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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter dan pendidikan karakter merupakan istilah yang tidak asing lagi 

bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan karakter yang telah hidup di masyarakat 

maupun di lingkungan instasi pemerintahan tidak dapat dipungkiri lagi. Karakter 

sudah digencar-gencarkan sejak zaman kemerdekaan terbukti dari pernyataan 

presiden pentama Indonesia yaitu Bung Karno yang melalui pidatonya 

menyampaikan mengenai perihal karakter bagi suatu bangsa. Menurut Bung 

Karno sebagaimana dikutip Samani (2012:1-2), 

 bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pengembangan karakter 
(character building), karena melalui pembangunan karakter inilah membuat 
Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermatabat. 
 

Karakter telah hidup di masyarakat sejak dahulu namun keberadaan dan 

urgensinya belum dimaksimalkan seperti zaman modernisasi sekarang. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak yang bermatabat dan memiliki tujuan untuk mengembangkan 

peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Karakter hendaknya wajib ditanamkan pada diri seseorang agar mampu 

menjadi pribadi yang luhur. Terdapat 18 aspek karakter yang sangat terperinci 
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yang menjadi karakter bangsa. Salah satu aspek karakter dari 18 karakter tersebut 

adalah aspek kemandirian dan kerja keras. Aspek kemandirian dan kerja keras 

tidak hanya hidup dan tertanam dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga harus 

tertanam di lingkungan instasi pemerintah, organisasi, keluarga dan tidak 

terkecuali di lingkungan masyarakat.  

Pendidikan karakter hingga saat ini belum berhasil secara optimal 

menciptakan insan yang berkarakter. Pendidikan yang dilakukan sekolah pada 

kenyataan yang ada di masyarakat  dirasakan belum berhasil membentuk pribadi 

yang berkarakter. Ketidak berhasilan tersebut yaitu belum membentuk manusia 

yang dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan mandiri. Fenomena lain 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan banyak ditemui perilaku 

kurang atau bahkan tidak berkarakter. Perilaku kurang berkarakter yaitu salah 

satunya pada anak muda yang tidak memiliki keahlian dan memilih profesi 

pengamen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kenyataan lainnya masih 

banyak masyarakat yang menjadi pengangguran karena kurangnya usaha untuk 

mandiri, dan kerja keras dalam menjalani kehidupannya. Rahayu (2012), 

menjelaskan bahwa pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 

Sragen 2011 angka pengangguran di Kabupaten Sragen mencapai 18.911 orang. 

Kurangnya lapangan kerja yang luas disebabkan banyak masyarakat Indonesia 

kurang memiliki inisiatif untuk membuka lapangan kerja sendiri. Terdapat 

masyarakat yang putus asa dan tidak mencerminkan jiwa kerja keras, ketika usaha 

yang dirintis mengalami kegagalan. Fenomena permasalahan di atas disebabkan 

karena kurang tertanamnya karakter kemandirian dan kerja keras dalam diri 

pribadi masyarakat Indonesia terlebih pada generasi muda.  
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Kesenjangan antara prinsip karakter kemandirian dan kerja keras dengan 

kenyataan yang ada di masyarakat inilah yang menjadikan problem dalam 

pendidikan dan penanaman karakter di lingkungan masyarakat. Penanaman 

karakter menghendaki masyarakat memiliki kepribadian yang luhur dan dapat 

melakukan perubahan yang lebih baik lagi di kehidupan. Prinsip pendidikan 

karakter ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat 

sekarang seperti yang telah dipaparkan di atas. Kesenjangan inilah yang 

mendorong untuk lebih memaksimalkan lagi pendidikan dan penanaman karakter 

diseluruh lapisan masyarakat.  

Pelaksanaan pendidikan karakter apabila diserahkan pada sekolah dan guru 

tentu saja kurang efektif dan kurang berhasil. Implementasi pendidikan karakter 

tidak cukup saja dilaksanakan oleh sekolah dan perguruan tinggi, tetapi perlu 

dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, instasi pemerintah, organisasi 

masyarakat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat  lainya (Gunawan, 

2012:v). Penanaman karakter dilakukan dengan proses yang tidak mudah dan 

tidak dapat dilakukan dengan singkat serta sepihak saja. Penanaman Karakter 

sangatlah memerlukan keteladanan dan pembiasaan baik dilingkungan sekolah, 

keluarga, masyarakat dan instasi pemerintah. Penanaman karakter dapat dilakukan 

melalui instasi pemerintah. Salah satu penanaman karakter yang dilakukan oleh 

instasi pemerintah yaitu melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Badan Latihan Kerja 

diharapkan mampu menanamkan karakter kemandirian dan kerja keras di 

kalangan remaja telah lulus sekolah dan masyarakat pada umumnya. Sehingga 

mampu secara efektif menguranggi angka pengangguran dan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 
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Erat kaitan dan hubungannya antara penanaman karakter dengan program 

studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Keterkaitan hubungan tersebut 

antara lain tertuang didalam visi, misi, dan tujuan Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan progam studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yaitu: 

1. Menghasilkan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan serta ketatanegaraan yang professional, mampu 
mengembangkan pembelajaran inovatif dan melaksanakan Penelitian 
Tindakan Kelas. 

2. Menghasilkan guru yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni untuk mendukung profesionalisme sebagai guru. 

3. Menghasilkan guru berkarakter kuat dalam rangka mencapai tujuan dan 
cita-cita nasional. 

4. Menghasilkan guru yang memiliki kemampuan dalam membina generasi 
muda melalui pendidikan Kepramukaan (Tim Penyusun, 2013:138). 
 

Selaras dengan tujuan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewagaranegaraan 

tersebut jelas terlihat bahwa pendidikan ataupun penanaman karakter merupakan 

salah satu hal yang dijujung tinggi untuk dikembangkan dan dilaksanakan baik 

oleh dosen, mahasiswa maupun lulusannya. 

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penanaman karakter 

kemandirian dan kerja keras pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sragen. 

Alasan peneliti memilih untuk mengadakan penelitian pada Balai latihan Kerja 

(BLK) sebagai tempat melakukan penelitian, karena keberadaanya yang telah 

menjadi bagian dari intansi penemerintah bernama Badan Diklat dan Litbang 

Kabupaten Sragen.  Balai Latihan Kerja memberikan pelatihan kepada masyarakat 

umum agar tidak sebatas berpangku tangan dalam menjalani kehidupannya dan 

menanamkan karakter kemandirian dan kerja keras didalamnya. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah dikemukakan di atas mendorong peneliti 
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mengadakan penelitian mengenai “Penanaman Karakter Kemandirian dan Kerja 

Keras pada Balai Latihan Kerja (studi kasus pada Balai Latihan Kerja (BLK) di 

Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen Tahun 2014)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk penanaman karakter kemandirian pada Balai Latihan 

Kerja di Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen Tahun 2014? 

2. Bagaimana bentuk penanaman karakter kerja keras pada Balai Latihan Kerja  

di Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen Tahun 2014? 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi Balai Latihan Kerja di Badan Diklat dan 

Litbang Kabupaten Sragen Tahun 2014 dalam menanamkan karakter 

kemandirian? 

4. Hambatan apa saja yang dihadapi Balai Latihan Kerja di Badan Diklat dan 

Litbang Kabupaten Sragen Tahun 2014 dalam menanamkan karakter kerja 

keras? 

 
C. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan bentuk penanaman karakter kemandirian pada Balai 

Balai Latihan Kerja di Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen tahun 

2014. 

2. Untuk mendiskripsikan bentuk penanaman karakter kerja keras pada Balai 

Latihan Kerja di Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen tahun 2014. 
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3. Untuk mendiskripsikan hambatan yang dihadapi Balai Latihan Kerja di 

Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen tahun 2014 dalam  menanamkan 

karakter kemandirian. 

4. Untuk mendiskripsikan hambatan yang dihadapi Balai Latihan Kerja di 

Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Sragen tahun 2014 dalam menanamkan 

karakter kerja keras. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan pasti pada nantinya diharapkan terdapat manfaat 

yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktisnya, adapun manfaat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapatkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pendidikan yaitu terutama pada bidang penanaman 

karakter kemandirian dan kerja keras. 

b. Menambah wawasan mengenai penanaman karakter kemandirian dan 

kerja keras khususnya pada Balai Latihan Kerja. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a. Menyebarkan dan menambah informasi serta mesukan mengenai 

penanaman karakter kemandirian dan kerja keras khususnya pada Balai 
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Latihan Kerja erat kaitannya dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan. 

b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, pengetahuan dan pengalaman selama melakukan 

penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik dan bagi 

masyarakat luas. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjabaran dari kata kunci yang terdapat dan 

digunakan di dalam penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penanaman. Penanaman adalah Proses, cara, perbuatan menanam, menanami 

atau menanamkan. 

2. Karakter. Menurut Kemendiknas (2010) sebagaimana dikutip oleh Wibowo 

(2013:10), karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadan seseorang 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan, yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, dan bertindak. 

3. Kemandirian. Menurut Kemendiknas (2010) sebagaimana dikutip Gunawan 

(2012:34), “kemandirian adalah suatu sikap dan perilaku yang tidak mudah 

bergantunng pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas”. 

4. Kerja keras. Menurut Kesuma (2011:17), kerja keras adalah suatu upaya yang 

terus menerus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan 

pekerjaan atau yang menjadi tugasnya sampai tuntas. 
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5. Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja (BLK) adalah sebuah wadah yang 

menampung kegiatan pelatihan untuk memberikan, memperoleh, 

meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, 

kemandirian, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja yang pelaksanaannya lebih 

mengutamakan praktek dari pada teori. 


