercipta 

ketahanan sekolah, diharapkan untuk hadir dan pulang sekolah pada 

http://lafriofklateng.wordpress.com/2012/05/2012/ketahanan-sekolah/
http://lafriofklateng.wordpress.com/2012/05/2012/ketahanan-sekolah/
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waktunya, mengikuti program sekolah yang diperuntukkan baginya, 

meningkatkan disiplin dirinya di dalam dan diluar sekolah, memakai 

seragam sekolah menurut ketentuan yang berlaku, mempersiapkan diri 

sebaik-baiknya untuk menerima pelajaran, mematuhi dan melaksanakan 

semua peraturan yang berlaku baginya, mematuhi tata tertib sekolah, 

membantu terlaksananya ketertiban sekolah. 

 

3. Ketahanan Sekolah (HANSEK) Sebagai Program Pembinaan Siswa 

Permendiknas No. 39 tahun 2008 tentang pembinaan siswa 

menyebutkan beberapa tujuan dalam pembinaan peserta didik, salah 

satunya yaitu, memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan 

ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari 

usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan 

(Aqib dan Sujak, 2011: 29). Sekolah diharapkan memiliki program-

program atau kegiatan yang dapat menjadikan peserta didik memiliki 

kompetensi dan mampu bersaing atau berprestasi maksimal, baik dalam 

bidang akademik maupun non akademik, serta dapat  mengembangkan 

karakter, kepribadian, dan kedisiplinan perserta didik. Dilihat pada era 

globalisasi sekarang ini segala ancaman, tantangan, hambatan, serta 

gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam dapat membahayakan 

kelangsungan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Dengan 

kondisi tersebut, sekolah harus memiliki kekuatan, keuletan, dan 

ketangguhan untuk menghadapi atau mengatasi segala ancaman, 

tantangan, hambatan, serta gangguan. Ada beberapa cara untuk 
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menanggulangi masalah tersebut salah satunya dengan melakukan 

program kegiatan Ketahanan Sekolah. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang, 

melakukan program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) dengan 

berbagai macam kegiatan, yaitu: 

a) Peraturan baris berbaris (PBB) merupakan suatu wujud latihan fisik, 

yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara 

kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan 

tertentu. 

b) Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa 

gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian 

gerakan fisik yang teratur. 

c) sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas, untuk membina dan 

menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, dan lancar (UU No. 22 Tahun 2009). 

d) sosialisasi bahaya narkoba. Narkoba merupakan obat-obat yang 

berbahaya bagi tubuh. Sosialisasi bahaya narkoba bertujuan untuk 

memberitahukan bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh obat-obatan 

terlarang. 

e) motivasi dan kepemimpinan. Motivasi adalah perpaduan anatar 

keinginan dan energi untuk mencapai tujuan tertentu, dan 

kepemimpinan adalah untuk memimpin, maka kemampuan untuk 

mempengaruhi orang adalah hal yang penting. 
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f) reproduksi sehat adalah kesejahteraan fisik, dan mental yang utuh 

bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek 

yang berhubungan dengan reproduksi, fungsi serta prosesnya. 

g) Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk memberikan pengetahuan 

tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai tenaga kerja, dan 

untuk melindungi atau menjamin hak-hak tenaga kerja. 

h) wawasan kebangsaan dan bela Negara. Wawasan kebangsaan adalah 

Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk tuhan 

yang maha kuasa,tekat bersama untuk berkehidupan yang 

bebas, merdeka, dan bersatu , cinta tanah air dan bangsa , demokrasi 

dan kedaulatan rakyat , kesetiakawanan sosial , masyarakat adil dan 

makmur. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang 

dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin 

kelangsungan hidup bangsa dan Negara.  

i) kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah diperlukan untuk meningkatkan 

mutu sekolah, mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya 

lingkungan. 

j) penularan ilmu dan pengalaman alumni. Penularan ilmu dan 

pengalaman dari alumni bertujuan untuk memberikan pembelajaran 

melalui ilmu dan pengalaman yang didapat dari alumni. 

Dengan dilaksanakannya program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) tersebut diharapkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan 
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yang timbul dapat teratasi dan tidak membahayakan proses belajar mengajar 

di sekolah.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Kedisiplinan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari baik di 

lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Oleh karena itu, 

penanaman kedisiplinan wajib dilakukan sejak dini. Tidak hanya orang tua 

yang berkewajiban menanamkan kedisiplinan pada anak, pihak sekolahpun 

juga berkewajiban dalam membentuk sikap disiplin siswa. Penanaman 

kedisiplinan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap perilaku, sikap, dan 

kepribadian siswa. 

Penanaman kedisiplinan di sekolah dapat dilakukan melalui program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah). Program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) ini selain untuk melatih disiplin siswa, juga untuk 

melatih tanggung jawab siswa, dan membentuk etos kerja siswa yang baik. 

Sekarang ini, seperti yang kita tahu ancaman, tantangan, hambatan, dan 

gangguan akan selalu datang baik dari luar maupun dari dalam sekolah untuk 

membahayakan proses belajar mengajar dan dapat mempengaruhi perilaku 

siswa, sehingga HANSEK (Ketahanan Sekolah) sangat diperlukan untuk 

menjaga kondisi sekolah agar tercipta sekolah yang aman, dan tertib. 
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Gambar 1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin siswa 

Kegiatan HANSEK, yaitu: 

1. PBB 6. Motivasi dan Kepemimpinan 

2. Senam 7. Sosialisasi reproduksi sehaat 

3. Pelatihan tata cara upacara 8. Sosialisasi UU Ketatanegaraan 

4. Sosialisasi UU Lalu Lintas 9. Kebijakan Sekolah 

5. Sosialisasi bahaya narkoba 10. Sosialisasi wawasan 

kebangsaan  dan bela negara 

 

 

Program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) 

Penanaman 
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Ketepatan waktu Keaktifan di kelas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, 

dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah 

(Moleong, 2010: 6). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang. Dipilihnya 

lokasi penelitian ini dengan alasan karena SMK Negeri 7 Semarang ini adalah 

salah satu sekolah yang berlokasi di pusat kota Semarang, dan sekolah yang 

menggunakan program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) dalam 

menanamkan kedisiplinan kepada siswanya. 

 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan Ketahanan Sekolah 

(HANSEK) di SMK Negeri 7 Semarang yang meliputi: 
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1. Sikap disiplin siswa SMK Negeri 7 Semarang, yaitu ketepatan waktu, 

keaktifan siswa di dalam kelas, kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah, dan ketepatan dalam mengerjakan tugas. 

2. Penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang, yaitu kegiatan peraturan baris 

berbaris (PBB), senam, sosialisasi Undang-Undang lalu lintas, sosialisasi 

bahaya narkoba, motivasi dan kepemimpinan, sosialisasi reproduksi 

sehat, sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, sosialisasi wawasan 

kebangsaan daan bela negara, kebijakan sekolah, dan penularan ilmu dan 

pengalaman alumni. 

3. Faktor pendukung dan penghambat program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) dalam menanamkan kedisiplinan di SMK Negeri 7 

Semarang. 

 

D. Sumber Data 

Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan objek 

penelitian mengenai penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang. Informan 

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2010: 132). 
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Informan yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang dapat 

memberikan informasi yang terkait dengan objek penelitian penanaman 

kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) di 

SMK Negeri 7 Semarang. Informan yang dimaksud di sini adalah Wakil 

Kepala sekolah SMK Negeri 7 Semarang, guru PKn SMK Negeri 7 

Semarang, dan siswa-siswa SMK Negeri 7 Semarang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. Dokumen yang 

dimaksud adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa 

atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat 

berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. 

Dokumen yang dimaksud berupa buku, catatan wawancara, atau rekaman 

yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian mengenai 

penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang 

terstandar (Arikunto, 2006: 222). Metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data, meliputi wawacara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Metode wawancara 

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner  

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara  
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(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 

2006: 155). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dengan Wakil Kepala Sekolah dan guru PKn dan 

13 siswa SMK Negeri 7 Semarang. Wawancara digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang penanaman kedisiplinan melalui program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang. 

2. Metode Observasi  

 Orang sering kali mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang 

sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di 

dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2006: 156). Metode 

ini bertujuan untuk meneliti secara langsung dengan mendatangi objek 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi 

pada sikap kedisiplinan siswa SMK Negeri 7 Semarang. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan 

sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Teknik dokumentasi ini bertujuan 

untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, yaitu jadwal program kegiatan Ketahanan Sekolah 

(HANSEK), pengambilan gambar mengenai penanaman kedisiplinan 
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melalui program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK 

Negeri 7 Semarang. 

 

F. Keabsahan Data  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu tes dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang hendak diukur. Sebuah instrument dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud 

(Arikunto, 2006: 144). 

Pemeriksaan keabsahan data diterapkan dalam membuktikan hasil 

penelitian dengan kenyataan yang ada dalam lapangan. Teknik keabsahan data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi 

adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan. 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber dan alat 

yang dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara. 

 

G. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2010: 248), analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
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dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain. 

Menurut Seiddel (dalam Moleong, 2010: 248), proses jalannya 

analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Mencatat hasil lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya 

tetap  dapat ditelusuri, 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, 

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum. 

Menurut Milles (1992: 16) ada empat komponen pokok yang harus 

disadari sepenuhnya oleh peneliti. Keempat komponen tersebut adalah: 

1. Pengumpulan data 

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah di peroleh 

dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah 

terkumpul langsung dapat di analisis. Karena integrasi teori akar mula 

terbentuk dengan sendirinya. Cara ini dapat memberikan kemungkinan, 

pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari data yang diperoleh. 

2. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data “kasar” yang ada 
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dalam catatan yang di perolah di lapangan. Reduksi data digunakan untuk 

memformulasikan teori ke dalam sejumlah konsep. Pada waktu 

pengumpulan data dan kemungkinan munculnya data yang di perlukan. 

Melalui reduksi data diharapkan data yang akan di analisa adalah data 

yang benar-benar diperlukan sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Penyajian data 

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penyajian data ini dapat meliputi berbagai jenis matrik, 

gambar, keterkaitan serta tabel. Penyajian data ini memberi kemungkinan 

mengadakan penarikan kesimpulan. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dari 

analisis data. Dalam penarikan kesimpulan harus didasarkan pada reduksi 

data dan sajian data. 

Keempat komponen di atas merupakan suatu siklus, jika terdapat 

kekurangan data dalam penarikan kesimpulan, maka peneliti dapat menggali 

catatan dari lapangan. Jika masih banyak di temukan maka peneliti 

mengumpulkan data-data kembali. 
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Model Interaktif analisis data 

 

 

 

 

 

 

(Maman Rachman, 2011: 175) 

Gambar 2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil SMK Negeri 7 (STM Pembangunan) Semarang 

SMK Negeri 7 (STM Pembangunan) Semarang diresmikan pada 

tanggal 7 Juni 1971 oleh Presiden Republik Indonesia dengan nama 

Proyek Perintis Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Semarang. 

Pada tahun 1986 nama sekolah diubah menjadi Sekolah Teknologi 

Menengah (STM) Pembangunan Semarang dan pada tahun 1995 diubah 

lagi menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang 

dengan lama pendidikan tetap 4 (empat) tahun. SMK Negeri 7 Semarang 

terletak di Jalan Simpang yang merupakan jantung ibu kota Jawa Tengah 

dengan luas area 3, 118 hektar, dekat dengan lingkungan industri sehingga 

menunjang keterlaksanaan link and match. SMK Negeri 7 memiliki 

kompetensi keahlian yaitu: 

a. Teknik Kontruksi Batu dan Beton (TKBB) 

b. Teknik Gambar Bangunan (TGB) 

c. Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) 

d. Teknik Pemesinan (TP) 

e. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 

f. Teknik Audio Video (TEK) 

g. Teknik Elektronika Industri (TEI) 
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h. Teknik Mekatronika (TME) 

i. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 

SMK Negeri 7 Semarang memiliki kerjasama dengan Du/Di 

(Dunia Usaha dan Dunia Industri) dalam maupun luar negeri, jumlah 

Du/Di (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dalam negeri kurang lebih 160 

perusahaan dan luar negeri luring lebih 18 perusahaan. SMK Negeri 7 

Semarang ini juga memiliki banyak prestasi yang diperoleh siswa, antara 

lain: 

a. Juara 1 lomba desain rumah sehat di daerah tropis tingkat nasional 

2012 

b. Juara 1 line tracer design and contest se-Jawa-Bali 2012 

c. Juara 1 kit fustalismo tingkat Jawa Tengah 2012 

d. Juara 1 lomba electrical futsal competition 2011 tingkat Jawa Tengah 

e. Pemain terbaik electrical futsal competition 2011 

f. Lomba siswa berprestasi tingkat Jawa Tengah 2012 

g. Juara 1 lomba poster “save our earth” tingkat Nasional 2012 

h. Juara LKS Nasional bidang lomba mekatronika 2012 

i. Juara 3 lomba LKS bidang debat bahasa Inggris tingkat Provinsi 2012 

j. Juara 2 lomba desain poster 2012 

k. Juara 1 lomba poster 2012 

l. Juara favorit kampanye terbaik ketua osis 2012 

m. Juara 2 english competition day 2012 

n. Juara 1 lomba otomotif mechanical fair UGM 2012 se-jateng DIY 
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o. Juara 1 lomba best practise student competition 2012 

p. Juara 1 lomba menyanyi solo tingkat kota Semarang 2012 

q. Juara 2 kampanye donor darah siswa PMR wira, jumbara PMR IX & 

temu karya PMI kota Semarang 2012 

r. Juara 1 mading PMR wira, jumbara PMR IX & temu karya PMI kota 

Semarang 2012 

s. Juara umum PMR wira, jumbara PMR IX & temu karya KSR PMI 

kota Semarang 2012 

t. Juara 1 pertolongan pertama PMR wira, jumbara PMR IX & temu 

karya KSR PMI kota Semarang 2012 

u. Juara 1 lomba speech contest PMR wira, jumbara PMR IX & temu 

karya KSR PMI kota Semarang 2012 

v. Juara 2 lomba robot line follower kategori analog antar pelajar 2012 

w. Juara 1 variasi formasi SMA/SMK se Jateng ajang kreatifitas paskibra 

X 2012 

 

2. Visi dan Misi SMK Negeri 7 Semarang 

a. Visi SMK Negeri 7 Semarang 

Menghasilkan lulusan dan teknisi industri professional dan kompeten 

dibidangnya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dalam negeri dan 

luar negeri maupun berwirausaha dalam era globalisasi. 
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b. Misi SMK Negeri 7 Semarang 

1) Mengembangkan iklim belajar yang berbudaya dan berkarakter 

bangsa Indonesia 

2) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan 

unggul 

3) Menghasilkan tamatan yang mampu memilih karier dalam 

bidangnya untuk bekerja, berwirausaha, dan/atau melanjutkan studi 

4) Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat 

 

3. Sarana dan Prasarana SMK Negeri 7 Semarang 

a. Fasilitas Pendidikan 

SMK Negeri 7 Semarang memiliki fasilitas untuk menunjang proses 

belajar mengajar, sebagai berikut: 

1) Bengkel bangunan 

2) Bengkel elektonika 

3) Bengkel otomotif 

4) Bengkel listrik 

5) Bengkel mesin 

6) Laboratorium komputer 

7) Ruang teori 

8) Ruang guru 

9) Ruang administrasi 

10) Lapangan olahraga 
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11) Masjid 

12) Ruang penunjang 

13) Koneksi internet 24 jam 

b. Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

SMK Negeri 7 Semarang memiliki tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan berjumlah 199 orang, dengan rincian sebagai berikut: 

a) PNS dan CPNS berjumlah 133 orang 

b) GTT dan PTT berjumlah 66 orang 

c. Jumlah Siswa 

Jumlah

Laki-laki Perempuan

1 Kelas X 455 156 611

2 Kelas XI 404 140 544

3 Kelas XII 399 122 521

4 Kelas XIII 421 105 526

1679 533 2212

Gambar 2. Daftar jumlah siswa

No. Kelas
Jumlah Siswa

Jumlah

 

4. Sikap Disiplin Siswa SMK Negeri 7 Semarang 

Penanamaan kedisiplinan dapat mempengaruhi sikap disiplin yang 

dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Sikap disiplin siswa di 

lingkungan sekolah sudah cukup baik dapat dilihat pada perilaku siswa, 

antara lain: 
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a. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu siswa sangat penting dalam proses belajar 

mengajar di sekolah karena dengan berperilaku tepat waktu dapat 

melatih kedisiplinan siswa, tanggung jawab siswa dan mengajarkan 

siswa dalam menghargai waktu sehingga tidak mengganggu jam 

pelajaran. Hal ini diungkapkan oleh siswa bernama Dwi Nur Lia (16 

tahun) kelas X TKBB, yang mengatakan bahwa: “Aku harus 

berperilaku tepat waktu buat melatih diri untuk disiplin dalam 

menghargai waktu, mbak biar gak ganggu pelajaran juga” (Wawancara 

pada tanggal 20 Mei 2013). Hal ini juga diungkapkan oleh Aureola 

Arya Wirumbaya (18 tahun) kelas XII TMO, yang mengatakan bahwa: 

“Berperilaku tepat waktu itu bisa buat melatih kedisiplinan dan belajar 

tanggung jawab juga, mbak” (Wawancara tanggal 15 Mei 2013). 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan di atas bahwa siswa 

juga menyadari pentingnya berperilaku tepat waktu dalam 

menjalankan seluruh kegiatan baik di luar maupun di dalam sekolah 

karena dengan berperilaku tepat waktu dapat melatih kedisiplinan, 

tanggung jawab dan melatih dalam menghargai waktu. Ketepatan 

waktu siswa juga dapat dilihat pertama, pada saat masuk sekolah 

sebelum pembelajaran dimulai, siswa SMK Negeri 7 datang sebelum 

bel tanda masuk berbunyi. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, dalam ketepatan waktu 

siswa masuk sekolah sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat 
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siswa yang datang terlambat. Siswa yang datang terlambat akan 

mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu 

membersihkan lingkungan, lari keliling lapangan, dan potong rambut 

apabila terdapat siswa yang memiliki rambut tidak sesuai dengan 

aturan sekolah.  

Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut dapat menjadikan siswa 

berperilaku disiplin, karena dalam menanamkan kedisiplinan tidak 

akan berjalan efektif apabila hanya mengandalkan kesadaran dari 

siswa sehingga perlu adanya tindakan berupa pembinaan. Hal ini 

diungkapan oleh Bapak Imawan (51 tahun) selaku Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kesiswaan yang mengatakan bahwa: 

“Dimulai dari masuk sekolah, mbak siswa-siswa kami lebih 

banyak datang sebelum bel masuk berbunyi jadi hanya sedikit 

yang datang terlambat. Yang datang terlambat juga gak bisa 

langsung masuk ke kelas, pasti ada sanksi yang diberikan 

berupa membersihkan lingkungan sekolah, sanksi ini yang 

sering kita berikan pada anak-anak. Ada juga sanksi yang 

berupa lari mengelilingi sekolah kalau sanksi ini jarang kami 

gunakan, mbak sekaligus menyortir siswa yang memiliki 

rambut panjang kita potong. Dalam menanamkan kedisiplinan 

kalau kita hanya menggunakan metode kesadaran siswa tidak 

akan efektif, mbak tapi disatu sisi selain mengunakan metode 

kesadaran juga menggunakan tindakan berupa pembinaan itu 

tadi” (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2013). 

 

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Maulida Juli W (16 tahun) 

XII TKBB yang mengatakan bahwa: “Kalau telat tu ya, mbak suruh 

jalan jongkok sama ngambilin sampah yang ada dilingkungan sekolah, 

terus kalo ada cowok yang ketauan rambutnya panjang langsung 

dipotong ditempat, mbak” (Wawancara tanggal 15 Mei 2013). 
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Berkaitan dengan pernyataan di atas bahwa Wakil Kesiswaan 

dalam menanamkan kedisiplinan dalam ketepatan waktu siswa datang 

ke sekolah memang harus tegas. Hal ini dikarenakan agar anak mau 

mendisiplinkan diri dan bertanggung jawab untuk datang ke sekolah 

sebelum bel berbunyi serta untuk membiasakan siswa berperilaku 

disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka. 

 

 

Gambar 3 

Bentuk hukuman berupa membersihkan lingkungan sekolah 

 

Sehubungan dengan hal ini yang  kedua dalam melatih disiplin 

tidak hanya mencakup pada kehadiran datang ke sekolah tetapi juga 

mencakup disiplin dalam mengumpulkan tugas. Dalam pembelajaran, 

guru tidak hanya menerangkan saja akan tetapi juga memberikan tugas 
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kepada siswa. Hampir setiap hari siswa memperoleh tugas dari guru 

agar guru dapat mengetahui sejauh mana siswa mengerti terhadap 

pelajaran yang diajarkan. Tugas tersebut biasanya dikumpulkan pada 

pelajaran berikutnya dan apabila terlambat akan mendapatkan teguran. 

Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Sadar Djunedi (40 tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“Setiap hari saya memberikan tugas kepada anak-anak, mbak. 

Tiap kelas biasanya saya memberikan tugas yang berbeda-

beda. Tugas sudah merupakan makanan sehari-hari bagi siswa 

tapi dalam mengumpulkan tugas itu siswa kadang terlambat, 

mbak hampir semua terlambat. Maklum, mbak anak STM. 

Kalau telatnya sehari seminggu masih saya maklumi tetapi 

kalau lebih dari seminggu biasanya saya tegur dan saya tanya. 

Gitu aja sih, mbak gak ada sanksi lainnya karena saya tau yang 

ngasih tugas ke siswa tidak hanya saya tetapi semua guru juga 

memberikan tugas dan meberikan kompensasi waktu lagi untuk 

mengumpulkan tugas” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 

 

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Sinta P.M (17 tahun), kelas XII 

TITL yang mengatakan bahwa: “tiap hari pasti ada tugas, mbak kalau 

gak bikin atau ngumpulinnya telat ya dikasih teguran sama gurunya 

kadang juga dikasih kompensasi buat ngerjain tugasnya, mbak” 

(Wawancara tanggal 15 Mei 2013). 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa ketepatan waktu 

dalam mengumpulkan tugas juga dapat melatih disiplin dan tanggung 

jawab siswa. Disiplin dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas 

dapat meringankan siswa dalam mengerjakan tugas yang lain sehingga 

siswa tidak merasa tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas. Selain itu 

juga, keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas  
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b. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

Dalam proses pembelajaran dikelas, keaktifan siswa bisa dilihat 

sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan olah guru, 

misalnya guru menggunakan metode diskusi dimana siswa aktif 

berdiskusi dengan teman dalam pelajaran yang sedang diajarkan. 

Keaktifan siswa dapat juga ditunjukan dengan adanya tanya jawab 

antara siswa dengan guru terkait dengan pelajaran dan kegiatan 

mencatat pelajaran yang dilakukan oleh siswa. Akan tetapi, tidak 

semua siswa aktif melakukan tanya jawab dengan guru maupun dalam 

mencatat pelajaran yang sedang diajarkan. Dalam memberikan 

penilaian guru memiliki indikator penilaian terhadap siswa sehingga 

terdapat perbedaan nilai antara siswa yang aktif dan siswa yang pasif. 

Siswa yang aktif dalam pembelajaran di kelas biasanya akan 

mendapatkan nilai yang lebih baik dari siswa yang pasif dalam 

pembelajaran. 

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Mei 

2013 terlihat bahwa siswa-siswa SMK Negeri 7 Semarang pada 

pelajaran PKn menunjukkan keaktifan dalam pembelajaran dikelas. 

Mereka melakukan tanya jawab kepada guru apabila masih ada yang 

belum dimengerti. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang 

diungkapkan oleh Bapak Sadar Djunedi (40 tahun), yang mengatakan 

bahwa: 

“Satu kelas ada 36 siswa dan seluruh siswa itu tidak semuanya 

aktif dalam pembelajaran ya sebagian besarlah, mbak dan 
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keaktifan siswa disini bearti bisa mengikuti pembelajaran 

dengan baik sesuai dengan metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru pada saat itu, misalnya pada saat guru 

menggunakan metode diskusi. Keaktifan siswa yang lainnya itu 

biasanya siswa bertanya pada guru tentang materi yang 

diajarkan dan siswa mencatat pelajaran. Dalam penilaian pasti 

ada perbedaannya, mbak biasanya siswa yang aktif itu nilainya 

lebih bagus daripada siswa yang gak aktif tetapi belum tentu 

juga yang aktif itu dapat nilai bagus karena ada yang aktif 

ngomong terus tapi yang diomongin itu tidak berbobot, ada 

yang seperti itu juga mbak” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Fadhli Robby A, kelas XII TEI 

yang mengatakan bahwa: “aktif dikelas itu ya tanya sama gurunya, 

mbak nyatet pelajaran biar lebih ngerti pelajarannya terus juga biar 

dapet nilai bagus” (Wawancara tanggal 15 Mei 2013). 

Dari pernyataan di atas yang telah diungkapkan oleh guru PKn 

dan siswa diketahui bahwa dalam pembelajaran dikelas keaktifan 

siswa diperlukan untuk memudahkan siswa lebih bisa memahami 

pelajaran yang diajarkan dan untuk memudahkan guru dalam 

memberikan penilaian serta keaktifan siswa juga ditunjukkan dengan 

mencatat pelajaran yang diajarkan agar memudahkan siswa belajar 

dirumah. Dengan demikian sikap disiplin siswa SMK Negeri 7 

Semarang dapat dikatakan sudah baik, akan tetapi lebih bisa 

ditingkatkan lagi karena kedisiplinan dapat mempengaruhi prestasi 

siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. 
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5. Penanaman Kedisiplinan Melalui Program Kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Wakil Kepala 

Sekolah bidang Penanaman kedisiplinan pada siswa dapat dilakukan 

dengan ketiga cara secara bergantian atau kombinasi dan harus 

menggunakan strategi agar tujuan dalam menanamkan kedisiplinan pada 

siswa tercapai. Cara menanamkan kedisiplinan pada siswa dengan 

mengombinasikan ketiga cara, yaitu pertama menggunakan cara lemah, 

kedua dengan cara menanyakan keinginan siswa, dan apabila siswa masih 

melakukan kesalahan dengan cara tegas dilakukan agar siswa paham 

betapa kedisiplinan itu penting. Penanamkan kedisiplinan dengan ketiga 

cara tersebut sudah sering dilakukan oleh guru kepada siswa. Hal ini 

diungkapkan oleh Bapak Imawan (51 tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Kombinasi, mbak. Kita tidak bisa menanamkan kedisiplinan pada 

anak dengan menggunakan cara otoriter apalagi di Indonesia, mbak 

gak akan bisa kedisiplinan tertanam pada anak. Kita harus 

menggunakan strategi dalam menanamkan kedisiplinan pada anak. 

Pertama kali kita gunakan cara yang lemah dahulu, kalau belum 

bisa kita gunakan cara yang demokratis kita tanya apa yang 

diinginkan anak dan beri pengertian tetapi kalau mash belum bisa 

juga ya harus dengan cara yang tegas biar anak-anak atau siswa 

bisa mengerti pentingnya kedisiplinan bagi diri mereka” 

(Wawancara pada tanggal 17 Mei 2013). 

 

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan guru PKn yang 

menjelaskan bahwa cara menanamkan kedisiplinan yang baik dan tepat 

dengan menggunakan cara demokratis lebih bisa membuat siswa terbuka 

dengan guru dan guru juga lebih mengetahui keinginan siswa dengan cara 

menampung pendapat-pendapat dari siswa serta guru dapat 
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membandingkan keinginan siswa yang satu dengan yang lain sehingga 

memudahkan guru dalam menanamkan kedisiplinan kepada siswa. Hal ini  

diungkapkan oleh Bapak Sadar Djunedi (40 tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“Sepanjang saya jadi guru PKn saya nenggunakan cara demokratis 

kepada anak. Saya tanya kesulitan yang sedang dihadapi, sehingga 

saya bisa membandingkan dan saya bisa mengetahui pendapat anak 

terhadap peratauran-peraturan yang telah ditetapkan” (Wawancara 

pada tanggal 17 Mei 2013). 

 

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan di atas bahwa 

semua guru memiliki cara yang berbeda dalam menanamkan kedisiplinan 

pada siswa. Cara-cara tersebut guru lakukan agar siswa selalu berperilaku 

disiplin dan agar siswa tidak beranggapan bahwa semua guru itu 

menakutkan dan tidak mau mendengarkan pendapat siswa. 

Berkaitan dengan cara menanamkan kedisiplinan dapat 

mempengaruhi atau merubah sikap, perilaku, dan kepribadian pada siswa, 

menanamkan kedisiplinan menggunakan cara demokratis dapat 

mempengaruhi atau merubah sikap siswa. Siswa yang semula merasa takut 

untuk bertanya atau mengeluarkan pendapatnya, apabila guru 

menggunakan cara demokratis siswa tidak akan merasa takut lagi untuk 

mengeluarkan pendapatnya kepada guru. Dalam pengaruh pada 

perilakunya siswa lebih bisa memilih antara yang salah dan benar, 

sedangkan pengaruh pada kepribadian siswa lebih bisa mengikuti 

pelajaran dengan baik dan untuk menilai kepribadian siswa guru tidak 
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dapat menilai sendiri sehingga guru akan sharing dengan guru lain dan 

juga dapat dilakukan dengan menggunakan angket dan pengamatan. Hal 

ini diungkapkan oleh Bapak Sadar Djunedi (40 tahun) selaku guru PKn, 

yang mengatakan bahwa: 

“Cara menanamkan kedisiplinan dengan cara demokratis 

berpengaruh pada sikap berupa siswa tidak akan merasa takut pada 

guru, apapun yang dilihat siswa dapat bertanya pada guru, kalau 

pengaruh pada perilakunya siswa lebih bisa memilih mana yang 

baik dan mana yang salah, bagi siswa itu bak bearti apa yang 

dilakukan itu benar, tetapi kalau pengaruh pada kepribadian itu 

saya tidak bisa menilai sendiri, guru tidak bisa melihat dengan kaca 

mata hitam saya harus sharing dengan guru lain atau dengan wali 

kelas. Belum tentu pada mata pelajaran saya siswa itu baik, tetapi 

pada pelajaran bahasa Indonesia misalnya dia memiliki kepribadian 

yang kurang baik karena dia tidak suka mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Biasanya pengaruh pada kepribadian itu dapat dilihat 

pada saat siswa mnegikuti pelajaran di kelas dan menilai 

kepribadian itu dapat menggunakan angket atau pengamatan” 

(Wawancara pada 17 Mei 2013). 

 

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Mei 

2013 terlihat bahwa cara menanamkan kedisiplinan dengan 

mengombinasikan ketiga cara tersebut, yaitu dengan cara otoriter, 

demokrasi dan lemah dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan 

kepribadian siswa. Pengaruhnya terhadap siswa, yaitu siswa lebih 

mematuhi atau menurut apa yang diperintah oleh guru. Hal ini 

dungkapakan oleh Bapak Imawan (51 tahun) yang mengatakan bahwa: 

“seperti apa yang saya katakan kemarin, mbak cara menanamkan 

kedisiplinan dengan cara mengombinasikan ketiga cara itu tadi 

hasilnya seperti ini, bisa dilihat sendiri kan, mbak. Siswa langsung 

patuh dengan perintah gurunya. Hal ini akan terus saya lakukan, 

mbak agar siswa-siswa kami terus berperilaku disiplin” 

(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2013). 
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Sehubungan dengan sikap disiplin pada siswa SMK Negeri 7 

Semarang dapat diketahui bahwa guru menanamkan sikap disiplin dengan 

berbagai cara sesuai dengan karakter masing-masing guru. Guru 

menggunakan metode dalam penanaman sikap disiplin pada siswa dengan 

pembiasaan, nasehat dan memberikan hukuman bagi siswa. Dengan 

adanya metode tersebut membuat siswa bersikap disiplin dengan baik. 

Program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) merupakan 

program kegiatan penunjang yang wajib dilakukan oleh seluruh siswa 

SMK Negeri 7 Semarang, kecuali siswa tingkat 4 dan merupakan program 

kegiatan yang menjadi ciri khas dari sekolah. Program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) sudah dilaksanakan lebih dari 20 tahun yang lalu. 

Program kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap yaitu program kegiatan 

HANSEK 1 yang diikuti oleh seluruh siswa kelas X, program kegiatan 

HANSEK II yang diikuti oleh seluruh siswa kelas XI, dan program 

kegiatan HANSEK III yang diikuti oleh seluruh siswa kelas XII. 

Siswa SMK negeri 7 Semarang ini berasal dari berbagai daerah di 

Jawa Tengah yang memiliki latar belakang sosial ekonomi dan kondisi 

wilayah yang berbeda dan biasanya diperkotaan memiliki image kurang 

baik dimata masyarakat. SMK Negeri 7 Semarang yang berlokasi di pusat 

kota Semarang ini berdiri diantara gedung-gedung perkantoran, pusat 

perbelanjaan, gedung bioskop, sehingga sangat mudah sekali ancaman, 

tantangan, hambatan dan gangguan dari luar sekolah masuk ke dalam 
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sekolah dan mempengaruhi siswa. Hal ini yang membuat pihak sekolah 

melakukan upaya-upaya untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, 

dan gangguan dengan diadakannya Program Kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah). 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Imawan (51 tahun) 

yang mengatakan bahwa: 

“Latar belakang diadakan HANSEK ini, mbak pertama siswa disini 

itu berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah, dan di kota itu 

biasanya imagenya itu jelek, apalagi SMK Negeri 7 Semarang ini 

kan berada di pusat kota semarang jadi banyak ancaman, 

tantangan, hambatan dan gangguan yang masuk ke sekolah, 

makanya guru-guru disini memcari strategi agar anak-anak tidak 

dengan mudah terpengaruh hal yang buruk, mbak. Jadi ya 

diadakanlah itu kegiatan HANSEK” (Wawancara tanggal 17 Mei 

2013). 

 

Selanjutnya, tujuan diadakannya Program Kegiatan HANSEK 

yaitu untuk membekali sikap disiplin siswa, menanamkan rasa 

nasionalisme dan cinta tanah air, mendorong siswa memiliki rasa peduli 

dan tanggung jawab, menjadikan siswa memiliki karakter yang baik, dan 

membekali pengetahuan tentang bahaya narkoba, reproduksi sehat agar 

siswa tidak terjerumus pada perilaku negatif. Pentingnya diadakannya 

Program Kegiatan HANSEK ini untuk bekal siswa dalam menghadapi 

dunia kerja nantinya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imawan (51 tahun) 

yang mengatakan bahwa: 

“Tujuan kegiatan HANSEK adalah kami sebagai kesiswaan harus 

menjadi pendukung untuk kesuksesan siswa, nantinya lulusan 

siswa kami itu ada yang melanjutkan kuliah, ada yang kerja di 

industri dan ada yang berwiraswasta. Kebanyakan siswa kami itu 

terjun ke dunia industri sehingga kami membekali disiplin karena 
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kesuksesan tanpa disiplin itu mustahil makanya kami melakukuan 

pembinaan siswa melalui kegiatan HANSEK. Belum lagi kegiatan 

HANSEK dari segi agar siswa tidak menggunakan narkoba, siswa 

juga perlu pengetahuan bagaimana pacaran yang sehat, menjadikan 

siswa memiliki rasa cinta tanah air, dan tanggung jawab. Maka dari 

itu tujuan kegiatan HANSEK salah satunya untuk membekali siswa 

nantinya. Gitu, mbak” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 

 

Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) ini sangat 

diperlukan untuk menjadikan siswa berperilaku positif, baik di lingkungan 

sekolah, keluarga maupun masyarakat, membiasakan siswa berperilaku 

disiplin apabila kelak mereka terjun ke dunia kerja, menjadikan siswa 

selalu berperilaku sesuai dengan etika, tata karma, dan melatih mental 

siswa. Hal ini diungkapkan oleh Shinta P.M, siswa kelas XII TITL yang 

mengatakan bahwa: “Perlu dong, mbak. Kegiatan HANSEK itu perlu 

diadain biar siswanya memiliki mental kuat, memiliki tata karma, dan biar 

siswanya memiliki perilaky yang baiklah, mbak” (Wawancara pada 

tanggal 15 Mei 2013). 

Selain untuk menjadikan siswanya berperilaku yang baik, program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) juga membantu guru dalam 

menanaman sikap disiplin pada siswanya, sehingga tugas guru dalam 

menanamkan karakter yang baik pada siswa lebih mudah. Hal ini yang 

diungkapkan oleh Bapak Sadar Djunedi (40 tahun) yang mengatakan 

bahwa: “Kegiatan HANSEK ini sangat membantu saya selaku guru, saya 

terbantukan dalam kedisiplinannya, dalam pemahaman hidup, anak kan 

diberikan pemahaman bahwa hidup itu gak cuma ini ini aja, gitu mbak” 

(Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 
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Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) merupakan 

suatu upaya dari sekolah untuk mempertahankan lingkungan hidup 

sekolah dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari 

dalam maupun dari luar sekolah guna menciptakan iklim yang kondusif 

demi kelancaran proses belajar mengajar, guna mencapai tujuan 

pendidikan dalam rangka Wawasan Wiyatamandala, yaitu sekolah sebagai 

pusat kegiatan belajar. Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) 

di SMK Negeri 7 Semarang terdiri dari 10 kegiatan, antara lain: 

a. Peraturan Baris Berbaris (PBB) 

Peraturan Baris Berbaris (PBB) adalah suatu wujud latihan 

fisik, yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara 

kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan 

tertentu. Peraturan Baris Berbaris (PBB) merupakan kegiatan yang 

membutuhkan konsentrasi yang tinggi, karena dalam kegiatan ini 

siswa dituntut untuk menjaga kerapian, kekompakan dalam melakukan 

berbagai gerakan yang diperintahkan, serta siswa harus memiliki fisik 

yang sehat. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen 

sekolah tentang kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), maka dapat 

disimpulkan pelaksanaan Peraturan Baris Berbaris (PBB), pihak 

sekolah dibantu oleh anggota KODIM (Komando Daerah Militer) 

0733 BS Semarang. Peraturan Baris Berbaris (PBB) diikuti oleh 

seluruh siswa kelas X, XI dan XII. Materi yang diberikan dalam 
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Peraturan Baris Berbaris (PBB) adalah aba-aba petunjuk, seperti 

melakukan penghormatan, istirahat ditempat; aba-aba peringatan, 

seperti  melencangkan tangan, posisi siap atau tegak; dan aba-aba 

pelaksanaan, seperti melencangkan tangan, memberikan 

penghormatan, jalan ditempat, maju jalan, hadap kanan-hadap kiri, 

belok kanan, menghitung. Selain itu juga siswa diajarkan posisi duduk 

yang baik, serta dilatih tata cara upacara bendera. Hal ini diungkapkan 

oleh Adi Kurniawan (16 tahun), siswa kelas X TGB yang mengatakan 

bahwa: “Salah satu kegiatan HANSEK itu PBB, mbak yang mengajar 

dari KODIM. Disuruh jalan ditempat, maju jalan, haluan kanan, 

penghormatan ya kayak PBB biasanya gitulah, mbak. Panas-panasan, 

kalo hujan ya basah-basahan becek-becekan gitu” (Wawancara tanggal 

20 Mei 2013). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Siswa kelas XII sedang mempraktikkan posisi siap 

 

Tujuan dilaksanakan Peraturan Baris Berbaris (PBB) ini 

menumbuhkan kedisiplinan dalam diri siswa, dan melatih rasa 
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tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

siswa. Peraturan Baris Berbaris (PBB) apabila siswa melakukan 

kesalahan, tidak hanya siswa yang melakukan kesalahan saja yang 

mendapatkan hukuman, tetapi seluruh siswa mendapatkan hukuman 

berupa push up, tidur terlentang menghadap ke langit. Hal ini 

diharapkan agar siswa tidak melakukan kesalahan lagi dan agar sikap 

kedisiplinan tertanam dalam diri siswa, serta melatih siswa 

bertanggung jawab. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak 

Imawan (51 tahun) selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan 

yang mengatakan bahwa: 

“Kegiatan HANSEK itu salah satunya PBB, mbak Peraturan 

Baris Berbaris (PBB) dimana siswa dilatih untuk menjaga 

kerapian, kekompakan dan PBB ini tujuannya untuk melatih 

disiplin dan tanggungjawab siswa, mbak. Contohnya siswa 

disuruh posisi siap, ya mereka posisi siap gak boleh tengok 

kanan kiri, mbak. Mereka suruh manut sama yang 

diperintahkan. Dalam melaksanakan PBB ini kami meminta 

bantuan kepada KODIM mbak” (Wawancara tanggal 17 Mei 

2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dan Wakil Kepala 

Sekolah bidang kesiswaan dapat didisimpulkan bahwa menanamkan 

kedisiplinan dan rasa tanggung jawab pada diri siswa dapat dilakukan 

melalui Peraturan Baris Berbaris (PBB), dimana siswa diharuskan 

mengikuti perintah dari anggota KODIM (Komando Daerah Militer), 

menjaga kerapian dan kekompakan dan melaksanakan hukuman 

apabila melakukan kesalahan. Maka dari itu, kedisiplinan dan 

tanggung jawab yang dibekali melalui Peraturan Baris Berbaris (PBB) 
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diharapkan dapat membantu siswa dalam menjalani kehidupan baik di 

lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. 

 

Gambar 6 

Siswa kelas X sedang tidur terlentang menghadap ke langit 

 

b. Senam 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen 

sekolah tentang kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), maka dapat 

disimpulkan kegiatan senam dipimpin oleh tim dari KODIM 

(Komando Daerah Militer). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa 

kelas X, XI, XII. Kegiatan senam dilakukan untuk meregangkan otot-

otot pada tubuh, sehingga tubuh tidak terasa kaku, dan menjadikan 

tubuh selalu sehat dan bugar, walaupun juga merasakan capek. Hal ini 

yang diungkapkan oleh Maulida Juli W (16 tahun), kelas X TKBB 

yang mengatakan bahwa: “Senam itu capek, mbak tapi bikin badan 

sehat” (Wawancara tanggal 20 Mei 2013). Hal lain juga diungkapkan 

oleh Sofyan Adi (17 tahun), kelas XI TMP yang mengatakan bahwa: 
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“Bisa bikin badan seger dan lebih bersemangat tapi ya capek, mbak” 

(Wawancara tanggal 18 Mei 2013). 

 

 

Gambar 7  

Siswa kelas X sedang melakukan senam 

 

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kegiatan senam selain 

yang dirasakan capek, akan tetapi senam dapat membuat badan segar, 

sehat, dan menjadikan badan lebih bisa bersemangat. Senam dapat 

dilakukan secara rutin agar siswa terbiasa menjaga kesehatannya dam 

terhindar dari berbagai penyakit. 

c. Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas 

Undang-Undang Sosialisasi Lalu Lintas sangat diperlukan 

untuk menjadikan siswa sebagai pengguna jalan yang baik, dan tujuan 

utamanya agar para siswa dapat mengetahui dan memahami peraturan 

lalu lintas dengan baik sehingga bisa berkendara dengan aman dan 

tertib. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen 

sekolah tentang kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), maka dapat 
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disimpulkan pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas 

pihak sekolah bekerjasama dengan Tim POLRI (Polisi Republik 

Indonesia). Pelaksanaan sosialisasi ini hanya diikuti oleh seluruh siswa 

kelas XI. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imawan (51 tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“Disini siswa kami banyak yang menggunakan motor makanya 

kami perlu adakan sosialisasi tentang UU Lalu Lintas agar 

anak-anak itu paham bagaimana menjadi pengendara yang 

baik, dan agar siswa lebih berhati-hati dalam berkendara, terus 

juga memberikan pengetahuan kepada siswa peraturan dalam 

berkendara, dan hukumannya apabila mereka melanggar 

peraturan tersebut” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Fadhli Robby (17 tahun) siswa kelas XI 

TEI yang mengatakan bahwa: “Saya kan jadi bisa tau pentingnya tata 

tertib lalu lintas dan cara berkendara yang baik, mbak” (Wawancara 

tanggal 20 Mei 2013). 

 

 
 

Gambar 8 

Siswa kelas XI mengikuti sosialisasi Undang-Undang Lalu 

Lintas yang disampaikan oleh tim dari POLRI 
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Dari hasil wawancara di atas bahwa sosialisasi Undang-

Undang Lalu lintas sangat diperlukan dengan maksud untuk 

memberikan pengertian atau pemahaman kepada masyarakat tentang 

etika berlalu lintas, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan akibat 

perilaku sebagai pengguna jalan, dan menanamkan atau membangun 

kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib berlalu lintas, serta 

tanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan. 

Setelah mendapatkan sosialisasi tentang UU Lalu lintas ini 

diharapkan siswa selalu mematuhi peraturan dalam berkendara, 

misalnya siswa diwajibkan memiliki surat-surat kelengkapan 

berkendera, seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK), siswa juga harus menggunakan kelengkapan 

berkendara seperti helm, jaket dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas 

agar terhindar dari sanksi atau hukuman dan menjaga keselamatan 

dalam menggunakan jalan. 

d. Sosialisasi Bahaya Narkoba 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen 

sekolah tentang kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), maka dapat 

disimpulkan narkoba sangat berbahaya bagi tubuh dan dapat 

membahayakan kelangsungan hidup. Sekarang ini banyak remaja atau 

pelajar yang terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan 

menghancurkan kehidupan mereka. Sosialisasi Bahaya Narkoba 
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sangatlah penting diberikan oleh siswa agar siswa tidak terjerumus 

menggunakan obat-obatan terlarang dan memberikan pengetahuan 

bagi siswa berbagai ancaman atau akibat apabila menggunakan 

narkoba. Selain itu juga memberikan pengetahuan tentang macam-

macam narkoba yang ada di Indonesia. Narasumber sosialisasi bahaya 

narkoba yaitu Tim BNK (Badan Narkotika) Kota Semarang. 

Pelaksanaan sosialisasi ini hanya diikuti oleh seluruh siswa kelas XI. 

Hal ini diungkapkan oleh Sofyan Adi (17 tahun), siswa kelas XI TMP 

yang mengatakan bahwa: “Adanya sosialisasi bahaya narkoba aku bisa 

tau macam-macam narkoba, mbak akibatnya apa aja, sama aku kan 

jadi harus bener-bener nghindari narkoba, mbak” (wawancara tanggal 

18 Mei 2012). Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sadar Djunedi (40 

tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Sosialisasi bahaya narkoba sangat penting, mbak sekarang ini 

banyak orang yang terjerumus untuk menggunakan narkoba 

jadi pihak sekolah mengupayakan sosialisasi bahaya narkoba 

diadakan di sekolah dan dimasukkan kedalam kegiatan 

HANSEK. Dengan mengetahui bahayanya pasti anak-anak 

akan menjauhi obat-obatan terlarang tersebut, mbak. Yang 

menjadi narasumbernya itu dari BNK (Badan Narkotika) Kota 

Semarang” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara keduanya bahwa sosialisasi 

bahaya narkoba sangat penting diberikan oleh siswa dengan maksud 

agar siswa mengetahui macam-macam narkoba dan bahaya 

menggunakan narkoba sehingga diharapkan siswa dapat menghindari 

obat-obatan terlarang tersebut yang biasa disebut dengan narkoba atau 

narkotika. 
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Gambar 9 

Siswa kelas XI mengikuti sosialisasi tentang bahaya narkoba 

yang disampaikan oleh tim dari BNK 

 

 

e. Motivasi dan Kepemimpinan 

Motivasi dan kepemimpinan diberikan agar siswa termotivasi 

untuk terus bersemangat dalam menjalani aktifitas, berprestasi, 

mencapai cita-citanya, dan memberikan pengetahuan tentang cara 

menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti melalui dokumen sekolah tentang kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah), maka dapat disimpulkan materi 

motivasi dan kepemimpinan ini diberikan oleh Ibu Hastaning Sakti, S. 

Psi, M. Kes dan hanya diikuti oleh seluruh siswa kelas XI. Hal ini 

diungkapkan oleh Wiba Damba, kelas XI TMO yang mengatakan 

bahwa: “Aku jadi semangat buat menggapai cita-citaku, mbak dan aku 

juga termotivasi buat memimpin orang lain dan bangsa ini dengan 

baik, hehe” (Wawancara tanggal 18 Mei 2013). Pernyataan lain juga 

diungkapkan oleh Ilfa Nurhaya, kelas XIII TKBB yang mengatakan 
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bahwa: “Aku termotivasi untuk menjadi motivator seperti Mario 

Teguh Golden Ways itu lho, mbak” (Wawancara tanggal 20 Mei 

2013). 

Dari kedua pernyataan tersebut di atas bahwa materi motivasi 

dan kepemimpinan diberikan kepada siswa menjadikan siswa 

termotivasi dan lebih bersemangat untuk menggapai cita-cita mereka 

dan diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dan 

bijaksana. 

 

Gambar 10 

Siswa kelas XI sedang mengikuti sosialisasi tentang motivasi 

dan kepemimpinan yang disampaikan oleh ibu Hastaning Sakti, 

S. Psi, M. Kes 

 

f. Kebijakan Sekolah 

Kebijakan Sekolah merupakan aturan-aturan yang ditetapkan 

untuk meningkatkan mutu sekolah dan meningkatkan rasa tanggung 

jawab pada diri siswa. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti 

melalui dokumen sekolah tentang kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah), maka dapat disimpulkan narasumber dari sosialisasi 
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kebijakan sekolah yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 

Semarang. Pemberian arahan tentang kebijakan sekolah ini hanya 

diikuti oleh seluruh siswa kelas XI dan XII. Siswa diberikan 

pengetahuan tentang kebijakan sekolah dengan tujuan agar siswa 

memahami kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang ditetapkan 

oleh sekolah agar siswa berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang 

ada. Kebijakan sekolah tidak hanya diperuntukkan oleh siswa, 

melainkan untuk seluruh warga sekolah, sehingga kebijakan sekolah 

wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah. 

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imawan (51 tahun), selaku 

Wakil Kepala Sekolah yang mengatakan bahwa: 

“Seluruh sekolah pasti punya kebijakan-kebijakan yang udah 

ditetapkan ya, mbak di sekolah ini juga memiliki kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kebijakan ini tidak hanya 

untuk siswa saja, tetapi juga untuk semua warga sekolah. Jadi 

semua warga sekolah harus mematuhi kebijakan-kebijakan 

yang ada disekolah. Tujuan dari kebijakan sekolah untuk 

mengatur seluruh kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, dan 

untuk meningkatkan mutu sekolah” (Wawancara tanggal 17 

Mei 2013). 

 

Hal lain juga diungkapkan oleh Kartiko Arya (16 tahun), kelas XI TEI 

yang mengatakan bahwa: “Aku jadi tau semua kebijakan yang 

dikeluarkan sama sekolah, mbak dan aku harus mematuhi kebijakan-

kebijakan itu” (Wawancara tanggal 18 Mei 2013). 

Berdasarkan kedua pernyataan di atas bahwa kebijakan sekolah 

wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah, dan diharapkan agar seluruh 

warga sekolah berperilaku sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang 
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telah ditetapkan dan untuk mewujudkan mutu sekolah yang baik, serta 

dengan adanya kebijakan sekolah ini siswa juga memiliki rasa 

tanggung jawab dan meningkatkan kedisiplinan pada diri siswa dalam 

menjalankan kehidupan. 

 

 
 

Gambar 11 

Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 sedang memberikan 

arahan tentang kebijakan sekolah kepada siswa kelas XI dan 

XII 

 

g. Penularan Ilmu dan Pengalaman Alumni 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen 

sekolah tentang kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), maka dapat 

disimpulkan penularan ilmu dan pengalaman alumni ini juga 

merupakan salah satu kegiatan yang ada di dalam program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah). Pengisi kegiatan penularan ilmu dan 

pengalaman adalah alumni SMK Negeri 7 Semarang dan hanya diikuti 

oleh seluruh siswa kelas XII. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan agar 
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siswa dapat menimba ilmu dan belajar dari pengalaman beberapa 

alumni yang telah bekerja di berbagai perusahaan. Hal ini diungkapkan 

oleh Arif Afani Najib (18 tahun), kelas XII TITL yang mengatakan 

bahwa: “Ya biar kita tau pengalaman para alumni dan kita bisa belajar 

dari pengalaman mereka ditempat kerja, biar gak kagok nantinya, 

mbak” (Wawancara tanggal 15 Mei 2013). 

 

 

Gambar 12 

Siswa kelas XII sedang mengikuti penularan ilmu dan 

pengalaman oleh ALUMNI 

 

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Ilfa Nurhaya (18 tahun), kelas 

XIII TKBB yang mengatakan bahwa: “Biar nantinya aku gak kaget, 

mbak pas udah kerja di perusahaan, kan udah dapet info dari 

pengalaman alumni” (Wawancara tanggal 20 Mei 2013). 

Berdasarkan kedua pernyataan di atas bahwa penularan ilmu 

dan pengalaman yang disampaikan oleh Alumni, diharapkan dapat 

dijadikan sebagai pembelajaran kelak nantinya oleh siswa ketika 
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mereka terjun ke dunia kerja, dan tidak membuat mereka khawatir 

nantinya. 

h. Reproduksi sehat 

Sosialisasi reproduksi sehat sangat penting untuk dilakukan, 

khususnya untuk usia remaja atau siswa yang sedang mengalami masa 

pubertas, yang dimana seusia mereka sudah mulai mengenal dan 

menyukai lawan jenis. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti 

melalui dokumen sekolah tentang kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah), maka dapat disimpulkan sosialisasi tentang reproduksi sehat 

dibantu oleh dokter yaitu Ibu Hana dan hanya diikuti oleh seluruh 

siswa kelas XII. Pada sekarang ini, dari anak ABG sampai yang sudah 

tua pun sudah mengenal yang namanya pacaran, sehingga sosialisasi 

reproduksi sehat ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan 

tentang perasaan-perasaan yang sedang mereka alami, bahayanya 

apabila mereka sampai terjerumus pada pergaulan seks bebas dan cara 

pacaran yang sehat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imawan (51 

tahun) selaku Wakil Kepala Sekolah yang mengatakan bahwa: 

“Pada jaman sekarang, mbak anak-anak kan sudah pada suka 

pacaran biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Mbaknya tau sendiri kan banyak banget yang hamil diluar 

nikah, makanya sekolah mengupayakan agar siswa kami tidak 

melakukan seks bebas dengan cara memberikan sosialisasi 

tentang reproduksi sehat ya biar mereka paham bahayanya, 

mbak. Yang ngisi acaranya itu ibu Hana” (Wawancara tanggal 

17 Mei 2013). 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Aureola Arya Wirumbaya (18 tahun), 

kelas XII TMO yang mengatakan bahwa: “Ya saya kan jadi tau, mbak 
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cara reproduksi yang sehat dan bahayanya kalau nglakuin seks diluar 

nikah” (Wawancara tanggal 15 Mei 2013). 

 

 

Gambar 13 

Siswa kelas XII sedang mengikuti sosialisasi tentang 

reproduksi sehat yang disampaikan oleh Dokter Hana 

 

Pernyataan dari keduanya di atas bahwa sosialisasi reproduksi 

sehat itu memang penting dan diharapkan agar siswa tidak terjerumus 

dalam pergaulan seks bebas dan dalam berpacaran harus dilakukan 

dengan sehat agar tidak mengganggu masa depan mereka. 

i. Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen 

sekolah tentang kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), maka dapat 

disimpulkan sosialisasi Undang-Undang ketenagakerjaan diadakan 

hanya untuk kelas XII yang akan terjun pada dunia kerja, selain itu 

juga tidak semua lulusan SMK Negeri 7 Semarang melanjutkan ke 

jenjang perguruan tinggi, tetapi terdapat siswa yang ingin berwirausaha 

dan bekerja di sebuah perusahaan, maka dari itu sosialisasi Undang-



73 
 

 

Undang ketenagakerjaan diadakan agar siswa terlebih dahulu 

mengetahui situasi dan kondisi ketenagakerjaan, dan mengetahui 

peraturan-peraturan yang dibuat untuk tenaga kerja. Sosialisasi tentang 

Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh DISNAKERTRANS (Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi). Hal ini diungkapkan oleh Shinta 

PM (17 tahun), kelas XII TITL yang mengatakan bahwa: “Adanya 

sosialisasi Undang-Undang ketenagakerjaan aku bisa tau 

ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan Luar negeri, mbak terus 

juga tau tentang aturan-aturannya” (Wawancara tanggal 15 Mei 2013). 

 

 

Gambar 14 

Siswa kelas XII mengikuti sosialisasi tentang Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh tim dari 

DISNAKERTRANS 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sosialisasi 

Undang-Undang Ketenagakerjaan diperlukan untuk mengetahui situasi 

dan kondisi ketenagakerjaan, dan diharapkan siswa dapat mengerti dan 



74 
 

 

menaati peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan setelah mereka 

terjun ke dunia kerja. 

j. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui dokumen 

sekolah tentang kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), maka dapat 

disimpulkan wawasan kebangsaan dan bela Negara wajib diajarkan 

oleh seluruh siswa. Wawasan kebangsaan dan bela Negara diajarkan 

oleh tim ABITA (Aku Bangga Indonesia Tanah Airku) dan hanya 

diikuti oleh seluruh siswa kelas XI. Tujuan diajarkannya wawasan 

kebangsaan dan bela Negara yaitu untuk menanamkan nilai 

nasionalisme dan patriotisme pada diri siswa dan menjadikan sikap 

dan perilaku kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Hal ini diungkapkan oleh Ilfa Nurhaya (18 tahun), kelas XIII TKBB 

yang mengatakan bahwa: “Aku jadi tertanam rasa untuk selalu 

membela Negara dimanapun berada, mbak” (Wawancara tanggal 20 

Mei 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa adanya 

pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan bela Negara diharapkan 

siswa tertanam rasa kecintaan pada tanah air, dan meningkatkan rasa 

nasionalisme pada diri siswa. 
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Gambar 15 

Siswa kelas XII mengikuti sosialisasi tentang wawasan 

kebangsaan dan bela Negara yang disampaikan oleh tim dari 

ABITA 

 

 

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) 
 

Penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) membutuhkan dukungan baik dari pihak sekolah, 

masyarakat, dan orang tua siswa. Dukungan yang diberikan untuk 

mendorong terlaksananya program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang. Namun, pelaksanaan program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) juga terdapat bebapa hambatan, 

baik dari dalam maupun luar sekolah. 

a. Faktor pendukung penanaman kedisiplinan melalui program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 

Semarang 

 

1) Faktor Internal 

Penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) mendapatkan dukungan dari pihak 

sekolah agar pelaksanaan program kegiatan HANSEK (Ketahanan 
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Sekolah) berjalan dengan lancar. Adapun dukungan yang diberikan 

pihak sekolah, antara lain: 

a) Sarana Prasarana 

Program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) pasti 

membutuhkan sarana prasarana yang memadai agar program 

kegiatan berjalan dengan lancar. Pihak sekolah sudah 

membantu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk 

terlaksananya program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah), yaitu menyediakan ruangan untuk acara sosialisasi, 

adanya lapangan yang digunakan untuk pelatihan Peraturan 

Baris Berbaris (PBB) dan pelatihan tata cara upacara bendera, 

selain itu juga sekolah menyediakan sound system yang 

digunakan untuk pengisi acara dalam menyampaikan materi 

kepada siswa agar seluruh siswa dapat mendengarkan dengan 

jelas. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imawan (51 tahun) 

yang mengatakan bahwa: “Sarana dan prasarana semua 

disediakan oleh sekolah, mbak biar semua kegiatan berjalan 

dengan lancar. Seperti lapangan, ruangan dan pengeras suara” 

(Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 

b) Penyediaan Dana 

Pelaksanaan program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) membutuhkan dana tidak sedikit, tetapi hal tersebut 

tidak menjadi penghambat bagi pihak sekolah. Anggaran yang 
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disediakan pihak sekolah dirasa sudah cukup untuk membiayai 

pelaksanaan program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah). 

Anggaran tersebut digunakan untuk memberikan kontribusi 

kepada pengisi acara, karena pihak sekolah bekerjasama 

dengan pihak luar. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imawan 

(51 tahun) selaku Wakil Kepala Sekolah yang mengatakan 

bahwa: 

“Selain sarana prasarana, sekolah juga membantu dalam 

pendanaan, mbak. Persetujuan pendanaan ada di 

wewenang Kepala sekolah karena kita meminta bantuan 

dari pihak luar seperti POLRI dan KODIM 

(KOMANDO DAERAH MILITER), kita memberikan 

transport, konsumsi dan kontribusi-kontribusi lainnya” 

(Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 

 

c) Komitmen Kepala Sekolah dan Guru 

Pelaksanaan program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) dapat terlaksana karena adanya partisipasi kepala 

sekolah dan guru. Partisipasi kepala sekolah berupa 

memberikan kebijakan atau memberikan ijin untuk 

diadakannya program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah). Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imawan (51 tahun) 

yang mengatakan bahwa: “Peranan kepala sekolah sangat 

sangat berperan, kegiatan sekolah bisa berjalan tergantung 

kebijakan dari pimpinan” (Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 

Sedangkan partisipasi guru berupa kepanitiaan dan 

pengawasan terhadap proses dilaksanakannya program 
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kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah). Hal ini diungkapkan 

oleh Bapak Sadar (40 tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Peranan guru dalam kegiatan HANSEK, yang menjadi panitia 

itu bagiannya Wakil Kepala sekolah dan guru lainnya ya 

bagian pengawasan, mbak mengawasi jalannya kegiatan” 

(Wawancara tanggal 17 Mei 2013). 

 

2) Faktor Eksternal 

a) Dukungan Orang Tua dan Masyarakat 

Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya 

penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) adalah pemberian ijin dari orang tua. 

Selain memberikan ijin, orang tua juga memberikan saran 

kepada pihak sekolah terkait dengan pelaksanaan program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah).  

Dukungan lain juga diberikan oleh masyarakat dengan 

cara ikut bekerjasama dalam pelaksanaan program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah), antara lain POLRI (Polisi 

Republik Indonesia), KODIM (Komando Daerah Militer), 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, tim ABITA, Alumni, 

Dokter, dan Badan Narkotika Kota Semarang. 

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imawan (51 tahun) 

yang mengatakan bahwa: 
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“Dukungan dari orang tua itu ada, mbak seperti 

memberikan ijin. Ada juga orang tua memberikan saran 

gini gini, ya kita tampung saran-sarannya. Terus seperti 

yang saya bilang tadi, mbak dari pihak luar juga 

membantu POLRI, KODIM (KOMANDO DAERAH 

MILITER), Badan Narkotika, mbak” (Wawancara 

tanggal 17 Mei 2013). 

 

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Maulida Juli W 

(16 tahun) yang mengatakan bahwa: “Orang tuaku sangat 

mendukung, mbak kan kegiatan HANSEK sangat bermanfaat 

buat siswanya. Dukungannya itu, mbak dikasih sangu bekal 

maem, diminumi vitamin juga, mbak hehee” (Wawancara 

tanggal 20 Mei 2013). 

b. Faktor penghambat penanaman kedisiplinan melalui program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 

Semarang 

 

Pelaksanaan program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) juga terdapat beberapa hambatan, namun hambatan tersebut 

dapat di atasi oleh pihak sekolah dan siswa. Hambatan-hambatannya 

antara lain kehadiran siswa, karena belum siapnya siswa mengikuti 

program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) masih terdapat siswa 

yang tidak hadir dalam pelaksanaan program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah). Namun, hal tersebut dapat di atasi oleh pihak 

sekolah dengan memberikan hukuman bagi siswa yang tidak hadir 

yaitu dengan mengganti atau mengikuti kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Imawan 

(51 tahun) yang mengatakan bahwa: “Wajib hukumnya bagi siswa 
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yang tidak mengikuti kegiatan HANSEK dengan mengganti pada 

program kegiatan HANSEK lainnya” (Wawancara tanggal 17 Mei 

2013). Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Muhammad Nur (19 

tahun) yang mengatakan bahwa: “Kalau enggak ikut, mbak ntar 

disuruh ikut pas HANSEK adik kelas atau kakak kelas” (Wawancara 

tanggal 15 Mei 2013). 

Selain kehadiran siswa, faktor kejenuhan yang terjadi pada 

siswa juga merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan 

program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah). Faktor tersebut juga 

dapat di atasi dengan siswa sendiri dengan cara berusaha rileks dan 

terkadang memulai percakapan dengan teman pada waktu istirahat. Hal 

ini ungkapkan oleh Sofyan Adi (17 tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Jenuh sih pasti, mbak tapi aku bikin rileks ajaa, mbak terus juga 

ngobrol sama temen-temen kalo pas waktunya istirahat” (Wawancara 

tanggal 18 Mei 2013). 

 

B. Pembahasan 

1. Sikap Disiplin dalam Ketepatan Waktu dan Aktivitas Siswa Sudah 

Baik 

Sikap disiplin siswa SMK negeri 7 Semarang ditunjukkan 

dengan perilaku ketepatan waktu siswa untuk hadir disekolah dan 

mengumpulkan tugas dengan tepat waktu; keaktifan siswa di kelas, seperti 

melakukan tanya jawab dengan guru, melakukan diskusi dengan teman; 

dan mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah dapat 

menjadikan proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan baik. 
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Amiroeddin Sjarif dalam Furqon (2010: 45) mengatakan bahwa disiplin 

adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh 

kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta berperilaku 

sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang 

seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Kenyataannya 

harus terlihat dalam perbuatan atau tingkah laku yang nyata, yaitu 

perbuatan tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan atau taat 

kelakuan yang semestinya. 

Penanaman kedisiplinan SMK negeri 7 Semarang dilakukan 

oleh guru secara terus menerus dengan cara yang berbeda, berdasarkan 

hasil penelitian penanaman kedisiplinan yang dilakukan dapat 

mempengaruhi perilaku, sikap, dan kepribadian siswa. Penanaman 

kedisiplinan dengan mengombinasikan ketiga jenis disiplin, yaitu otoriter, 

demokratis, dan lemah dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan 

kepribadian siswa yang ditunjukkan dengan ketaatan siswa terhadap 

perintah guru tanpa adanya paksaan, sehingga memudahkan guru dalam 

menerapkan sikap disiplin pada siswa. Sedangkan, penanaman 

kedisiplinan dengan cara demokrasi mempengaruhi perilaku, sikap, dan 

kepribadian siswa yang ditunjukkan dengan perilaku siswa yang lebih bisa 

memilih kegiatan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. 

Pengaruhnya pada sikapnya, yaitu siswa lebih mudah mengeluarkan 

pendapatnya kepada guru tanpa adanya rasa takut, dan pengaruh pada 

kepribadian siswa ditunjukkan dengan siswa mengikuti pelajaran dengan 
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baik, walaupun untuk menilai kepribadian siswa, guru tidak bisa menilai 

sendiri sehingga guru meminta bantuan atau sharing dengan guru lain. 

Perubahan pada perilaku, sikap, dan kepribadian siswa dapat dijadikan 

patokan guru untuk terus melakukan penanaman kedisiplinan kepada 

siswa, dan dapat dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap siswa. 

2. Penanaman Kedisiplinan melalui Program Kegiatan HANSEK 

Diimplementasikan dalam Kegiatan Rutin, Terprogram, dan Spontan 

 

SMK Negeri 7 melakukan penanaman kedisiplinan dengan 

memberikan hukuman, memberikan pemahaman dan mendengarkan 

pendapat. Furqon (2010: 46-47) mengatakan: “Penegakan disiplin dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti peningkatan motivasi, pendidikan 

dan latihan, kepemimpinan, penerapan reward and punishment, penegakan 

peraturan”. 

Berdasarkan teori tersebut, SMK Negeri 7 Semarang melakukan 

cara penanaman kedisiplinan ditunjukkan dengan tahap-tahap penanaman 

kedisiplinan. Pertama, kepemimpinan dimana guru menjadi pemimpin 

atau panutan agar siswa berperilaku disiplin dengan cara memberikan 

contoh bertindak sesuai dengan aturan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan 

dari cara disiplin lemah. Kedua, peningkatan motivasi. Guru memberikan 

motivasi atau mendorong siswa untuk melakukan kegiatan yang memiliki 

tanggung jawab, sehingga secara sadar siswa harus berperilaku disiplin. 

Dalam memberikan motivasi atau dorongan, siswa diberikan kesempatan 

untuk berpendapat sehingga guru mengetahui keinginan siswa, dan untuk 

memudahkan guru menentukan keberhasilan dalam menanamkan 
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kedisiplinan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan dari cara disiplin 

demokratis. Ketiga, guru memberikan pendidikan dan latihan dalam 

menanamkan kedisiplinan dengan cara memberikan perintah kepada siswa 

untuk melakukan kegiatan yang didalamnya terdapat aturan. Keempat, 

menegakan aturan. Guru menetapkan aturan-aturan untuk ditaati oleh 

siswa. Kelima, guru memberikan reward bagi siswa yang selalu menaati 

peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan punishment bagi siswa 

yang melanggar peraturan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan dari cara 

disiplin otoriter. 

Berbagai macam cara penanaman kedisiplinan kepada siswa 

yang dilakukan sekolah SMK Negeri 7 Semarang bertujuan untuk 

menjadikan siswa sadar dan bersikap disiplin dalam melakukan segala 

kegiatan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa sehingga 

ketika terjun ke dunia pekerjaan atau menjalankan kehidupan sehari-hari 

mereka selalu menerapkan sikap disiplin.  

Permendiknas No. 39 tahun 2008 dalam Aqid dan Sujak (2010: 

29) tentang pembinaan siswa menyebutkan beberapa tujuan dalam 

pembinaan peserta didik, salah satunya yaitu, memantapkan kepribadian 

peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan 

pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang 

bertentangan dengan tujuan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, 

sekolah SMK Negeri 7 Semarang melakukan pembinaan kepada siswa 

dengan mengadakan program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah). 
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Didie Supriadie (2009: 7-8) yang mengatakan bahwa: “Program kegiatan 

ketahanan sekolah merupakan suatu bentuk kekuatan, daya tahan, 

kemampuan, keteguhan hati, dan berupaya tetap kukuh menjalankan visi, 

misi, atau tugas peran fungsinya dalam mengembangkan kemampuan dan 

membentuk kepribadian anak-anak bangsa yang memiliki peradaban dan 

martabat, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, nilai moral, 

ekonomikal, kultural, dan spiritual; sehingga menjadi manusia beriman 

dan bertakwa kepada Allah Subhanahuwata’ala Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat fisik dan pikirnya, sehat rasa dan asanya, berilmu, 

cakap, kreatif dan inovatif, berbudaya, dan bertanggung jawab. 

Program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) merupakan 

kegiatan penunjang, akan tetapi dilakukan bertahap secara rutin, dan sudah 

dilakukan lebih dari 20 tahun, yaitu HANSEK I, HANSEK II, dan 

HANSEK III. Program kegiatan ini memiliki 10 kegiatan yang wajib 

diikuti oleh siswa kelas X, XI, dan XII antara lain: (1) kegiatan peraturan 

baris berbaris (PBB) merupakan latihan fisik berupa melakukan berbagai 

gerakan yang diperintahkan, dengan tujuan melatih siswa kedisiplinan, 

kerapian dan kekompakan, serta melatih siswa memiliki rasa tanggung 

jawab, (2) Senam, merupakan kegiatan untuk melatih disiplin siswa dalam 

menjaga kesehatan tubuh agar tubuh selalu sehat dan bugar, (3) Sosialisasi 

Undang-Undang lalu lintas merupakan kegiatan dengan tujuan untuk 

melatih kedisiplinan siswa dalam berkendara, (4) Sosialisasi bahaya 

narkoba, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada 
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siswa tentang bahaya narkoba, sehingga siswa menghindari obat-obatan 

terlarang tersebut, (5) Motivasi dan kepemimpinan, kegiatan ini bertujuan 

untuk memberikan dorongan kepada siswa, dan mengajarkan siswa untuk 

menjadi pemimpin yang bijaksana, (6) Sosialisasi reproduksi sehat, 

kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa 

tentang reproduksi yang baik, agar siswa tidak terjerumus dalam pergaulan 

seks bebas, (7) Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang aturan-

aturan yang harus ditaati oleh tenaga kerja, (8) Sosialisasi wawasan 

kebangsaan dan bela negara, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan 

siswa memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme, (9) Kebijakan sekolah 

merupakan aturan-aturan yang ditetapkan dengan tujuan untuk 

meningkatkan mutu sekolah dan melatih siswa bersikap disiplin dan rasa 

tanggungjawab, dan (10) Penularan ilmu dan pengalaman alumni, kegiatan 

ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa melalui ilmu-

ilmu dan pengalaman alumni sehingga siswa tidak perlu merasa khawatir 

ketika terjun ke dunia kerja. 

SMK Negeri 7 Semarang mengadakan program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) dengan tujuan agar proses belajar 

mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik, dan  siswa memiliki sikap 

disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan segala kegiatan.  Dalam 

pelaksanaan penanamaan kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang merupakan pelaksanaan 
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pembinaan kepada siswa di bidang pendidikan karakter, kepribadian dan 

kedisiplinan. Siswa dibekali dengan pendidikan karakter, kepribadian, dan 

menanamkan kedisiplinan supaya siswa dapat terbiasa bersikap disiplin, 

memiliki karakter, dan kepribadian yang baik dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. 

3. Kegiatan HANSEK Didukung oleh Komitmen Pimpinan 

 

Faktor pendukung penanaman kedisiplinan melalui program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), yaitu pihak sekolah 

memfasilitasi sarana dan prasarana, meliputi lapangan upacara, ruang 

serba guna, dan penyediaan sound system. Selain sarana prasarana, sekolah 

juga penyediaan dana dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan 

lancar. Anggaran digunakan untuk memberikan kontribusi kepada pengisi 

acara, dan adanya komitmen dari kepala sekolah dan guru yang ikut 

membantu dalam kelancaran program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) dengan pemberian ijin dalam pendanaan dan melakukan 

pengawasan terhadap jalannya kegiatan. 

Faktor pendukung yang berasal dari luar sekolah, yaitu 

dukungan orang tua dengan memberikan ijin kepada anak, sehingga 

membuat anak merasa lebih bersemangat dalam mengikuti program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), dan membuat orang tua tidak 

merasa khawatir. Selain itu, pelaksanaan penanaman kedisiplinan melalui 

program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) juga mendapatkan 

dukungan dari pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, 
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dengan menjadi narasumber atau pengisi acara dalam program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah). Pihak-pihak yang berpartisipasi antara 

lain: Polisi Republik Indonesia (POLRI), KODIM (Komando Daerah 

Militer), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dokter, Alumni, dan 

tim ABITA. Jadi dukungan sekolah, dukungan orang tua, dan partisipasi 

dari pihak-pihak yang berkerjasama menjadi faktor pendukung 

terlaksananya penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah). 

Selain faktor pendukung, dalam pelaksanaan program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) juga terdapat faktor yang menjadi 

penghambat penanaman kedisiplinan, yaitu ketidakhadiran siswa yang 

dapat mengganggu kelancaran proses penanaman kedisiplinan melalui 

program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah), karena membuat siswa 

tertinggal dalam materi yang disampaikan. Alasan ketidakhadiran siswa 

dalam mengikuti program kegiatan, seperti sakit, keperluan keluarga, dan 

belum siapnya siswa dalam mengikuti program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah). Upaya mengatasi ketidakhadiran siswa dengan 

memberikan hukuman berupa mengganti dengan mengikuti program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) berikutnya. 

Selain ketidakhadiran siswa, rasa jenuh yang dialami oleh siswa 

juga menghambat penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) karena mengganggu konsentrasi siswa 

dalam menerima materi yang disampaikan. Upaya untuk mengatasi rasa 
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jenuh biasanya siswa berusaha berkonsentrasi dan melakukan percakapan 

dengan teman pada saat istirahat. 
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BAB  V 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sikap disiplin siswa SMK Negeri 7 Semarang sudah menunjukkan 

hasil yang baik, dimana hampir seluruh siswa bersikap disiplin 

terutama dalam ketepatan waktu, baik dalam ketepatan waktu 

menghadiri siswa. Selain ketepatan waktu, sikap disiplin siswa juga 

ditunjukkan dalam keaktifan mereka pada saat pembelajaran di kelas, 

sehingga mereka dapat memahami pelajaran dengan mudah.. 

Berdasarkan data dari sekolah terdapat 25,86% siswa yang melakukan 

pelanggaran tata tertib sekolah dan 74,14% siswa mematuhi peraturan 

tata tertib sekolah, akan tetapi hal itu dapat di atasi oleh pihak sekolah 

dengan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar 

peraturan. Sekolah memberikan hukuman kepada mereka dengan 

tujuan untuk menanamkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab. 

2. Penanaman kedisiplinan di SMK Negeri 7 Semarang sudah berjalan 

dengan baik, melalui kegiatan rutin, terprogram, dan spontan yang 

mencakup: kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB), senam, 

sosialisasi bahaya narkoba, reproduksi sehat, Undang-Undang lalu 

lintas, Undang-Undang Ketenagakerjaan, motivasi dan 
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kepemimpinan, kebijakan sekolah, penularan ilmu dan pengalaman 

alumni, dan wawasan kebangsaan dan bela negara. 

3. Penanaman kedisiplinan melalui program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang mendapatkan 

dukungan dari pihak sekolah berupa pendanaan, sarana prasarana, dan 

komitmen dari kepala sekolah dan guru. Pelaksanaan program 

kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah) juga mendapatkan dukungan 

dari pihak luar sekolah dan orang tua. Pihak-pihak yang ikut 

membantu dalam pelaksaan program kegiatan HANSEK ini antara 

lain POLRI (Polisi Republik Indonesia), KODIM (Komando Derah 

Militer), ALUMNI SMK negeri 7 Semarang, Dinas ketenagakerjaan 

dan transmigrasi, dokter, dan tim ABITA. Sedangkan dukungan yang 

diberikan oleh orang tua berupa memberikan ijin kepada siswa untuk 

mengikuti semua kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah). Namun, 

pelaksanaan program kegiatan ini juga mendapatkan hambatan yang 

berasal dari siswa itu sendiri berupa kehadiran siswa yang 

dikarenakan siswa belum siap, dan kejenuhan yang dialami oleh 

siswa. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut pihak sekolah 

melakukan beberapa upaya antara lain dengan memberikan hukuman 

bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan dengan menyuruh siswa 

mengikuti kegiatan HANSEK lainnya, serta upaya yang dilakukan 

siswa dalam mengatasi kejenuhan dengan mencoba fokus pada setiap 

kegiatan dan mengobrol dengan teman disaat jam istirahat. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai 

berikut. 

1. Sikap disiplin siswa yang sudah terbina dengan baik harus tetap 

ditingkatkan agar siswa selalu memperhatikan sikap disiplin, baik di 

lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga. 

2. Dalam menanamkan kedisiplinan kepada siswa hendaknya menjadi 

perhatian pemerintah dan seluruh sekolah, baik sekolah negeri 

maupun swasta agar seluruh siswa memiliki rasa kedisiplinan yang 

baik dan menjadi anak yang berkualitas. Program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) sebaiknya dapat dilakukan oleh seluruh sekolah 

sebagai sarana dalam menanamkan kedisiplinan bagi siswa, dan 

harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Secara internal sekolah 

SMK Negeri 7 Semarang, hendaknya program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) dapat terus dilakukan karena program kegiatan 

ini sangat diperlukan untuk membiasakan siswa bersikap displin dan 

rasa tanggung jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Allen, Jane Elizabeth dan Marilyn Cheryl. 2005. Disiplin Positif: Menciptakan 

Dunia Penitipan Anak yang Edukatif Bagi Anak Pra Sekolah. Jakarta: 

Prestasi Pustakaraya. 

 

Aqib, Zainal dan Sujak. 2011. Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter. 

Bandung: Yrama Widya. 

 

Bakry, Noor Ms. 1996. Ikhtisar Pendidikan Kewiraan. Yogjakarta: Liberty 

Yogjakarta. 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. Wawasan Wiyatamandala. 

Jakarta: Proyek Pembinaan Kesiswaan. 

 

Hurlock, Elizabeth B. 1980. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan 

Sepanjang Rentang Kehidupan (Edisi kelima). Diterjemahkan oleh 

Istiwidayanti dan Soedjarwo.Jakarta: Erlangga. 

 

Handoyo, Eko. 2009. Pendidikan Anti Korupsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, 

UNNES dan Widya Karya. 

 

Hidayatullah, Furqon. 2010. Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban 

Bangsa. Surakarta: Yuma Pustaka. 

 

Irwanto, Drs. 2002. Psikologi Umum. Jakarta: PT. Prenhallindo. 

 

Koloni’s Blog. 2012. Peraturan Sekolah. 

http://koloni45.wordpress.com/tag/contoh-pelanggaran-di-sekolah/ 

(Diunduh tanggal 9 Februari 2013). 

 

Lembaga Pertanahan Nasional (Lemhannas). 1991. Kewiraan Untuk Mahasiswa. 

Jakarta: Depdikbud dan PT Gramedia Pustaka Utama. 

 

Lia AF. 2012. Ketahanan Sekolah. 

http://lafriofkalteng.wordpress.com/2012/05/12/ketahanan-sekolah/ 

(Diunduh tanggal 29 Januari 2013). 

 

Mahbubi, M. 2012. Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja Sebagai Nilai 

Pendidikan Karakter. Yogjakarta: Pustaka Ilmu. 

 

Maleong, Lexy M. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. 

 

http://koloni45.wordpress.com/tag/contoh-pelanggaran-di-sekolah/
http://lafriofkalteng.wordpress.com/2012/05/12/ketahanan-sekolah/


93 
 

 

Milles Mattew B dan Hubberman A Michael. 1992. Analisi Data Kualitatif. 

Jakarta: UI Press. 

 

Munib, Achmad, dkk. 2009. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UNNES 

Press. 

 

Rachman, Maman. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Moral. Semarang: 

UNNES Press. 

 

Sochib, Moh. 2010. Pola Asuh Orang Tua: Dalam Membantu Anak 

Mengembangkan Disiplin Diri (Edisi Revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik edisi 

revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Supriadie, Didi. 2009. Membangun Ketahanan Sekolah. Paper Universitas 

Pendidikan. 

 

Sumarno, Joko. 2008. Minimalisasi Pelanggaran Disiplin Sekolah Melalui 

Efektivitas Kinerja Tim Kedisiplinan. Widyatama, 5/2: 24. 

 

Wade, Carole dan Carol Tavris. 2008. Psikologi Jilid 1 (edisi kesembilan). 

Jakarta: Erlangga. 

 

 

 



 
 

94 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

       DAFTAR PROGRAM KEGIATAN HANSEK (KETAHANAN SEKOLAH) 

       SMK NEGERI 7 SEMARANG 

 

No. Kegiatan Penyaji Kelas 

1. Peraturan Baris Berbaris 

(PBB) 

Tim KODIM X, XI, 

XII 

2. Senam Tim KODIM X, XI, 

XII 

3. Sosialisasi UU Lalu Lintas Tim POLRI XI 

4. Sosialisasi Bahaya Narkoba Tim BNK XI 

5. Motivasi dan Kepemimpinan Hastaning Sakti, S. Psi, M. 

Kes 

XI 

6. Kebijakan Sekolah Kepala Sekolah XI, XII 

7. Penularan Ilmu dan 

Pengalaman Alumni 

ALUMNI SMK Negeri 7 

Semarang 

XII 

8.  Reproduksi Sehat Dr. Hana XII 

9. UU Ketenagakerjaan DISNAKERTRANS XII 

10.  Wawasan Kebangsaan dan 

Bela Negara 

Tim ABITA XII 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Penanaman Kedisiplinan melalui Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang 

 

 

No. Pernyataan Ya Tidak Kadang-

kadang 

1. Siswa datang ke sekolah sebelum bel tanda masuk 

berbunyi 

   

2. Siswa menghargai waktu    

3. Siswa mencatat pelajaran    

4. Siswa melakukan tanya jawab pada saat pelajaran    

5. Siswa selalu menjaga kerapian    

6.  Siswa selalu mematuhi perintah guru    

7. Siswa selalu mengikuti upacara dengan khidmat    

8.  Siswa selalu membawa kelengkapan berkendara, seperti 

STNK dan SIM 

   

9. Siswa memakai narkoba    

10. Siswa selalu mematuhi kebijakan sekolah    

11. Siswa terjerumus dalam pergaulan seks bebas    
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PEDOMAN WAWANCARA 

Penanaman Kedisiplinan Melalui Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) di SMK negeri 7 Semarang 

 

Untuk Guru 

 

Hari dan Tanggal : 

Nama   : 

Jabatan  : 

Umur   : 

 

Pertanyaan 

A. Sikap Disiplin Siswa 

1. Bagaimana ketepatan waktu siswa di lingkungan sekolah? 

2. Sanksi apa yang diberikan kepada siswa apabila siswa terlambat masuk 

sekolah atau dalam mengumpulkan tugas? 

3. Apakah seluruh siswa aktif dalam pembelajaran dikelas? (untuk Guru PKn) 

4. Aktif seperti apa yang dilakukan siswa dalam pembelajaran? (Untuk Guru 

PKn) 

5. Apa ada perbedaan nilai antara siswa yang aktif dan yang pasif didalam kelas? 

(Untuk Guru PKn) 

6. Bagaimana sikap siswa terhadap tata tertib sekolah? 

7. Adakah siswa yang melanggar tata tertib siswa? 

8. Sanksi seperti apa yang diberikan apabila siswa melanggar tata tertib sekolah? 

9. Bagaimana ketepatan siswa dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan 

tugas? (Untuk Guru PKn) 

10. Adakah yang terlambat dalam mengumpulkan tugas atau salah dalam 

mengerjakan tugas? (Untuk Guru Pkn) 

11. Sanksi seperti apa yang diberikan apabila siswa terlambat mengumpulkan 

tugas atau salah dalam mengerjakan tugas? (Untuk Guru PKn) 

 

B. Penanaman Kedisiplinan Melalui Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) 

12. Bagaimana cara yang tepat dalam menanamkan kedisiplinan pada siswa? 

13. Dengan cara tersebut, apa pengaruhnya pada sikap, perilaku, dan kepribadian 

siswa? 
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14. Apa latar belakang diadakannya program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah)? 

15. Apakah Bapak terbantu dengan adanya kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) dalam menanamkan kedisiplinan pada siswa? (untuk Guru PKn) 

16. Apa peran Bapak dalam program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah)? 

17. Mengapa memilih kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB) dalam 

menanamkan kedisiplinan pada siswa? 

18. Siapa yang melatih kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB) ini? 

19. Mengapa kegiatan senam dimasukkan ke dalam program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah)? 

20. Apa tujuan kegiatan senam dalam program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) 

21. Siapa yang menjadi instruktur kegiatan senam? 

22. Apa tujuan diadakan sosialisasi undang-undang lalu lintas? 

23. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam mengadakan sosialisasi 

tentang undang-undang lalu lintas? 

24. Apa tujuan diadakannya sosialisasi bahaya narkoba? 

25. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam mengadakan sosialisasi 

tentang bahaya narkoba? 

26. Apa tujuan diadakannya motivasi dan kepemimpinan? 

27. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam mengadakan motivasi dan 

kepemimpinan? 

28. Apa tujuan diadakannya sosialisasi kebijakan sekolah? 

29. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam mengadakan sosialisasi 

tentang kebijakan sekolah? 

30. Apa tujuan dengan adanya penularan ilmu dan pengalaman alumni? 

31. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam mengadakan acara penularan 

ilmu dan pengalaman alumni? 

32. Apa tujuan diadakannya sosialisasi reproduksi sehat? 

33. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam mengadakan sosialisasi 

tentang reproduksi sehat? 

34. Apa tujuan diadakannya sosialisasi ketenagakerjaan? 

35. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam mengadakan sosialisasi 

tentang UU Ketenagakerjaan? 

36. Apa tujuan diadakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara? 

37. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam mengadakan sosialisasi 

wawasan kebangsaan dan bela negara? 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) dalam Menanamkan Kedisiplinan 

38. Dukungan seperti apa yang diberikan pihak sekolah dalam pelaksanaan 

program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah)? 
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39. Apa yang menjadi penghambat dalam program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah) yang ada di lingkungan sekolah? 

40. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut? 

41. Adakah dukungan dari pihak luar terhadap program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah)? 

42. Dukungan seperti apa yang diberikan? 

43. Faktor apa yang menghambat program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) dari luar sekolah? 

44. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Penanaman Kedisiplinan Melalui Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) di SMK Negeri 7 Semarang 

 

Untuk Siswa 

 

Hari dan Tanggal : 

Nama   : 

Kelas   : 

Umur   : 

 

Pertanyaan 

A. Sikap Disiplin Siswa 

1. Mengapa Anda harus berperilaku tepat waktu? 

2. Mengapa Anda harus aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas? 

3. Apa tindakan Anda terhadap tata tertib sekolah? 

4. Mengapa Anda harus patuh terhadap tata tertib sekolah? 

5. Sanksi apa yang diberikan apabila Anda melanggar tata tertib sekolah? 

6. Apakah Anda tepat dalam mengerjakan tugas? 

7. Apa manfaat yang diperoleh dari ketepatan dalam mengerjakan tugas? 

8. Sanksi apa yang diberikan kepada Anda apabila tidak mengerjakan tugas atau 

mengerjakan tugas tidak tepat waktu? 

 

B. Penanaman Kedisiplinan Melalui Program Kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah) 

9. Apa Anda menyukai program kegiatan HANSEK (Ketahanan Sekolah)? 

Alasannya? 

10. Menurut Anda, apakah perlu diadakan program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah)? Alasannya? 

11. Apa Anda pernah tidak mengikuti program kegiatan HANSEK (Ketahanan 

Sekolah)? Alasannya? 

12. Sanksi apa yang diberikan apabila Anda tidak mengikuti program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah)? 

13. Apa yang Anda peroleh dalam kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB)? 

14. Apa yang Anda peroleh ketika melakukan kegiatan senam? 

15. Apa yang Anda peroleh dalam sosialisasi Undang-Undang lalu lintas? 

16. Apa yang Anda peroleh dalam sosialisasi bahaya narkoba? 



100 
 

 

17. Apa yang Anda peroleh dalam pemberian motivasi dan materi tentang 

kepemimpinan? 

18. Apa yang Anda peroleh dalam penularan ilmu dan pengalaman alumni? 

19. Apa yang Anda peroleh dalam materi tentang kebijakan sekolah? 

20. Apa yang Anda peroleh dari sosialisasi reproduksi sehat? 

21. Apa yang Anda peroleh dari sosialisasi tentang UU ketenagakerjaan? 

22. Apa yang Anda peroleh dalam sosialiasi wawasan kebangsaan dan bela 

negara? 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) dalam menanamkan kedisiplinan 

23. Apakah ada kesulitan selama mengikuti program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah), jika ada dalam hal apa kesulitan itu? 

24. Apakah Anda pernah merasakan kejenuhan ketika program kegiatan 

HANSEK (Ketahanan Sekolah) berlangsung? 

25. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan atau kejenuhan 

tersebut? 

26. Menurut Anda, bagaimana sarana prasarana dalam pelaksanaan program 

kegiatan HANSEK apakah sudah cukup mendukung? 

27. Apakah orang tua Anda mendukung diadakannya program kegiatan HANSEK 

(Ketahanan Sekolah), jika ada dukungan seperti apa yang diberikan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

DAFTAR NAMA RESPONDEN 

 

1. Nama : Drs. Imawan Budiyanto 

 Umur : 51 tahun 

 Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

  

2. Nama : Sadar Djunedi 

 Umur : 40 tahun 

 Jabatan : Guru Pendidikan Kewarganegaraan 

 

3. Nama : Adi Kurniawan 

 Umur : 16 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : X TGB 

 

4. Nama : Dwi Nur Lia 

 Umur : 16 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : X TKBB 

 

5. Nama : Maulida Juli W 

 Umur : 16 tahun 
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 Jabatan : Siswa 

 Kelas : X TKBB 

6. Nama : Wiba Damba 

 Umur : 17 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XI TMO 

 

7. Nama : Kartiko Arya 

 Umur : 16 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XI TEI 

 

8. Nama : Sofyan Adi 

 Umur : 17 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XI TMP 

 

9. Nama : Arif Arfani N 

 Umur : 18 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XII TITL 

 

10. Nama : Shinta P.M 
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 Umur : 17 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XII TITL 

11. Nama : Aureola Arya W 

 Umur : 18 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XII TMO 

 

12. Nama : Fadhli Robby A 

 Umur : 17 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XII TEI 

 

13. Nama : Ilfa Nurhaya 

 Umur : 18 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XIII TKBB 

 

14. Nama : Muhammad Nur 

 Umur : 19 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XIII TEI 
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15. Nama : Fauzi Sofiantoro 

 Umur : 20 tahun 

 Jabatan : Siswa 

 Kelas : XIII TKBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siswa mengikuti Upacara bendera dengan khidmat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi diambil tanggal 20 Mei 2013) 

 

 

 

Gambar 2. Siswa yang datang terlambat mendapatkan  hukuman 

membersihkan lingkungan sekolah (Sumber: Dokumentasi Pribadi 

diambil tanggal 20 Mei 2013) 
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  Gambar 3. Siswa kelas XI mendapatkan hukuman potong rambut 

 (Sumber: Dokumentasi sekolah) 

 

 

  

 Gambar 4. Siswa kelas XI sedang bersiap-siap melakukan push up 

 (Sumber: Dokumentasi sekolah) 
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 Gambar 5. Siswa kelas XI mempraktikan gerakan maju jalan 

 (Sumber: Dokumentasi sekolah) 

 

 

 

  
Gambar 6. Siswa kelas XI mempraktikan posisi duduk 

di kursi dan di lantai (Sumber: Dokumentasi sekolah) 
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Gambar 7. Siswa kelas XII sedang mempraktikan 

gerakan lencang depan (Sumber: Dokumentasi sekolah) 

 

 

 

      Gambar 8. Siswa kelas XII sedang mempraktikan 

gerakan jalan di tempat (Sumber: Dokumentasi sekolah) 
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DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 9. Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak 

Drs. Imawan Budiyanto (Sumber: Dokumentasi Pribadi diambil 

tanggal 17 Mei 2013) 

 

Gambar 10. Wawancara dengan guru PKn yaitu Bapak Sadar Djunaedi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi diambil tanggal 17 Mei 2013) 
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Gambar 11. Wawancara dengan beberapa siswa SMK Negeri 7 

Semarang (Sumber: Dokumentasi Pribadi diambil tanggal 15 Mei dan 

20 Mei 2013) 

 

 


