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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari kelompok-

kelompok etnis, agama, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal 

Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap 

satu jua. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Ir. Soekarno, 

merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia bersatu dan tidak membeda-bedakan 

satu dengan yang lain. Realitanya di zaman sekarang banyak terlihat konflik-

konflik antar suku, agama, dan etnis. 

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. 

Manusia dilahirkan sempurna dengan memiliki akal untuk berfikir tentang 

kebaikan dan keburukan. Manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dengan bantuan orang lain dan 

mampu berinteraksi dengan sesama. Menurut Setiadi, dkk. (2008:67), “manusia 

dikatakan sebagai makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada 

dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain”. 

Hidup di dalam lingkungan masyarakat, khususnya pedesaan sangat penting 

untuk mengembangkan sikap peduli sosial. Menjenguk tetangga sakit, menyapa 

jika bertemu orang, berperilaku sopan, berbicara baik terhadap kelompok-

kelompok tertentu, dan saling tolong menolong merupakan suatu sikap peduli 

sosial. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
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sebagaimana dikutip oleh Syarif (2012:xiii), peduli sosial merupakan “sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan”. 

Masyarakat pedesaan seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan 

serta kekerabatan antara individu yang satu dengan yang lain. Menurut Setiadi, 

dkk. (2008:86), “desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari 

hiruk pikuk keramaian, penduduk ramah-tamah, saling mengenal satu sama lain, 

mata pencaharian penduduk kebanyakan sebagai petani atau nelayan”. Desa 

sangat sejahtera dan nyaman karena masyarakat masih memiliki sikap peduli 

sosial yang tinggi. Kenyataannya masyarakat pedesaan kini bersikap individu dan 

berkurang rasa kekeluargaan antar sesama. Berdasarkan berita di salah satu media 

online menujukkan bahwa rasa kekeluargaan antar sesama sudah mulai luntur di 

desa. Pos Kota Kaltim atau The Daily Newspaper of East Kalimantan (Oktober, 

2011), memberitakan: 

Wakil Bupati Kutai Kartanegara HM Ghufron Yusuf mengajak seluruh 
masyarakat terutama di Kutai Kartanegara agar membangkitkan kembali 
dan meningkatkan kepedulian serta peran kegotongroyongan demi 
kebersamaan dan kesatuan. Ajakan tersebut mengingat sudah jauh 
menurunnya semangat persatuan dan kebersamaan melalui gotong royong 
masyarakat, yang dulunya sempat menjadi sebuah tradisi yang mengakar di 
Indonesia. 
 
Selaras dengan berita di atas, Bengkulu Ekspress (April, 2013)  juga 

membeberkan realitas bahwa nilai kepedulian sosial pada masyarakat desa sudah 

mulai luntur. Berita yang dipaparkan Bengkulu Ekspress (April, 2013) 

menjelaskan jika Lurah Porwodadi, Suryadi, SSTP, M.Si mengatakan saat ini 

kelurahan yang dipimpinnya sedang meningkatkan tiga program andalan. Tiga 
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program tersebut meliputi peningkatan kearifan lokal, penggalakan musyawarah 

mufakat, dan kerjasama gotong royong.  

Berdasarkan peristiwa di atas menunjukkan bahwa di lingkungan 

masyarakat desa rasa kebersamaan, kekeluargaan, peduli sosial sudah mulai 

luntur. Hidup di lingkungan masyarakat pedesaan perlu memiliki sikap yang 

sopan, bertindak santun, mampu bekerja sama, dan toleran terhadap perbedaan. 

Lingkungan masyarakat desa yang sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani, karakter peduli sosial sangat diperlukan agar tercipta 

kehidupan yang tentram. Manusia yang tidak memiliki karakter bisa dikatakan 

tidak bermoral. Seorang petani juga harus mengimplementasikan karakter, 

terutama peduli sosial agar bisa saling tolong menolong antar sesama dan bersikap 

empati.  

Karakter merupakan pendidikan nilai atau pendidikan moral yang harus 

ditanamkan pada diri masing-masing individu. Karakter yang terbangun akan 

mendorong setiap manusia untuk mengerjakan suatu tindakan dengan suara hati. 

Orang yang memiliki karakter dalam dirinya akan bisa menilai atau melakukan 

suatu perbuatan baik maupun buruk. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk 

berkumpul dan berkomunikasi dengan individu lain. Manusia bukan hanya 

makhluk individu, tetapi juga sosial. Saling berinteraksi dengan manusia lain, 

tolong menolong, dan dapat menghargai perbedaan merupakan salah satu sikap 

peduli sosial. Bersikap acuh dan ingin menang sendiri antara masyarakat satu 

dengan yang lain, merupakan sikap tidak peduli sosial. 
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Kaitanya penelitian ini dengan Progdi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yaitu terdapat pada 

visi yang menyinggung masalah karakter. Penelitian ini akan mengkaji mengenai 

implementasi karakter peduli sosial pada petani. Petani yang merupakan anggota 

masyarakat dalam setiap desa atau bahkan kota, perlu mengimplementasikan 

karakter dalam kehidupan sehari-hari. Karakter yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini yaitu peduli sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan 

terlepas dari bantuan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Tidak hanya 

siswa yang melaksanakan pendidikan karakter, tetapi masyarakat yang berprofesi 

sebagai petani penting mengimplementasikan karakter khususnya peduli sosial. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, peneliti 

terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai “implementasi karakter peduli 

sosial pada petani (Studi Kasus di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan 

Kabupaten Pati)”. Alasan peneliti memilih karakter peduli sosial sebagai objek 

penelitian ini, karena realita dalam masyarakat yang telah mengesampingkan 

karakter kepedulian antara satu dengan yang lain. Alasan pemilihan tempat di 

Desa Tanjungsari Kecamatan Jekanan Kabupaten Pati karena melihat realita 

sebagian masyarakat telah mengesampingkan kepedulian antar sesama. Hal itu 

dibuktikan dengan mulai luntur rasa kebersamaan, penduduk yang mayoritas 

berprofesi sebagai petani juga cenderung bersikap individualisme. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

setiap penelitian ilmiah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk implementasi karakter peduli sosial pada petani 

di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati? 

2. Bagaimanakah hambatan yang dialami petani dalam mengimplementasikan 

karakter peduli sosial di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten 

Pati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan usaha dasar yang akan dikerjakan setelah 

masalah penelitian di rumuskan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk implementasi karakter peduli sosial 

pada petani di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami petani dalam 

mengimplementasikan karakter peduli sosial di Desa Tanjungsari Kecamatan 

Jakenan Kabupaten Pati. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan juga masyarakat luas 

tentang implementasi karakter peduli sosial. 

b. Memberikan wawasan tentang implementasi karakter peduli sosial bagi 

petani di Desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk 

kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 

bentuk-bentuk dan hambatan dalam mengimplementasikan karakter peduli 

sosial. 

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan  mengenai 

implementasi karakter peduli sosial. 

 

E. Daftar Istilah 

Penelitian ini ingin menelaah tentang implementasi karakter peduli sosial 

pada petani di Desa Tanjungsari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Daftar istilah 

tentang implementasi karakter peduli sosial pada petani adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2005:427), implementasi adalah pelaksanaan. Berdasarkan keterangan di atas, 

implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan terhadap suatu hal.  
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2. Karakter. Menurut Hidayatullah (2010:14), karakter adalah kualitas, kekuatan 

mental, moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian 

khusus sehingga menjadi penggerak serta membedakan dengan individu lain. 

Menurut Kesuma, dkk. (2011:11), karakter adalah suatu nilai yang diwujudkan 

dalam bentuk perilaku. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa karakter adalah kualitas mental diri seseorang yang berupa perilaku. 

3. Peduli sosial. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia sebagaimana dikutip oleh Syarif (2012:xiii), peduli sosial merupakan 

“sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan”. Menurut Yani (2008), karakter peduli sosial 

dapat diartikan “perilaku warga bangsa untuk melakukan perbuatan baik 

terhadap sesama yaitu berbagi, membantu, dan atau mempermudah pihak lain 

dalam melakukan urusannya (urusan yang benar dan baik)”. Berdasarkan 

pengertian di atas pengertian peduli sosial dapat disimpulkan sebagai sikap 

untuk selalu ingin memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. 

4. Petani. Menurut Mardikanto (2007:157), petani sebagai manusia, anggota 

keluarga dan masyarakat adalah “individu yang harus senantiasa 

memperhatikan sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang ada dan dianut oleh 

keluarga dan masyarakat sekitarnya”. Menurut Sajogyo dan Pudjiwati 

(1999:12), petani atau peasant merupakan rakyat desa yang hidup dari 

pertanian menggunakan teknologi lama, merasakan diri bagian dari bawah 

melalui suatu kebudayaan besar dengan bagian atas sering dianggap lebih halus 

serta beradab di masyarakat kota. Berdasarkan pengertian di atas dapat 
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disimpulkan bahwa petani adalah masyarakat desa yang senantiasa 

memperhatikan sistem nilai, norma, dan kepercayaan serta hidup dari hasil 

pertanian. 

5. Masyarakat. Menurut Latif (2009:33), “masyarakat bisa diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau 

norma yang mengatur hubungan satu sama lain”. Menurut Setiadi, dkk. 

(2008:84), masyarakat adalah “kumpulan orang yang di dalamnya hidup 

bersama dalam waktu yang cukup lama”. Berdasarkan pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup di 

wilayah tertentu secara bersama serta memiliki hukum. 

6. Masyarakat desa. Menurut Setiadi dan Kolip (2011:837), masyarakat desa 

sebagai unit sosial, yaitu:  

Sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah 
tertentu, yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat dan 
mencakup tanah pertanian yang kadang-kadang dikuasai secara bersama-
sama. 

 
Menurut Soekanto (2009:136), masyarakat desa merupakan masyarakat yang 

hidup berkelompok atas dasar kekeluargaan dan mempunyai hubungan lebih 

erat antara warga satu desa. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat desa adalah sekumpulan orang yang hidup bersama di 

wilayah tertentu dan memiliki hubungan yang satu sama lain. 

 


