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ABSTRAK 
 

PENANAMAN KARAKTER KEJUJURAN DAN KERJA KERAS PADA 
PEDAGANG OLEH PAGUYUBAN PAKIS 

(Studi Kasus di Kawasan Wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu 
Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah) 

 
Arista Paskasari, A 220 100 173, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014, 12 halaman (termasuk lampiran) 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan 

Paguyuban Pakis di kawasan Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu 
Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dan bentuk-bentuk penanaman karakter 
kejujuran dan kerja keras yang dilakukan Paguyuban Pakis kepada pedagang di 
kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten 
Karanganyar Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Strategi penelitiannya adalah studi kasus tunggal terpancang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam 
triangulasi. Pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari subjek 
penelitian. Kedua adalah triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang 
merupakan kroscek dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 
(pencatatan arsip). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis interaktif yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
bentuk-bentuk kegiatan Paguyuban Pakis adalah dengan cara diadakannya 
arisan, bakti sosial, kerja bakti, penyetaraan harga jual setiap produk barang dan 
jasa, piknik, pengajian, pengawasan atau sidak, melakukan sosialisasi atau 
himbauan, dan memenuhi undangan kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten. 
Bentuk-bentuk penanaman karater kejujuran yang dilakukan Paguyuban Pakis 
kepada pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu tercermin pada saat 
Paguyuban Pakis melakukan penyetaraan harga jual bagi barang dan jasa, 
memberikan nasehat atau himbauan agar berjualan dengan jujur, memberikan 
teguran dan sanksi bagi anggota yang melanggar ketentuan harga yang telah 
disepakati, dan mengadakan pengajian dengan mengundang ulama atau ustad. 
Penanaman karakter kerja keras yang dilakukan Paguyuban Pakis kepada 
pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu, yaitu memberikan nasehat atau 
himbauan kepada pedagang, mengadakan pengajian dengan mengundang ulama 
atau ustad, mengajak sebagian anggota apabila mendapat undangan dari 
kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten, dan mengajak anggota untuk bekerja 
bakti. 
 
Kata kunci: Penanaman, karakter kejujuran, karakter kerja keras 
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PENDAHULUAN 

Pedagang adalah profesi yang cukup diminati di daerah kawasan wisata 

Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Pedagang 

menawarkan barang dagangan seperti strawberry, kripik ketela, pakaian, dan 

asesoris lainnya. Pedagang di kawasan Grojogan Sewu dalam melakukan 

kegiatannya tidak bisa dilepaskan dengan karakter, terutama kejujuran dan kerja 

keras. Tidak jarang permasalahan muncul karena pedagang tidak menerapkan 

karakter kejujuran dan kerja keras dalam melakukan aktivitasnya. 

Kecurangan atau ketidakjujuran terkadang memang dilakukan para 

pedagang. Pada dasarnya karakter kejujuran dan kerja keras harus ada dalam 

setiap diri pedagang, tidak terkecuali pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu 

Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Penanaman karakter kejujuran 

dilakukan agar pedagang mampu menerapkan sikap jujur dalam aktivitas jual beli. 

Hal tersebut berdampak langsung pada kepercayaan pembeli, sehingga tidak jera 

untuk kembali membeli barang di masa mendatang. Karakter kerja keras juga 

harus tertanam pada diri seorang pedagang agar menimbulkan rasa ikhlas dengan 

usahanya sendiri. 

Peneliti untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kegiatan Paguyuban Pakis di kawasan Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk penanaman karakter kejujuran yang dilakukan 

Paguyuban Pakis kepada pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu 

Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah? 

3. Bagaimanakah bentuk-bentuk penanaman karakter kerja keras yang dilakukan 

Paguyuban Pakis kepada pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu 

Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah? 

Penelitian dengan tema pedagang memang menjadi hal yang menarik. 

Berdasarkan perumusan maslah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 
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1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan Paguyuban Pakis di kawasan 

wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 

Jawa Tengah. 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penanaman karakter kejujuran yang 

dilakukan Paguyuban Pakis kepada pedagang di kawasan wisata Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

3. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penanaman karakter kerja keras yang 

dilakukan Paguyuban Pakis kepada pedagang di kawasan wisata Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan 

dilakukan selama kurang lebih empat bulan, mulai bulan November 2013 sampai 

dengan Februari 2014.  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan strategi studi 

kasus tunggal terpancang. Data yang diperoleh dengan suatu metode dilengkapi, 

diperkuat, dan disempurnakan dengan penggunaan metode lain seperti 

wawancara, observasi, dan dokumentasi/pencatatan arsip. Penelitian ini dikatakan 

sebagai studi kasus tunggal terpancang karena terarah pada satu karakteristik 

objek penelitian. Dalam studi kasus tunggal terpancang agar pencarian data lebih 

terarah, maka kasus yang hendak diungkap perlu dirumuskan secara cermat. 

Kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk kegiatan Paguyuban Pakis di kawasan wisata Grojogan Sewu 

Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

2. Bentuk-bentuk penanaman karakter kejujuran yang dilakukan Paguyuban Pakis 

kepada pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

3. Bentuk-bentuk penanaman karakter kerja keras yang dilakukan Paguyuban 

Pakis kepada pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang masing-masing secara singkat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Metode observasi. Menurut Arikunto (2006:127), observasi merupakan 

kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek 

tindakan telah mencapai sasaran. Peneliti melalui observasi dapat mengetahui 

kegiatan pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar oleh Paguyuban Pakis saat ditanamkan 

karakter kejujuran dan kerja keras. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui 

kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar sebagai tempat diadakannya penelitian. 

2. Metode wawancara. Menurut Arikunto (2010:200), wawancara merupakan alat 

sebagai pertanggungjawaban peneliti atas tindakan yang benar mengenai 

proses pengumpulan data secara umum. Metode wawancara dalam penelitian 

ini digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu 

data tentang penanaman karakter kejujuran dan kerja keras yang dilakukan 

Paguyuban Pakis kepada pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu 

Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Wawancara digunakan 

agar peneliti mengetahui secara pasti tentang data yang akan diperoleh. Peneliti 

lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Wawancara 

kepada pembeli dilakukan untuk menghimpun data mengenai aktivitas 

pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar, dalam menjajakan barang dagangannya. Wawancara 

kepada pedagang dilakukan untuk menghimpun data mengenai penanaman 

karakter kejujuran dan kerja keras, aktivitas, serta karakteristik pedagang di 

kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar. Wawancara kepada ketua Paguyuban Pakis dilakukan untuk 

menghimpun data mengenai penanaman karakter kejujuran dan kerja keras, 

bentuk-bentuk kegiatan paguyuban, serta data keanggotaan pedagang di 

kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar.  
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3. Dokumentasi. Menurut Arikunto (2006:231), metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 

Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Moleong (2012:216-

217), dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang 

tidak dipersiapkan karena adanya pemrintaan dari seorang penyidik. Dokumen 

dan record digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan-alasan sebagai 

berikut: 

a. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, 

kaya, dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk pengujian. 

c. Keduanya berguna dan sesuai penelitian kualitataif karena sifatnya yang 

alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. 

d. Record relatif murah dan dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus 

dicari dan ditemukan. 

e. Keduanya tidak relatif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. 

f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk mengetahui profil dan 

karakterisitik pedagang di kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Dokumentasi juga akan memberikan 

bukti nyata tentang penanaman karakter kejujuran dan kerja keras pada pedagang 

oleh Paguyuban Pakis di kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber (informan), 

tempat/peristiwa dan dokumen/arsip. Penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan teknik untuk mengetahui keabsahan datanya. Sementara itu analisis 

data yang digunakan adalah analisis interaktif. Langkah dalam analisis interaktif, 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Mendekripsikan Bentuk-bentuk Kegiatan Paguyuban Pakis di Kawasan Wisata 

Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa 

Tengah 

a. Arisan. Kegiatan ini dilakukan setiap tanggal 27.  

b. Bakti sosial. Kegiatan ini dilakukan anggota Paguyuban Pakis untuk 

membantu pihak lain yang lebih membutuhkan. 

c. Kerja bakti. Kegiatan ini dilakukan anggota Paguyuban Pakis untuk 

menjaga kebersamaan antar anggota Paguyuban Pakis. 

d. Penyetaraan harga jual setiap produk barang dan jasa. Kegiatan ini 

dilakukan agar tercipta keselarasan harga di antara pedagang Paguyuban 

Pakis. 

e. Piknik. Kegiatan ini dilakukan agar terjalin kekeluargaan di antara 

pedagang. 

f. Pengajian. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangkan ulama atau ustad. 

g. Pengawasan atau sidak. Kegiatan ini dilakukan pengurus Paguyuban Pakis 

untuk mengkontrol harga pada pedagang.  

h. Melakukan sosialisasi atau himbauan. Kegiatan ini dilakukan saat terjadi 

pertemuan rutin ketika arisan setiap tanggal 27.  

i. Memenuhi undangan kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten.  

Paguyuban Pakis di kawasan wisata Grojogan Sewu Tawangmangu 

Karanganyar secara garis besar sesuai dengan apa yang dijabarkan Maryati (2006) 

dan Waluya (2007). Menurut Maryati (2006:144), paguyuban merupakan bentuk 

kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang 

kuat, bersifat alamiah, dan bersifat kekal. Menurut Waluya (2007:96), paguyuban 

merupakan bentuk kehidupan bersama yang para anggotanya diikat oleh 

hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal.  

Paguyuban Pakis juga berkaitan dengan ciri-ciri umum yang biasanya ada 

pada sebuah paguyuban. Menurut Tonnies sebagaimana dikutip oleh Maryati 

(2006:144), ada beberapa ciri dari paguyuban. Ciri tersebut antara lain hubungan 

menyeluruh yang mesra, hubungan yang bersifat pribadi, khusus untuk beberapa 
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orang saja, hubungan yang hanya untuk kelompoknya sendiri dan bukan untuk 

orang luar. 

Paguyuban Pakis juga bisa dikatakan sebagai salah satu tipe paguyuban 

menurut jiwa dan pikiran. Menurut Waluya (2007:96-97), paguyuban karena jiwa 

dan pikiran (gemeinschaft of mine), yaitu suatu paguyuban yang terdiri atas orang-

orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah dan tempat tinggalnya 

tidak berdekatan, tetapi mempunyai pemikiran dan ideologi yang sama. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, terlihat bahwa temuan dalam penelitian 

ini bisa dikaitkan dengan pendapat-pendapat ilmiah sebagai kajian teorinya. 

2. Mendeskripsikan Bentuk-bentuk Penanaman Karakter Kejujuran yang 

Dilakukan Paguyuban Pakis Kepada Pedagang di Kawasan Wisata Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 

a. Pengurus Paguyuban Pakis melakukan penyetaraan harga jual bagi barang 

dan jasa pada anggotanya yang berjualan di Kawasan Wisata Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.  

b. Pengurus Paguyuban Pakis memberikan nasehat atau himbauan agar 

berjualan dengan jujur.  

c. Pengurus Paguyuban Pakis memberikan teguran bagi anggota yang 

melanggar ketentuan harga yang telah disepakati.  

d. Pengurus Paguyuban Pakis memberikan sanksi tegas bagi anggota yang 

melanggar ketentuan harga yang telah disepakati, apabila teguran awal tidak 

diindahkan.  

e. Pengurus Paguyuban Pakis mengadakan pengajian dengan mengundang 

ulama atau ustad.  

f. Pengurus Paguyuban Pakis mengajak sebagian anggota apabila mendapat 

undangan dari kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten.  

Karakter kejujuran yang ada pada pedagang di kawasan wisata Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar secara garis besar sesuai 

dengan pendapat Gunawan (2012). Menurut Gunawan (2012:33), jujur merupakan 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 
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selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap diri 

dan pihak lain.  

Pelaksanaan karakter kejujuran pada pedagang di kawasan wisata Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar juga sejalan dengan ciri-

ciri atau indikator dari kejujuran. Menurut Kesuma dkk (2011:17), ciri-ciri 

karakter kejujuran antara lain jika bertekad untuk melakukan sesuatu, tekatnya 

adalah kebenaran dan kemaslahatan, jika berkata tidak berbohong (benar apa 

adanya), adanya kesamaaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang 

dilakukan. Adapun indikator dari jujur itu sendiri terdapat pada temuan dari 

Juprimalino tahun 2012. Menurut Juprimalino (2012), indikator dari jujur adalah 

berkata benar (tidak bohong), berbuat sesuai aturan (tidak curang), menepati janji 

yang diucapkan, bersedia menerima sesuatu atas dasar hak, menolak sesuatu 

pemberian yang bukan haknya, berpihak pada kebenaran, menyampaikan pesan 

orang lain, dan satunya kata antara niat dengan perbuatan. Berdasarkan beberapa 

penjelasan di atas, terlihat bahwa temuan dalam penelitian ini bisa dikaitkan 

dengan pendapat-pendapat ilmiah sebagai kajian teorinya. 

3. Mendeskripsikan Bentuk-bentuk Penanaman Karakter Kerja Keras yang 

Dilakukan Paguyuban Pakis Kepada Pedagang di Kawasan Wisata Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 

a. Pengurus Paguyuban Pakis memberikan nasehat atau himbauan kepada 

pedagang sebagai anggota agar berjualan dengan penuh semangat dan kerja 

keras.  

b. Pengurus Paguyuban Pakis mengadakan pengajian dengan mengundang 

ulama atau ustad.  

c. Pengurus Paguyuban Pakis mengajak sebagian anggota apabila mendapat 

undangan dari kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten.  

d. Pengurus Paguyuban mengajak anggota untuk bekerja bakti membersihkan 

lokasi berjualan minimal satu bulan sekali.  

Karakter kerja keras yang ada pada pedagang di kawasan wisata Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar secara garis besar sesuai 

dengan pendapat Wibowo (2013). Menurut Wibowo (2013:14), kerja keras adalah 
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perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.  

Pelaksanaan karakter kerja keras oleh Paguyuban Pakis pada pedagang di 

kawasan wisata Grojogan Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar juga sejalan dengan bentuk dan indikator dari karakter kerja keras. 

Menurut Kesuma dkk. (2011:17-18), pada sebagian orang kerja keras bisa 

dilakukan dengan terus menuangkan ide-ide atau membuat ide baru, 

menghabiskan uangnya untuk membangun sekolah-sekolah, dan pergi pagi serta 

pulang sore untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya. Adapun 

indikator dari karakter kerja keras adalah bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh, 

bekerja melebihi target, produktif (Aqib, 2011:94). Berdasarkan beberapa 

penjelasan di atas, terlihat bahwa temuan dalam penelitian ini bisa dikaitkan 

dengan pendapat-pendapat ilmiah sebagai kajian teorinya. 

 

SIMPULAN 

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Paguyuban Pakis di Kawasan Wisata Grojogan Sewu 

Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 

a. Arisan. Kegiatan ini dilakukan setiap tanggal 27. Kegiatan ini dilakukan 

guna menjalin silaturahmi antar anggota. 

b. Bakti sosial. Kegiatan ini dilakukan anggota Paguyuban Pakis untuk 

membantu pihak lain yang lebih membutuhkan. 

c. Kerja bakti. Kegiatan ini dilakukan anggota Paguyuban Pakis untuk 

menjaga kebersamaan antar anggota Paguyuban Pakis. 

d. Penyetaraan harga jual setiap produk barang dan jasa. Kegiatan ini 

dilakukan agar tercipta keselarasan harga di antara pedagang Paguyuban 

Pakis. 

e. Piknik. Kegiatan ini dilakukan agar terjalin kekeluargaan di antara 

pedagang. 

f. Pengajian. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangkan ulama atau ustadz, 

dengan tujuan memberikan siraman rohani kepada para pedagang 

Paguyuban Pakis. 
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g. Pengawasan atau sidak. Kegiatan ini dilakukan pengurus Paguyuban Pakis 

untuk mengkontrol harga pada pedagang.  

h. Melakukan sosialisasi atau himbauan. Kegiatan ini dilakukan saat terjadi 

pertemuan rutin ketika arisan setiap tanggal 27. Sosialisasi atau himbauan 

dimaksudkan untuk memberikan informasi-informasi penting kepada 

anggota Paguyuban Pakis. 

i. Memenuhi undangan kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten. Pengurus 

Paguyuban Pakis terkadang mendapat undangan dari pihak kelurahan, 

kecamatan dan pemda kabupaten Karanganyar. Hal itu dimanfaatkan 

pengurus Paguyuban Pakis untuk menyampaikan aspirasi. 

2. Bentuk-bentuk Penanaman Karakter Kejujuran yang Dilakukan Paguyuban 

Pakis Kepada Pedagang di Kawasan Wisata Grojogan Sewu Kelurahan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 

a. Pengurus Paguyuban Pakis melakukan penyetaraan harga jual bagi barang 

dan jasa pada anggotanya yang berjualan di Kawasan Wisata Grojogan 

Sewu Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Hal 

ini dilakukan agar tercipta keselarasan harga antara pedagang yang satu 

dengan yang lain. 

b. Pengurus Paguyuban Pakis memberikan nasehat atau himbauan agar 

berjualan dengan jujur. Nasehat atau himbauan ini diberikan saat acara 

arisan yang digelar setiap tanggal 27. 

c. Pengurus Paguyuban Pakis memberikan teguran bagi anggota yang 

melanggar ketentuan harga yang telah disepakati. Langkah ini dilakukan 

agar anggota melakukan intropeksi diri dan bisa lebih baik lagi dalam 

menjajakan barang dagangannya. 

d. Pengurus Paguyuban Pakis memberikan sanksi tegas bagi anggota yang 

melanggar ketentuan harga yang telah disepakati, apabila teguran awal tidak 

diindahkan. Langkah ini dilakukan agar anggota yang melanggar bisa jera 

dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Langkah ini dilakukan juga 

sebagai pelajaran bagi pedagang lain. 
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e. Pengurus Paguyuban Pakis mengadakan pengajian dengan mengundang 

ulama atau ustad. Langkah ini dilakukan untuk memberikan siraman rohani 

kepada pedagang agar berjualan dengan jujur. Ulama atau ustad yang 

mengisi ceramah akan memberi penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran 

ataupun Hadist yang berkaitan dengan kejujuran, sehingga pedagang bisa 

mengambil hikmahnya. 

f. Pengurus Paguyuban Pakis mengajak sebagian anggota apabila mendapat 

undangan dari kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten. Sosialisasi dari 

kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten salah satunya menghimbau agar 

pedagang berlaku jujur dan baik, sehingga tidak membuat pengunjung yang 

datang ke kawasan wisata Grojogan Sewu menjadi jera. 

3. Bentuk-bentuk Penanaman Karakter Kerja Keras yang Dilakukan Paguyuban 

Pakis Kepada Pedagang di Kawasan Wisata Grojogan Sewu Kelurahan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 

a. Pengurus Paguyuban Pakis memberikan nasehat atau himbauan kepada 

pedagang sebagai anggota agar berjualan dengan penuh semangat dan kerja 

keras. Nasehat atau himbauan ini diberikan saat acara arisan yang digelar 

setiap tanggal 27. 

b. Pengurus Paguyuban Pakis mengadakan pengajian dengan mengundang 

ulama atau ustad. Langkah ini dilakukan untuk memberikan siraman rohani 

kepada pedagang agar berjualan dengan penuh rasa ikhlas dan kerja keras. 

Ulama atau ustad yang mengisi ceramah akan memberi penjelasan tentang 

ayat-ayat Al-Quran ataupun Hadist yang berkaitan dengan kerja keras, 

sehingga pedagang bisa mengambil hikmahnya. 

c. Pengurus Paguyuban Pakis mengajak sebagian anggota apabila mendapat 

undangan dari kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten. Sosialisasi dari 

kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten salah satunya menghimbau agar 

pedagang bersemangat dan bekerja keras dalam mencari nafkah. 

d. Pengurus Paguyuban mengajak anggota untuk bekerja bakti membersihkan 

lokasi berjualan minimal satu bulan sekali. Kegiatan ini dilakukan sebagai 
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sarana untuk membangun semangat, sehingga bisa berdampak positif pada 

produktivitas. 
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