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PENANAMAN KARAKTER PEDULI SOSIAL DAN DISIPLIN MELALUI 

AKTIVITAS DALAM ORGANISASI SAR 

(Studi Kasus pada Bakorlak Emergency SAR UNS) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli sosial dan disiplin melalui aktivitas dalam organisasi 

SAR (studi kasus pada Bakorlak Emergency SAR UNS). Pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data 

dengan menerapkan model interaktif melalui pengmpulan data, reduksi, 

penyajian, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini 

dengan cara triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa : 1) Bentuk-bentuk penanaman karakter peduli sosial pada Bakorlak 

Emergency yaitu: Anggota Bakorlak Emergency selalu tanggap dalam 

penanganan musibah bencana alam dan selalu siap memberikan bantuan kepada 

masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa (bantuan SAR), pada sewaktu terjadi 

musibah khususnya di wilayah Karesidenan Surakarta dan daerah Jawa Tengah 

pada umumnya. 2) Bentuk-bentuk penanaman karater disiplin pada Bakorlak 

Emergency yaitu: Anggota Bakorlak Emergecy selalu menaati aturan aturan 

seperti ikut latihan rutin dan melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. 

3) Kendala pelaksanaan pendidikan karakter disiplin pada Anggota Bakorlak 

Emegency. Molornya jadwal latihan rutin sehingga waktu menjadi tidak efektif.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bakorlak Emergency telah melaksanakan 

pendidikan karakter peduli sosial dan disiplin dengan baik. 

 

Kata kunci: penanaman, karakter peduli sosial dan disiplin,organisasi bakorlak 

emergency SAR UNS. 

 

Abstract 

This study aims to describe the forms of implementation of social care character 

education and discipline through activities in SAR organizations (case studies on 

Bakorlak Emergency SAR UNS). This type of research is qualitative. Data 

collection in this study with interviews, observations, and documents. Test the 

validity of the data in this study by means of triangulation techniques and sources. 

Data analysis techniques by applying interactive models through data collection, 

reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of this study 

indicate that: 1) Organizations always prioritize social caring character education, 

this can be seen in the activities carried out by Bakorlak Emergency members 

who always treat others with courtesy in humanitarian activities, members who 

are always ready to give assistance, all members always remind each other, all 

members are always enthusiastic in social activities, and members who are always 

involved in providing assistance to the community during a disaster. 2) 

Cultivation of disciplinary characters in the Bakorlak Emergency SAR UNS 

organization can be seen from members who have implemented the rules in an 

orderly manner, reminding members that they still have interests outside the 

organization, basically carrying out their duties and functions responsibly, 
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members doing things without there is coercion from anyone, the executive 

carries out duties and functions in accordance with the portion that is the 

responsibility. 3) The obstacles faced are lack of internal awareness about the 

importance of caring among the same and still prioritizing personal interests, 

some members arrive late during training, internal work meetings that are not 

timely, so that time becomes ineffective. 4) Efforts to overcome obstacles, namely 

the commander carrying out oversight of the performance of the board is 

increased, the management who lack discipline in working gets sanctions or 

reprimand, organizes members to be able to complete tasks and responsibilities 

properly, reminding all members of their duties and obligations and motivating , 

approach members. 

 

Keywords: character caring for social and discipline, organization of bakorlak 

emergency SAR UNS. 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia memang sejatinya tidak akan bisa lepas dari kehidupan sosial. Manusia 

itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang memerlukan orang lain, 

berkomunikasi dengan sesama, bertukar pikiran, tolong-menolong dan lain 

sebagainya. 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. Keutuhan manusia akan 

tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk 

ekonomi dan sosial. Sebagai makhluk sosial, 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.  

Manusia diharapkan memiliki karakter yang kuat di dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari, dengan adanya karakter maka hidup akan berjalan dengan 

baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Karakter 

merupakan manajemen kebaikan dalam bentuk konsep dan aplikasi dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat membedakan satu orang dengan yang lainnya. 

Karakter yang dapat menjadi nilai plus dari seseorang ini bisa menjadi hal yang 

positif dalam dirinya saat bersosialisasi dalam organisasi. Menurut Hidayatullah 

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

merupakan kepribadian khusus yang menjadi penggerak serta membedakan 
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dengan individu lain. Menurut Saghafi (2012:2) menyatakan bahwa the character 

education is a process which develops the real and positive perspectives, the 

attitudes towards other people, the ability to making decisions and the necessity to 

participate in the social activities in learners. 

Di dunia ini terdapat banyak sekali karakter yang bisa dikembangkan dalam 

diri seseorang. Tetapi dalam dunia pendidikan di Indonesia terdapat 18 karakter 

yang sering dikembangkan. Menurut Listyarti (2012:5-8), ada 18 nilai-nilai yang 

terkandung dalam pendidikan karakter bangsa, yaitu 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. 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. Sebagai sesorang yang akan 

terjun dalam dunia organisasi memiliki kedelapan belas karakter tersebut akan 

menambah nilai dalam diri sendiri. 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). Memiliki jiwa peduli 

terhadap umat manusia sangatlah penting bagi setiap orang karena tidak mampu 

hidup sendiri di dunia, faktor lingkungan tentunya sangat berpengaruh dalam 

proses menumbuhkan jiwa kepedulian sosial, selain mempunyai jiwa peduli 

sosial, sikap disiplin juga sangat penting bagi individu. Menurut Sjarif (1983:21), 

disiplin adalah suatu ketaatan yang bersungguh-sungguh yang didukung oleh 

kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku sebagaimana 

mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku di 

dalam suatu lingkungan tertentu. Pada dasarnya melaksanakan segala sesuatu 

dengan disiplin sangat penting, agar sesuatu yang direncanakan dan dilaksanakan 

berjalan dengan lancar baik dari segi akademik maupun non akademik. 

Penanaman karakter peduli sosial dan disiplin sangat diperlukan oleh anggota 

organisasi Barkorlak Emergency SAR UNS. 
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Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (FKIP UMS). Keterkaitan tersebut terletak 

pada visi dan misinya dalam pembentukan karakter. Visi Progdi PPKn FKIP UMS 

adalah:  

Menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaraan bidang 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta ketatanegaraan, untuk 

membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaaran 

berkonstitusi menuju masyarakat madani. 
 

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang lebih kongkrit sebagai 

berikut; Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi pendidikan dan 

kewarganegaraan serta ketatanegaraan. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat, sehingga 

mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan 

pendidikan menuju masyarakat madani. Menyelenggarakan pendidikan dan 

pembinaan generasi muda melalui program pendidikan kepramukaan. 

Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa program studi PPKn FKIP UMS 

menanamkan pendidikan karakter, termasuk karakter Peduli sosial dan Disiplin 

sebagaimana obyek penelitian ini, dengan demikian penelitian ini selaras dengan 

visi dan misi Progdi PPKn UMS. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 

tertarik mengadakan penelitian yang berjudul “Penanaman Karakter Peduli Sosial dan 

Disiplin melalui Aktivitas dalam Organisasi SAR (Studi kasus pada Bakorlak 

Emergency SAR UNS)”. 

 

1. METODE  

Tempat penelitian ini adalah di Bakorlak Emergency SAR UNS. Tahap-tahap 

pelaksanaan dalam penelitian ini dimulai dari persiapan sampai dengan penulisan 

laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang 

lebih empat bulan, yaitu sejak Juni hingga September 2018. Jenis penelitian ini 

menggunakan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2013:60), penelitian kualitatif 

adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 
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orang secara individual maupun kelompok. Menurut Devetak, Glažar, dan Vogrinc 

(2010:83) menyatakan: 

Recommended to researcher when selecting the research approach (e.g. 

qualitative, quantitative or mixed), should always set out from the concrete 

research problem and research questions or hypothesis. On the basis of the 

research problem, the researcher should decide which research approach is 

going to lead him/her easily, swiftly and most efficiently to the most reliable 

findings that adequately answer the research questions. 
 

Menurut Ratna (2010:193), jenis studi kasus ada dua macam, yaitu: a) studi 

kasus tunggal, dan b) studi kasus majemuk atau kolektif. Berdasarkan uraian di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keadaan 

dari suatu peristiwa, yaitu penanaman karakter peduli sosial dan disiplin melalui 

aktivitas dalam organisasi SAR pada Bakorlak Emergency SAR UNS. Menurut 

Sugiyono (2013:308), tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

observasi, wawancara, dan dokumentasi atau arsip. Observasi pada penelitian ini 

digunakan untuk mengamati secara langsung pihak yang berada Bakorlak 

Emergency mengenai penanaman karakter peduli sosial dan disiplin. Wawancara 

dilakukan dengan cara menggunakan pedoman yang hanya merupakan garis besar 

tentang hal-hal permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber atau 

informan. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah, komandan dan 

anggota Bakorlak Emergency. Dokumentasi atau arsip dalam penelitian ini berupa 

catatan dan foto kegiatan yang berhubungan dengan bentuk penanaman peduli 

sosial dan disiplin melalui aktivitas dalam organisasi SAR pada Bakorlak 

Emergency SAR UNS. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik 

analisis data model interaktif. Proses analisis berupa pengumpulan data hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi atau pencatatan arsip mengenai bentuk 

penanaman karakter peduli sosial dan disiplin melalui aktivitas dalam organisasi 

SAR pada Bakorlak Emergency SAR UNS. Reduksi data dilakukan dengan cara 

mengacu kepada indikator yang telah ditentukan mengenai bentuk penanaman 
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karakter peduli sosial dan disiplin pada Bakorlak Emergency nilai. Penyajian data 

yang disajikan berupa materi dan kegiatan yang menunjukkan bentuk penanaman 

nilai peduli sosial dan disiplin pada Bakorlak Emergency SAR UNS. Penarikan 

kesimpulan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menunjukkan 

bentuk penanaman nilai peduli sosial dan disiplin pada Bakorlak Emergency SAR 

UNS. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber 

dan teknik pengumpulan data.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Ridwan (2009:13), hasil penelitian merupakan penjelasan tentang apa, 

bagaimana, dan mengapa hasil penelitian ini diperoleh dari data mentah dengan 

menggunakan data deskripsi. Deskripsi lokasi penelitian ini menggambarkan 

mengenai Bakorlak Emergency secara umum. Gambaran dimaksud meliputi 

sejarah, komandan, anggota, kegiatan,latihan rutin serta struktur kepengurusan 

Bakorlak Emergency SAR UNS.. 

Adapun Temuan penelitian pada penelitian ini dikategirikan pada tiga poin 

penjelasan yaitu penanaman, kendala, dan solusinya. Maka dari itu temuan 

penelitian ini sebagai berikut:  

3.1 Penanaman karakter peduli sosial melalui aktivitas Bakorlak Emergency 

SAR UNS, maka diperoleh temuan penelitian, diantaranya: 

Bakorlak Emergency memiliki sikap saling menghormati antar anggota maupun 

masyarakat serta memperlakukan orang lain dengan soan santun. Bakorlak 

Emergency selalu siap sedia untuk siapa saja yang membutuhkan bantuan dan 

tidak pilih-pilih dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Bakorlak Emergency 

selalu saling mengingatkan satu sama lain baik dalam ataupun diluar organisasi 

agar terciptanya suasana kekeluargaan antar anggota. Bakorlak Emergency 

memiliki sikap mau berbagi dan antusias dalam kegiatan sosial, mulai dari donor 

darah hingga penyelamatan korban bencana alam. 
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Bakorlak Emergency selalu terlibat dalam kegiataan masyarakat, baik itu 

dalam memberikan bantuan kepada masyarakat saat terjadi musibah bencana 

ataupun kegiatan lainnya.  

3.2 Penanaman karakter disiplin melalui aktivitas Bakorlak Emergency SAR 

UNS, maka diperoleh temuan penelitian, diantaranya: 

Bakorlak Emergency sudah menaati aturan yang ada di organisasi. Bakorlak 

Emergency sudah menjalankan tunggas dan fungsi dengan penuh tanggungjawab. 

Bakorlak Emergency bekerja dengan penuh keikhlasan serta penuh 

tanggungjawab tanpa ada paksaan dari siapapun. Bakorlak Emergency 

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan porsi yang menjadi tanggungjawab 

masing-masing.  

3.3 Kendala dalam penanaman karakter peduli sosial melalui aktivitas dalam 

Bakorlak Emergency, maka diperoleh temuan penelitian, diantaranya: 

Masih ada satu atau dua anggota yang belum siap dalam menjalankan tugas 

kemanusiaan dan masih belum bisa membedakan urusan pribadi dengan urusan 

bersama dalam tugas kemanusiaan.  

3.4 Kendala dalam penanaman karakter disiplin melalui aktivitas dalam 

Bakorlak Emergency SAR UNS, maka diperoleh temuan penelitian, 

diantaranya: 

Masih ada yang tidak tepat waktu dalam menghadiri rapat kerja intern maupun 

datang terlambat pada waktu kegiatan latihan.  

3.5 Upaya terhadap kendala penanaman karakter peduli sosial melalui 

aktivitas Bakorlak Emergency SAR UNS, maka diperoleh temuan 

penelitian, diantaranya: 

Sering melakukan pertemuan dan mengajak sharing bersama agar masalah yang 

ada, baik dari dalam maupun dari pihak luar dapat diselesaikan dengan bijaksana. 

3.6 Upaya terhadap kendala penanaman karakter disiplin aktivitas dalam 

Bakorlak Emergency SAR UNS, maka diperoleh temuan penelitian, 

diantaranya: 

Meningkatkan pengawasan terhadap pengurus dan anggota. Saling mengingatkan 

serta memberikan motivasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi 
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4. PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Cara pengurus Bakorlak Emergency 

SAR UNS menanamkan karakter peduli sosial dan disiplin pada anggota melalui 

aktivitas dalam organisasi seperti latiahan rutin setiap minggunya, adanya training 

center untuk mempersiapkan diri dlam kegiataan kemanusiaan, pengiriman 

relawan musibah bencana. 2) Kendala dalam penanaman karakter peduli sosial 

dan disiplin yakni kurangnya kesadaran diri dalam pentingnya kepedulian antar 

sesama dan masih belum membedakan mana kepentingan pribadi dan kepentingan 

bersama sehinnga beberapa kegiatan menjadi terganggu. 3) Upaya untuk 

mengatasi hambatan yang dilakukan Bakorlak Emergency yakni melaksanakan 

pengawasan kinerja pengurus maupun anggota lebih ditingkatkan dan juga 

melakukan pendekatan dengan sharing bersama masalah organisasi, maupun 

masalah pribadi. Sementara pada pelaksanaan oleh karang taruna yang tidak 

menemui kendala, peneliti mempunyai masukan atau saran terkait kegiatan 

tersebut. Saran dimaksud antara lain dan juga selalu ikhlas dalam menjalani setiap 

kegiatan demi kemajuan organisasi. 
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