
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap Individu memiliki tujuan dalam hidup yang berbeda Tujuan tersebut 

tersebut dapat tercapai ketika setiap individu mau bekerja keras dan tanggung jawab. 

Dalam tercapainya tujuan tidak terlepas dari motivasi dalam diri sendiri agar dapat 

tercapai tujuan yang diinginkan, untuk itu perlu adanya penanaman sikap kerja keras 

dan tanggung jawab kepada setiap individu, khususnya pada generasi muda. Kerja 

keras merupakan suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan 

(tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjaditugasnya 

sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti sampai tuntas lalu berhenti, istilah yang 

kami maksud ialah mengarah pada visi besar yang harus dicapai untuk kebaikan atau 

kemaslahatan manusia (umat) dan lingkungannya (Kesuma, 2011: 7). 

 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era reformasi memuat aspek 

nation and character building, cinta tanah air, rela berkorban dan bela negara, sistem 

pemerintahan negara yang good governance dan demokrasi dalam masyarakat 

madani. Penanaman karakter merupakan perwujudan amanat dari Pancasila dan 

pembukaan UUD 1945. Disorientasi dan belum menghayati nilai-niali Pancasila, 

keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. 

Bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya 

kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa dan 

melemahnya kemandirian bangsa. Hal-hal tersebut yang dilatar belakangi realita 

permasalahan kebangsaan yang berkembang pada saat ini. 

 Mahasiswa selain mengenyam pendidikan, mereka juga meluangkan 

waktunya untuk bekerja. Mereka dituntut untuk bisa membagi tanggung jawabnya 

antara kerja dan kuliah. Oleh karena itu, untuk mengisi waktu luang mereka memilih 

untuk bekerja demi membiayai pendidikannya. Kedai susu Mom Milk ini didirikan 

untuk mahasiswa yang mau mengisi waktu luangnya untuk bekerja dengan sistem 

part time. Pekerjaan part time yang dilakukan oleh para mahasiswa tentu saja 

membutuhkan semangat kerja keras sekaligus tanggung jawab dalam 
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menjalankannya. Selain itu, kemauan mahasiswa mau menjalani pekerjaan part time  

di sela-sela jam kuliah juga patut diacungi jempol atas kemauan mereka bekerja 

keras demi mendapatkan penghasilan sendiri. 

 Penelitian mengenai karakter kerja keras dan tanggung jawab khususnya 

mahasiswa sudah mempunyai tanggung jawab sendiri untuk bekerja sehabis kuliah. 

Hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian di kedai susu Mom Milk, selain 

itu juga terkait  dengan peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Adapun visi FKIP PPKn 

UMS adalah pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaran bidang PPKn dan 

serta ketatnegaraan untuk membentuk bangsa yang karakter kuat dan memiliki 

kesadaran berkonstitusi meneuju masyarakat madani.  

 Visi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam misis PPKn FKIP UMS sebagai 

berikut: 

1. Menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sreta 

Ketatanegaraan. 

2. Memajukan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkarakter kuat sehingga mampu memcahkan permasalahan 

bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani. 

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

nasional. 

4. Menghasilkan guru yang memiliki kemampuan membina generasi muda melalui 

Pendidikan Kepramukaa (buku panduan FKIP, 2013: 138). 

Sedangkan tujuan dari PPKn FKIP UMS yaitu: 

1. Menghasilakn guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

serta Ketatanegaraan yang profesional, mampu mengembangkan pembelajaran 

inovatif dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. 

2. Menghasilakan guru yang menguasai ilmu pengetahuan, tenologi dan seni untuk 

mendukung profesionalisme guru. 

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

nasional. 
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4. Menghasilkan guru yang memiliki kemampuan dalam membina generasi muda 

melalui pendidikan kepramukaan (buku panduan FKIP, 2013: 138). 

 Pada dasarnya PPKn bertujuan untuk membentuk moral bangsa sehingga 

memiliki karakter yang kaut. Kedudukan peneliti adalah sebagai mahasiswa PPKn 

FKIP UMS sehingga peneliti memiliki kewajiban berpartsipasi untuk membentuk 

karakter bangsa yang kuat sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan tujaun 

program studi PPKn FKIP UMS tersebut. Fokus penelitian ini adalah mengenai 

karakter khususnya karakter kerja keras dan tanggung jawab, sehingga relevan 

dengan kedudukan peneliti sebagai mahasiswa program studi PPKn FKIP UMS. 

 Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertark untuk melakukan penelitian 

mengenai “Implementasi Karakter Kerja Keras dan Tanggung Jawab Mahasiswa 

sebagai Pekerja (Studi Kasus Mahasiswa sebagai Karyawan Kedai Susu Mom Milk  

di Kawasan Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

2017). 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi karakter kerja keras pada mahasiswa yang bekerja 

sebagai karyawan di Kedai Susu Mom Milk di Kawasan Menco, Desa Gonilan, 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?  

2. Bagaimana implementasi karakter tanggung jawab pada mahasiswa yang bekerja 

sebagai karyawan di Kedai Susu Mom Milk di Kawasan Menco, Desa Gonilan, 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?  

3. Apa saja kendala yang menghambat implementasi karakter kerja keras pada 

mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di Kedai Susu Mom Milk di Kawasan 

Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 
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4. Apa saja kendala yang menghambat implementasi karakter tanggung jawab pada 

mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di Kedai Susu Mom Milk di Kawasan 

Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?  

5. Bagaimana solusi untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi karakter kerja 

keras pada mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di Kawasan Menco, Desa 

Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

6. Bagaimana solusi untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi karakter 

tanggung jawab pada mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di Kawasan 

Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai 

langkah pemecahan masalahnya. Berdasarkan masalah yang dirumuskan, adapun 

tujaun dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan implementasi karakter kerja keras pada mahasiswa yang 

bekerja sebagai karyawan di Kedai Susu Mom Milk di Kawasan Menco, Desa 

Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mendeskripsikan implementasi karakter tanggung jawab pada mahasiswa yang 

bekerja sebagai karyawan di Kedai Susu Mom Milk di Kawasan Menco, Desa 

Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

3. Mendeskripsikan kendala yang menghambat implementasi karakter kerja keras 

pada mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di Kedai Susu Mom Milk di 

Kawasan Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

4. Mendeskripsikan kendala yang menghambat implementasi karakter tanggung 

jawab pada mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di Kedai Susu Mom Milk 

di Kawasan Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

5. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi karakter 

kerja keras pada mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di Kedai Susu Mom 
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Milk di Kawasan Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

6. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi karakter 

tanggung jawab pada mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di Kedai Mom 

Milk di Kawasan Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun sacara praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah teoritis tentang implementasi kerja keras dan tanggung 

jawab pada mahasiswa sebagai pekerja (studi kasus mahasiswa sebagai 

karyawan kedai susu Mom Milk di Kawasan Menco, Desa Gonilan, 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 2017). 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pedoman untuk penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi karyawan Mom Milk 

1) Untuk dijadikan contoh bagi mahasiswa lain 

2) Untuk memecahkan masalah mengenai implementasi kerja keras dan 

tanggung jawab pada mahasiswa sebagai pekerja. 

b. Manfaat bagi peneliti 

1) Semakin termotivasi untuk saling membantu sesama karyawan. 

2) Termotivasi untuk mengiplementasikan kerja keras dan tanggun jawab 

pada mahasiswa sebagai pekerja. 

c. Manfaat bagi karyawan 

1) Semakin termotivasi agar selalu bekerja keras dalam bekerja dan kuliah. 

2) Termotivasi untuk mengimplementaikan kerja keras dan tanggung jawab 

pada mahasiswa yang lain. 


