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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan dapat dikatakan sebagai 

faktor utama dalam pembetukan kepribadian. Pendidikan dapat berlangsung 

secara formal, non formal dan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang 

berlangsung pada lembaga pendidikan seperti TK,SD,SMP,SMA sampai 

perguruan tinggi. Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang berlangsung pada 

lembaga kursus seperti pendidikan kesastraan, pendidikan keaksaraan dan 

pendidikan non formal lainnya, dan pendidikan informal adalah pendidikan yang 

berlangsung di dalam keluarga.  

Menurut Hidayatullah (2010:vii), pendidikan selama beberapa dekade 

belakangan ini telah bertumpu pada aspek intelektualitas. Hal ini tampak pada 

berbagai kasus remaja yang diangkat oleh media massa, seperti tawuran siswa, 

kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional, penggunaan narkotika, dan pergaulan 

bebas. Penelitian mutakhir dan realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan 

bahwa bukan hanya penguasaan intelektual saja yang hanya menunjang 

kesuksesan seseorang. Aspek kecerdasan emosi dan spiritual justru lebih besar 

pengaruhnya terhadap kebahagiaan dan keberhasilan seseorang. Di sinilah tampak 

urgensi dari pendidikan karakter.  
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Menurut Hornby dan Parnwell, sebagaimana dikutip Hidayatullah 

(2010:11), secara harfiah karakter artinya “kualitas mental atau moral, kekuatan 

moral, nama atau reputasi”. Pendidikan karakter bagi seseorang sangat penting 

agar tercipta manusia yang berkualitas, berkepribadian baik, dan bermoral. 

Seseorang yang berintelektual tetapi tidak mempunyai kepribadian baik maka 

akan menghasilkan esensi dan akhlak kurang baik. Pentingnya keseimbangan 

antara intelektual dengan karakter manusia yaitu untuk membentuk pribadi supaya 

menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik.  

Nilai-nilai karakter bermacam jenis, di antaranya adalah religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

tanggung jawab. Pada dasarnya melaksanakan segala sesuatu dengan disiplin 

sangat penting, agar sesuatu yang direncakan dan dilaksanakan berjalan dengan 

lancar baik dari segi akademik maupun non akademik. Selain sikap disiplin, kerja 

keras juga sangat penting bagi individu dalam mencapai sesuatu yang ingin 

dicapai. Upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan dan belajar 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya merupakan bentuk dan wujud dari 

kerja keras.  

Karakter disiplin dan kerja keras yang ditanamkan dalam organisasi beladiri 

karate UKM Lemkari UMS dilakukan melalui latihan rutin setiap minggunya, 

adanya training center untuk mempersiapkan atlet-atlet dalam mengikuti 

kejuaraan ditingkat Daerah, Provinsi dan Nasional, pertandingan sesama karateka 
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atau antara anggota beladiri karate UKM Lemkari UMS sendiri, kenaikan sabuk, 

gashuku atau latihan di luar bersama anggota beladiri karate Lemkari Se-

Surakarta dalam rangka penyeragaman gerakan dalam karate. Selain itu di dalam 

organisasi juga mengembangkan potensi dan kreativitas anggota UKM Lemkari 

melalui kegiatan-kegiatan antara lain kaderisasi yang bertugas sebagai kader-

kader mencari generasi penerus, upgreading, bekerjasama dengan Solo Karate 

Club atau sering disebut SKC untuk mengadakan kejuaraan di tingkat Nasional 

serta pengrekrutan atlet-atlet yang berkualitas. Penanaman karakter disiplin dan 

kerja keras di dalam organisasi beladiri karate UKM Lemkari UMS sesuai dengan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja tahunan dan 

agenda rutin. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

maka dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Penanaman 

Karakter Disiplin dan Kerja Keras melalui Aktivitas dalam Organisasi Beladiri 

Karate UKM Lemkari UMS” 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan 

kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. 

Permasalahan penelitian mengidentifikasikan persoalan yang akan diteliti secara 

jelas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penanaman karakter disiplin dan kerja keras dalam organisasi 

beladiri karate di UKM Lemkari UMS? 
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2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penanaman karakter disiplin dan  

kerja keras   dalam organisasi beladiri karate di UKM Lemkari UMS? 

3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penanaman karakter 

disiplin dan kerja keras melalui organisasi beladiri karate di UKM Lemkari 

UMS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas 

yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Setiap penelitian 

ini perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari data 

sampai pada langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan penanaman karakter disiplin dan kerja keras dalam organisasi 

beladiri karate di UKM Lemkari UMS. 

2. Mendiskripsikan hambatan dalam penanaman karakter disiplin dan kerja keras 

dalam organisasi beladiri karate di UKM Lemkari UMS. 

3.  Mendiskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam penanaman karakter 

disiplin dan kerja keras dalam organisasi beladiri karate di UKM Lemkari 

UMS. 
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D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan organisasi  beladiri karate di UKM Lemkari 

UMS pada khususnya, maupun bagi anggota pada umumnya. 

b. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, 

khususnya mengenai penanaman karakter disiplin dan kerja keras dalam 

organisasi beladiri karate di UKM Lemkari UMS. 

c. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan 

dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para pengambil keputusan 

terutama dalam penanaman karakter disiplin dan kerja keras dalam organisasi 

beladiri karate di UKM Lemkari UMS. 

b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa maupun 

masyarakat mengenai pentingnya karakter disiplin dan kerja keras.  

c. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat pada umumnya. 
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E. Daftar Istilah 

1. Karakter. Menurut Gunawan (2012:3), karakter adalah keadaan asli yang ada 

dalam diri individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang 

lain. Menurut Hidayatullah (2010:13), karakter adalah kualitas atau kekuatan 

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

khususnya dengan individu lainya. Menurut Hariyanto (2012:41), karakter 

dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk 

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara.  

2. Pendidikan Karakter. Menurut Scerenko sebagaimana dikutip Hariyanto 

(2012:45), pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-

sungguh dengan cara mana ciri kepribadian positif dikembangkan, didorong, dan 

diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah, biografi para bijak dan pemikir 

besar), serta praktik emulasi (usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah 

dari apa-apa yang diamati dan dipelajari). Menurut Hariyanto (2012:45), 

pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk 

menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta 

rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik 

buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati.  
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3. Disiplin. Menurut Listyarti (2012:6), disiplin adalah tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.  

4. Kerja Keras. Menurut Listyarti (2012:6), kerja keras adalah perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.  

5. Nilai-nilai karakter.  Nilai karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional menurut Samani dan Hariyanto 

(2011:52), ada 18 yaitu: 

(1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) 
Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin tahu, (10) Semangat 
kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) Bersahabat/ 
Komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli 
lingkungan, (17) Peduli sosial, (18) Tanggung jawab. 
 

6. Pengertian organisasi. Menurut Barnard sebagaimana dikutip oleh Usman 

(2014:171), organisasi adalah suatu sistem aktivitas yang dikoordinasikan secara 

sadar oleh dua orang atau lebih. 


