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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Keinginan positif untuk menanamkan 

sekaligus membentuk karakter seseorang juga berlangsung dalam kelompok 

masyarakat, salah satunya melalui kelompok organisasi. Organisasi adalah 

kelompok sosial yang berasal dari beberapa organisme yang saling berinteraksi di 

dalam daerah tertentu dan saling berbagi lingkungan. Tujuan dibentuknya 

organisasi yaitu untuk dapat saling membantu satu sama lain dalam menghasilkan 

sesuatu, sesuatu tersebut adalah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

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 

dengan individu lain. Menurut Saghafi (2012:2),  
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“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 seseorang 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. (FKIP PPKN UMS) 
 

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang lebih kongkrit sebagai 

berikut. 

1. Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi pendidikan dan 

kewarganegaraan serta ketatanegaraan. 

2. 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. 

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui 

program pendidikan kepramukaan. (FKIP PPKN UMS) 
 

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)”. 

  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah bentuk penanaman karakter peduli sosial dalam organisasi 

Bakorlak Emergency SAR UNS ? 

2. Bagaimanakah bentuk penanaman karakter disiplin dalam organisasi Bakorlak 

Emergency SAR UNS? 
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3. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam penanaman karakter peduli sosial 

dan disiplin dalam organisasi Bakorlak Emergency SAR UNS? 

4. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam penanaman karakter 

peduli sosial dan disiplin dalam organisasi Bakorlak Emergency SAR UNS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendiskripsikan penanaman karakter peduli sosial dalam organisasi Bakorlak 

Emergency SAR UNS. 

2. Mendiskripsikan penanaman karakter disiplin dalam organisasi Bakorlak 

Emergency SAR UNS. 

3. Mendiskripsikan kendala dalam penanaman karakter peduli sosial dan disiplin 

dalam organisasi Bakorlak Emergency SAR UNS. 

4. Mendikripsikan upaya mengatasi kendala dalam penanaman karakter peduli 

sosial dan disiplin dalam organisasi Bakorlak Emercency SAR UNS. 

 

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian 

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

manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

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

memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi Bakorlak 

Emergency SAR UNS pada khusunya, maupun bagi anggota pada 

umumnya. 

b. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, 

khusunya mengenai penanaman karakter peduli sosial dan disiplin dala 

organisasi Bakorlak Emergency SAR UNS. 

c. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 
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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 peduli sosial dan disiplin 

dalam organisasi Bakorlak Emergency SAR UNS. 

b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa 

maupun masyarakat mengenai pentingnya karakter peduli sosial dan 

disiplin. 

c. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 

 

 

 

 


