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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan 

hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk 

kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi 

dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sejak zaman 

prasejarah hingga sejarah, manusia telah disibukkan dengan keterciptaan berbagai 

aturan dan norma dalam kehidupan berkelompok. Keutuhan manusia akan tercapai 

apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk ekonomi dan 

sosial. Sebagai makhluk sosial (homo socialis), manusia tidak hanya mengandalkan 

kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu, 

dan haruslah saling menghormati, mengasihi, serta peduli terhadap berbagai macam 

keadaan disekitarnya. 

Dewasa ini, manusia diharapkan memiliki karakter yang kuat di dalam 

menjalani kehidupan sehari-harinya, dengan memiliki karakter maka hidup akan 

berjalan dengan baik untuk diri sendiri maupun orang lain (makhluk sosial). Menurut 

Hidayatullah (2010:16), karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, 

akhlak yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi penggerak serta 

membedakan dengan individu lain. Peduli sosial merupakan salah satu karakter yang 

harus dimiliki oleh setiap orang, karena dengan memiliki rasa peduli sosial maka 

akan tercipta hubungan yang erat antara individu satu dengan yang lainnya. Menurut 

Melvin (2015), peduli sosial adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang 

dihadapi oleh orang lain, di mana seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu 

dalam mengatasinya. Kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat lebih 

diartikan sebagai perilaku baik seseorang terhadap orang lain di sekitarnya. 

Kepedulian sosial dimulai dari kemauan memberi bukan menerima. Sebagaimana 

ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu untuk mengasihi yang  kecil dan menghormati 

yang besar (orang-orang kelompok besar hendaknya mengasihi dan menyayangi 
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orang-orang kelompok kecil), sebaliknya orang atau kelompok kecil agar mampu 

memposisikan diri, menghormati, dan memberikan hak kelompok besar. 

Memiliki jiwa sosial tinggi dan senang membantu merupakan sebuah ajaran 

yang universal serta dianjurkan oleh semua agama. Meski demikian, kepekaan untuk 

melakukan semua itu tidak bisa tumbuh begitu saja pada diri setiap orang karena 

membutuhkan proses melatih dan mendidik. Memiliki jiwa peduli terhadap umat 

manusia sangat penting bagi setiap orang karena tidak mampu hidup sendiri di dunia. 

Faktor lingkungan tentunya sangat berpengaruh dalam proses menumbuhkan jiwa 

kepedulian sosial. Lingkungan terdekat seperti keluarga, teman-teman, dan 

lingkungan masyarakat tempat di mana individu tumbuh serta bersosialisasi sangat 

berpengaruh besar dalam menentukan tingkat kepedulian sosial. Semua nilai-nilai 

tentang kepedulian sosial didapatkan melalui lingkungan. Kepedulian sosial yang 

dimaksud bukanlah untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi lebih pada 

membantu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi sesama manusia 

dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Nilai-nilai yang tertanam itulah nantinya 

akan menjadi suara hati seseorang untuk selalu membantu dan menjaga sesama umat 

manusia. 

Pemerintah melalui lembaga pendidikan sekarang ini sangat fokus terhadap 

pendidikan karakter, bukan hanya dalam lingkup pendidikan formal namun juga 

melibatkan pendidikan non-formal untuk ikut serta membentuk karakter anak bangsa 

agar ke dapan dapat terwujud kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Menurut 

Samani dan Hariyanto (2011:45), pendidikan karakter adalah proses pemberian 

tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter 

dalam dimensi hati, fikir, raga, rasa, dan karsa. Pendidikan karakter dalam lingkup 

non-formal dilakukan oleh masyarakat yang antara lain berbentuk organisasi pencak 

silat. Salah satu organisasi pencak silat yang ikut serta menanamkan pendidikan 

karakter dalam hal ini karakter peduli adalah Persaudaraan Setia Hati Terate. 

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan suatu persaudaraan perguruan 

silat yang bertujuan mendidik dan membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan 

salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengajarkan kesetiaan pada hati 
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sanubari sendiri serta mengutamakan persaudaraan antar warga (anggota) maupun 

sesama umat manusia. 

Persaudaraan Setia Hati Terate bukan hanya melatih fisik namun juga 

berkenaan dengan rohani melalui pengembangan karakter jujur, terbuka dengan 

hidup sesuai dengan norma-norma dasar dan nilai-nilai seni termasuk karakter peduli 

sosial di dalamnya. Siswa menjaga keseimbangan (harmoni) dalam jasmani dan 

rohani, dalam kecerdasan maupun emosi. Salah satu contoh bahwa PSHT 

menanamkan karakter peduli sosial dalam ajarannya adalah dilaksanakan ketika 

terjadi longsor yang menutupi jalan para warga (anggota) dan siswa bergotong 

royong membersihkan tanah yang menutupi jalan agar mampu untuk dilewati 

sebagaimana fungsinya kembali. Berdasarkan latar belakang tersebutlah maka 

penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter Peduli Sosial di Perguruan Silat (Studi pada Siswa Perguruan Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate Ranting Purwantoro Cabang Ponorogo)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter peduli sosial di perguruan silat, 

studi pada siswa perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate ranting 

Purwantoro cabang Ponorogo? 

2. Bagaimana kendala yang dialami siswa dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

peduli sosial di perguruan silat, studi pada siswa perguruan silat Persaudaraan 

Setia Hati Terate ranting Purwantoro cabang Ponorogo? 

3. Bagaimana solusi atas kendala yang dialami siswa dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli sosial di perguruan silat, studi pada siswa perguruan 

silat Persaudaraan Setia Hati Terate ranting Purwantoro Cabang Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menggambarkan pelaksanaan pendidikan karakter peduli sosial di 

perguruan silat, studi pada siswa perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate 

ranting Purwantoro cabang Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan pendidikan karakter peduli sosial 

di perguruan silat, studi pada siswa perguruan silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate ranting Purwantoro cabang Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan solusi atas kendala yang dialami siswa dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli sosial di perguruan silat, studi pada siswa perguruan 

silat Persaudaraan Setia Hati Terate ranting Purwantoro cabang Ponorogo. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis bagi penulis akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

khususnya di bidang sosial terutama mengenai perilaku sosial masyarakat 

dan ilmu-ilmu lainnya yang saling berkaitan tentang perilaku sosial. 

b. Mendapatkan teori baru tentang pelaksanaan karakter peduli sosial yang 

dilaksanakan oleh siswa perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate. 

c. Menambah wawasan dan pemahaman pembaca mengenai kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate. 

d. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa: 

1) Meningkatkan kesungguhan dalam melakukan sikap peduli sosial kepada orang 

lain. 

2) Meningkatkan semangat belajar siswa terhadap materi yang diajarkan oleh 

pelatih perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate. 

b. Manfaat bagi Pelatih: 

1) Untuk memotivasi para pelatih agar mengembangkan keterampilan dalam 

melatih atau memberikan arahan. 

2) Untuk pengembangan pelatihan. 
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c. Manfaat bagi Masyarakat: 

Untuk memberikan wawasan yang lebih luas dalam melakukan bentuk 

perilaku sosial, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Purwantoro dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

d. Bagi Peneliti: 

Bagi peneliti sendiri dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu 

untuk menambah keilmuan khususnya bidang sosial serta sarjana Strata Satu 

(S-1). 


