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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945 

memiliki kondisi yang unik dilihat dari perkembangannya sampai saat ini. Keunikan ini tidak 

saja dilihat dari keberagaman komponen dan kekayaan yang dimiliki bangsa ini, tetapi juga 

dilihat dari kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Keunikan juga dapat kita lihat dari 

“kondisi yang ada dan telah menjadi ciri khas bangsa ini” (Kesuma dkk, 2012:1-2).  

Kondisi yang dimaksud berupa karakter asli bangsa indonesia yang telah menjadi 

realitas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karakter asli bangsa Indonesia tersebut adalah 

“penakut, feodal, penindas, koruptif, tidak logis, meremehkan mutu, suka menerabas, tidak 

percaya diri sendiri, tidak berdisiplin, mengabaikan tanggung jawab, hipokrit, dan tak punya 

malu” (Toer dan Lubis). Nilai – nilai tersebut sudah ada sejak bangsa indonesia masih dijajah 

bangsa asing beratus-ratus tahun yang lalu yang pada akhirnya mengkristalisasi pada 

masyarakat indonesia. Bahkan ketika bangsa ini sudah merdeka pun karakter tersebut masih 

melekat.  

Hal itu dapat dilihat dari kondisi moral atau akhlak generasi muda yang rusak, ditandai 

dengan maraknya seks bebas dikalangan remaja (generasi muda), peredaran narkoba di 

kalangan remaja, tawuran pelajar, peredaran foto dan video porno pada kalangan pelajar, dan 

sebagainya. Selain itu rusaknya moral bangsa juga terjadi dikalangan pejabat seperti tindakan 
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KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Kasus lain dengan aspek yang berbeda adalah tindakan 

kriminal dalam lingkungan masyarakat.  

Kondisi inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya pendidikan karakter oleh 

kementrian pendidikan nasional. Melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dicanangkan sebagai satu program prioritas pendidikan. Sesuai 

dengan fungsi Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam UU No.20 Tahun 

2003: 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bemartabat dlam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 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 (pasal 3). 

 

Pentingnya pendidikan karakter telah disadari oleh para bapak pendiri bangsa (the 

founding fathers) yang menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga tantangan besar yang harus 

dihadapi. Pertama, mendirikan negara yang bersatu dan berdaulat, kedua membangun bangsa, 

ketiga membangun karakter. Ketiga hal tersebut secara jelas tampak dalam konsep negara 

bangsa (nation-state) dan pembangunan karakter bangsa (nation and character building). Pada 

implementasinya upaya mendirikan negara relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan upaya 

membangun bangsa dan karakter. Kedua hal tersebut terbukti harus diupayakan terus-menerus, 

tidak boleh putus disepanjang sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia. Menurut presiden 

pertama Republik Indonesia Bung Karno, bahkan menegaskan:  

Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character 

building) karena character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi 

bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau character building ini tidak 

dilakukan maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (Samani dan Hariyanto, 

2012:1). 
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Dengan adanya program dari kementerian pendidikan nasional tentang pendidikan 

karakter, diharapkan dapat mengatasi rusaknya kondisi moral generasi muda bangsa. Karakter 

melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. Karenanya tidak ada perilaku anak yang tidak 

bebas dari nilai yang membedakan adalah sejauhmana kita memahami nilai-nilai yang 

terkandung di dalam perilaku seorang anak atau sekelompok anak memungkinkan berada 

dalam kondisi tidak jelas. Dalam arti bahwa “nilai dari suatu perilaku amat sulit dipahami oleh 

orang lain dari pada oleh dirinya sendiri” (Kesuma dkk, 2012:11).   

Ada berbagai macam nilai karakter yang harus diterapkan pada diri anak. Diantaranya 

adalah karakter kreatif, pada dasarnya kemampuan berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki, sedangkan karakter mandiri 

merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas (Listyarti, 2012:6). Dua karakter di atas menjelaskan mengenai 

belajar sebagai  suatu proses perubahan pribadi manusia dalam meningkatkan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seperti peningkatan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, daya pikir, 

serta kemampuan yang lainnya.  

Ada persoalan penting kaitannya dengan nilai karakter di atas yaitu terdapat kesenjangan 

implementasi karakter kreatif dan mandiri yang melahirkan disintegrasi sosial bahkan dalam 

konteks organisasi dapat menjadi konflik. Maka dari itu, dalam kehidupan organisasi perlu 

adanya persatuan dalam implementasi implementasi karakter kreatif dan mandiri. Untuk 

memunculkan kesadaran dan persatuan awalnya terkadang anggota organisasi harus dipaksa, 
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selanjutnya diharapkan memahami dan menyadari pentingnya implementasi karakter kreatif 

dan mandiri untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berorganisasi.  

Pentingnya implementasi karakter kreatif diperkuat dari hasil penelitian Astuti (2013) 

yang berjudul “Konstruksi Pendidikan Karakter Kreatif dalam Kegiatan Pramuka (Analisi Isi 

Terhadap Film Lima Elang untuk Pembelajaran PKn)” menyimpulkan bahwa karakter kreatif 

yang terkandung dalam film Lima Elang adalah sebagai berikut: 1. Konstruksi pendidikan 

karakter untuk ide kreatif dalam film Lima Elang ditunjukan pada adegan Baron menggunakan 

anak tangga sebagai jembatan penyebrangan, dan adegan Rusdi mengajak temanya untuk 

mengikuti perkemahan, 2. Konstruksi pendidikan karakter untuk implementasi gagasan atau 

ide kreatif dalam film Lima Elang terlihat ketika regu Elang membuat lubang di sekitar tenda, 

membuat souvenir dari bahan lilin, dan regu elang mencari markas bintang utama dengan 

menggunakan acuan peta rahasia, serta ketika Baron, sindai, dan Aldi tersesat di dalam hutan, 

mereka menggunakan pedoman lumut di pohon untuk menentukan arah, 3. Konstruksi 

pendidikan karakter untuk motivasi atau dorongan ide kraetif dalam film Lima  Elang terlihat 

pada adegan Baron dengan memanfaatkan daun yang lebar sebagai pengeras suara, 

selanjutnya terlihat pada adegan Rusdi memberikan dorongan kepada Baron untuk 

memperbaiki bel sekolah yang rusak, sehingga dapat berfungsi kembali. 

 Implementasi karakter mandiri diperkuat dengan penelitian Nanda (2014) yang berjudul 

“Implementasi Karakter Kemandirian Anak (Studi Kasus pada Keluarga Single Parent di Desa 

Semo, Gondangsari, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri)” menyimpulkan bahwa penelitian ini 

menunjukkan: 1. Keluarga single parent sudah melaksanakan tugasnya dalam menanamkan 

karakter kemandirian pada anak terbukti dengan terbentuk sikap anak yang tidak bergantung 
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pada orang lain dan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, 2. Walaupun sudah 

berusaha menanamkan karakter kemandirian namun masih terdapat kendala dalam 

implementasi karakter kemandirian yang muncul dari anak diantaranya yaitu rasa pemalu, 

minder, kurang percaya diri, dan malas pada anak, 3. Solusi untuk menghadapi kendala dalam 

implementasi karakter kemandirian pada anak yaitu dengan cara berkomunikasi dengan anak 

tentang masalah yang dihadapi, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan segala 

sesuatu sendiri tanpa bergantung dengan orang tua, melatih anak untuk bertanggung jawab 

terhadap segala keputusannya, dan konsistensi orang tua dalam mendidik anak. 

Implementasi karakter kreatif dan mandiri mencakup berbagai bidang kehidupan, 

termasuk dalam organisasi. Organisasi merupakan wadah menyalurkan kreativitas, minat dan 

bakat dalam meraih impian serta sangat berperan sebagai media untuk kemajuan masa depan 

bangsa. Implementasi karakter kreatif dan mandiri dapat diterapkan dalam berbagai cara. 

Pertama, adanya gagasan atau ide baru yang muncul demi memajukan organisasi sehingga 

kehidupan organisasi tidak terkesan monoton. Kedua, percaya pada kemampuan diri masing-

masing anggota organisasi sehingga tidak menimbulkan rasa ketergantungan satu sama lain.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, mendorong peneliti 

untuk mengadakan penelitian terhadap karakter pada suatu unit organisasi, dalam hal ini 

mengenai implementasi kreatif dan mandiri di Himpunan Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (HMP PPKn) tahun 2015. Alasan penelitian 

dalam implementasi karakter kreatif dan mandiri karena karakter tersebut merupakan karakter 

yang ada dalam organisasi. 
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B. Rumusan Masalah 

Implementasi karakter kreatif dan mandiri mencakup berbagai bidang kehidupan, 

termasuk dalam organisasi. Organisasi yang notabene merupakan wadah menyalurkan 

kreativitas, minat dan bakat dalam meraih impian sangatlah berperan sebagai media untuk 

kemajuan masa depan bangsa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi karakter kreatif pada anggota HMP PPKn tahun 2015? 

2. Bagaimana implementasi karakter mandiri pada anggota HMP PPKn tahun 2015? 

3. Bagaimana manfaat karakter kreatif pada anggota HMP PPKn tahun 2015? 

4. Bagaimana manfaat karakter mandiri pada anggota HMP PPKn tahun 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus untuk memperjelas 

saat mengumpulkan data, dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi karakter kreatif pada anggota HMP PPKn 2015. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi karakter mandiri pada anggota HMP PPKn 2015. 

3. Untuk mendeskripsikan manfaat karakter kreatif pada anggota HMP PPKn 2015. 

4. Untuk mendeskripsikan manfaat karakter mandiri pada anggota HMP PPKn 2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan tujuan di atas, maka manfaat 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk mengembangkan bentuk maupun model 

implementasi karakter, khususnya karakter kreatif dan mandiri bagi anggota HMP 

PPKn. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang terkait dan 

relevan. 

2. Mafaat Praktis 

a. Manfaat bagi mahasiswa 

1) Mengetahui berbagai bentuk implementasi karakter dalam organisasi HMP. 

2) Memperoleh pengalaman mengenai pentingnya implementasi karakter sesuai 

dengan organisasi sekaligus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

b. Manfaat bagi dosen 

1) Memberikan masukan bagi dosen dalam hal implementasi karakter kreatif dan 

mandiri sesuai dengan usia mahasiswa, jenjang pendidikan, visi, misi, dan tujuan 

program studi PPKn FKIP UMS.  

2) Menumbuhkan motivasi dosen untuk berperan serta membantu pelaksanaan 

kegiatan organisasi HMP dalam menanamkan karakter kreatif dan mandiri bagi 

mahasiswa di kampus. 

c. Manfaat bagi HMP 
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1) Mengembangkan berbagai model implementasi nilai karakter bagi anggotanya 

2) Melanjutkan serta meningkatkan konsentarsi pelaksanaan implementasi karakter 

dalam organisasi HMP. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjelasan dari istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam 

judul penelitian (Darsinah dkk, 2013:13). Daftar istilah dipergunakan agar mempermudah 

dalam mecari pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakter, merupakan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain, watak (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008:682). Disebut pula karakter adalah jati diri (daya qalbu) yang merupakan 

saripati kualitas batiniah atau rohaniah manusia yang penampakannya berupa budi pekerti 

(sikap dan perbuatan lahiriah) (Maksudin, 2013:3) .Jadi, karakter adalah watak atau budi 

pekerti batiniah atau rohaniah yang membedakan antara manusia satu dengan yang lain. 

2. Kreatif, merupakan hasil daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, bersifat 

(mengandung) daya cipta (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:817). 

Disebut pula kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki (Listyarti, 2012:6). Jadi kreatif adalah 

kemampuan berpikir dalam melakukan sesuatu untuk menghasilkan daya cipta. 

3. Mandiri, merupakan keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain (Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:982). Disebut pula sikap dan perilaku yang 
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tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas (Listyarti, 

2012:6). Jadi, mandiri adalah keadaan perilaku seseorang yang tidak tergantung pada orang 

lain pada saat menyelesaikan tugas. 

4. Organisasi, merupakan susunan atau kesatuan dari berbagai bagian (orang dan sebagainya) 

sehingga merupakan kesatuan yang teratur (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008:1093), sedangkan mahasiswa adalah orang yang belajar (pelajar) di 

perguruan tinggi (Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:965). Jadi organisasi 

mahasiswa merupakan susunan atau kesatuan mahasiswa yang terdiri dari berbagai bagian 

dalam perguruan tinggi.  

 

 


