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ABSTRAK

Yulianti, Mira. 2018. Pendidikan Nilai Sosial Dalam Kegiatan Korps Sukarela
Palang Merah Indonesia di Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI Unit IAIN
Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Drs.
Waris, M.Pd

Kata Kunci: Pendidikan, Nilai Sosial, Kegiatan Korps Sukarela-Palang Merah
Indonesia

Latar belakang penelitian ini adalah UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo
merupakan salah satu kegiatan intra kampus IAIN Ponorogo atau sebagai organisasi
sosial yang memberikan wadah atau mengabdi bagi anggota untuk menyiapkan
tenaga kepalangmerahan yang berada dalam keadaan siaga, dengan rasa senang dan
tulus ikhlas setiap menyediakan diri untuk memberikan bantuan dan pertolongan
sesuai kemampuan bagi umat yang memerlukan. Berdasarkan demikian mendorong
penyusun untuk mengadakan penelitian terkait dengan pendidikan nilai sosial . yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: kegiatan apa saja yang
dilaksanakan pada UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo dan Nilai sosial apa saja
yang terdapat pada UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai
Nilai Sosial dalam kegiatan UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai evaluasi atas pengembangan pendidikan
dan menjadikan Unit Kegiatan Mahasiswa yang berkualitas serta memiliki
kemampuan dalam menghadapi masa depan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pengambilan
datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang
diperoleh hasil observasi dari kegiatan-kegiatan dan program kerja UKM KSR-PMI
Unit IAIN Ponorogo, adapun yang menjadi informan adalah pengurus, anggota dan
alumni UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo, dari data yang diperoleh kemudian
dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk mempermudah dalam
melakukan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pendidikan nilai sosial dalam kegiatan Korps
Sukarela-Palang Merah Indonesia di Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI Unit IAIN
Ponorogo dilaksanakn secara rutin terstruktur yakni kegiatan mingguan, seperti:
Follow Up, Bersih Markas. Kegiatan bulanan, seperti: Donor Darah, Anjangsana
Anggota, Pengadaan Mading. Dan kegiatan tahunan, seperti: Bakti Sosial, Healty
Care dan diesnatalis, Penerimaan Anggota Baru, Diklat SAR, Peringatan Hari
HIV/AIDS Sedunia, Pelatihan Managemen Organisasi. (2) Program pendidikan nilai
sosial dalam kegiatan Korps Sukarela-Palang Merah Indonesia di Unit Kegiatan
Mahasiswa KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo pada kegiatan KSR-PMI di UKM KSR-
PMI Unit IAIN Ponorogo meliputi: Pertama, kasih sayang yang terdiri dari
pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, dan kepedulian. Kedua, tanggung jawab
terdiri dari  nilai rasa memilki dan disiplin. Dan Ketiga, keserasian hidup terdiri dari
tolerasi dan kerjasama.







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membantu siswa dalam

mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya tidak hanya terbatas pada

kemampuan intelektualnya, pendidikan juga berupaya untuk mengembangkan

nilai sosialnya dan membantu terbentuknya sikap sosial. Sebagaimana diketahui

manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang selalu membutuhkan

sesamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, tidak dapat di

hindari bahwa manusia harus selalu berhubungan dengan manusia lainnya.

Hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau hubungan manusia dalam

kelompok, atau hubungan kelompok dengan kelompok inilah yang disebut

interaksi sosial.1

Tujuan manusia bersosialisasi secara esensial yaitu untuk mengantarkan

manusia pada kebutuhan dan tuntutan agar manusia dapat terus bertahan hidup.

Sifat tersebut timbul karena manusia adalah mahluk yang selalu diliputi berbagai

kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya, baik kebutuhan material maupun non-

material. Melalui kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia dihadapkan pada situasi

yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat.

Ketika manusia terjun langsung dalam kehidupan masyarakat, tentunya

tidak mudah, ada hak dan kewajiban yang harus ditaati maupun dilaksanakan

1 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi umum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009),
185.



oleh setiap warga Negara agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan

tentram. Tanpa adanya kesadaran dari setiap orang, aturan apapun tidak akan

berjalan dengan baik. Disini pendidikan menjembatani ketika seseorang akan

terjun langsung ke dunia masyarakat.

Pendidikan merupakan lembaga sosial antara manusia serta interaksi

sosial. Secara sosiologis pendidikan bertujuan untuk memampukan manusia

dalam bersosialisasi secara efektif dan efisien. Kemampuan bersosialisasi secara

efektif dan efisien merupakan nilai penting pada lembaga pendidikan.

Pendidikan memang dirasakan sangat penting pada dewasa ini, bukan

hanya sebagai tempat agar dapat bersosialisasi yang baik dengan orang lain,

tetapi pendidikan juga mempersiapkan generasi baru yang berkualitas yang akan

hidup disituasi yang baru juga. Tetapi hal ini sering mendapat hambatan dalam

prakteknya. Generasi muda justru terjerumus pada hal-hal negatif. Maka dari itu

harus ada pendidikan yang berusaha membina nilai dan membentuk nilai sosial.

Dan salah satu tujuan pendidikan yaitu pendidikan sebagai penegakkan nilai.

Pendidikan sebagai nilai diharapkan dapat memberdayakan peserta didik menjadi

warga Negara yang baik yang sadar akan tanggungjawab dan berpartisipasi aktif

kepada kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai merupakan seperangkat kebiasaan atau aturan yang diakui

kebenarannya oleh semua anggota masyarakat dalam rangka menciptakan

kehidupan masyarakat yang teratur. Nilai adalah sesuatu yang dipentingkan

manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk,



sebagai abstraksi pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dalam

seleksi perilaku yang ketat.

Didalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai yang dijadikan

pedoman perilaku oleh setiap anggotanya, nilai yang berlaku dimasyarakat itu

disebut nilai sosial. Setiap nilai sosial yang tercipta, terbentuk atas kesepakatan

masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat

guna menciptakan kesejahteraan bersama. Nilai sosial sangat beragam seperti

nilai moral, nilai religi, nilai estetika (keindahan), dan sebagainya.

Nilai-nilai sosial perlu ditanamkan kepada peserta didik karena nilai-nilai

sosial berfungsi sebagai acuan bertingkah laku dalam berinteraksi dengan sesama

sehingga keberadaannya dapat diterima masyarakat. Nilai sosial memberikan

pedoman bagi warga masyarakat untuk hidup berkasih sayang dengan sesama

manusia, hidup harmonis, hidup disiplin, hidup berdemokrasi, dan hidup

bertanggung jawab. Sebaliknya tanpa nilai-nilai sosial suatu masyarakat dan

Negara tidak akan memperoleh kehidupan yang harmonis dan demokratis.

Dengan demikian nilai-nilai sosial tersebut mempunyai kedudukan yang sangat

penting bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.2

Contoh konkret nilai sosial yang sangat tragis terjadi pada tanggal 16

April 2007. Dunia gelisah dan gempar akibat perilaku brutal Cho Seng Hui,

mahasiswa berusia 23 tahun, yang pada hari senin, ia menembaki rekan-rekan

dan dosennya di Virgia Tech. 32 orang tewas dalam tragedi itu ditambah dirinya

sendiri setelah ditelusuri latar belakangnya, terungkap bahwa salah satu alasan

2 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13.



Cho melakukan penembakan karena kecewa terhadap tingkah laku para

mahasiswa dilingkungan kampusnya, itu berarti para mahasiswa yang pamer

kekayaan dan hedonism itu sebagaimana dinyatakan Cho, telah juga turut

menjerumuskan Cho ke dalam tindakan brutal walaupun, sekali lagi, Cho tak

punya hak untuk menghilangkan nyawa sesamanya dengan tindakan yang dia

lakukan itu. Tindakan Cho juga dipengaruhi oleh lingkungannnya dan sebaliknya

tindakannya yang brutal itu pun telah mempengaruhi oleh lingkungannya dan

sebaliknya tindakannya yang brutal itu pun telah mempengaruhi lingkungan

sekitarnya.3

Pada kasus rendahnya nilai sosial diatas, peneliti juga melakukan

observasi di UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo. Berdasarkan pengamatan di

lapangan, ditemukan beberapa masalah tentang Unit Kegiatan Mahasiswa IAIN

Ponorogo untuk mahasiswa dalam pendidikan nilai sosial, diantaranya: kadang-

kadang masyarakat umum bakan mahasiswa  sendiri belum mengetahui secara

pasti bahwa ternyata ada kegiatan tersebut di kampus perguruan tinggi, sehingga

mereka tidak mengikuti atau justru sengaja tidak mau mengikuti dengan alasan

kurang tertarik, khawatir kalau menggangu perkuliahan, atau sebab lainnya,

padahal banyak keuntungan kalau mengikuti kegiatan tersebut, antara lain:

menambah wawasan, menambah pengetahuan, belajar berorganisasi, belajar

bersosialisasi, belajar berkomunikasi dan belajar memecahkan masalah.4

Di perguruan tinggi banyak organisasi-organisasi sosial salah satunya

adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia yang

3 Jakarta, Detik Com, diakses Pada 20 Juni 2018.
4 Hasil Observasi di IAIN Ponorogo Pada Tanggal 26 Juni 2018.



berada di IAIN Ponorogo. UKM KSR PMI adalah wadah sukarelawan PMI dan

sekaligus sebagai organisasi wadah pengembangan bakat minat dan keterampilan

kemahasiswaan di tingkat PTAI.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di

UKM Korps Sukarela-Palang Merah Indonesia Unit IAIN Ponorogo dengan

judul “Pendidikan Nilai Sosial dalam kegiatan Korps Sukarela-Palang

Merah Indonesia di UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo”

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Nilai Sosial

pada kegiatan Korps Sukarela-Palang Merah Indonesia di UKM KSR-PMI Unit

IAIN Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan nilai sosial dalam kegiatan Korps

Sukarela-Palang Merah Indonesia di Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI

Unit IAIN Ponorogo?

2. Apa saja program pendidikan nilai sosial dalam kegiatan Korps Sukarela-

Palang Merah Indonesia di Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI Unit IAIN

Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan nilai sosial dalam kegiatan Korps

Sukarela-Palang Merah Indonesia di Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI

Unit IAIN Ponorogo.

2. Untuk mengetahui apa saja program pendidikan nilai sosial dalam kegiatan

Korps Sukarela-Palang Merah Indonesia di Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-

PMI Unit IAIN Ponorogo.

E. Manfaat

Adapun kegunaan yang penulis harapkan daari penelitian ini agar bisa

memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara  teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga-lembaga

lain yang ingin mengetahui tentang nilai sosial dalam kegiatan KSR-PMI.

2. Secara praktis

a. Sebagai sumbangan dalam bahan pertimbangan dan sumber data bagi

organisasi guna perbaikan dan peningkatan dalam upaya pelaksanaan nilai

sosial.

b. Menambah wawasan dan memberi manfaat bagi penulis sebagai calon

pendidik dan bagi pembaca akan pentingnya nilai sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan hasil penelitian dan agar dapat

dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan

ini, peneliti mengelompokkan menjadi 6 bab yang masing-masing bab terdiri dari



sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan pembahasan

skripsi dirancang untuk diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan pada bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan

skripsi ini. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam

memaparkan data.

BAB II : Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori, Bab ini berisi

tentang deskriptif landasan teori dan telaah pustaka. Untuk

memperkuat judul penelitian, sehingga antara data dan teori saling

melengkapi dan menguatkan. Teori yang digunakan sebagai

landasan dalam penelitian ini yaitu tentang nilai sosial dan kegiatan

Korps Sukarela-Palang Merah Indonesia.

BAB III : Metode Penelitian, Bab ini terdiri dari komponen-komponen dalam

penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran

peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-

tahapan penelitian.

BAB IV : Deskripsi Data yaitu membahas tentang gambaran umum lokasi

penelitian dan deskripsi data-data dan hasil temuan tentang nilai

sosial dalam kegiatan KSR-PMI di unit kegiatan mahasiswa KSR-

PMI Unit IAIN Ponorogo.



BAB V : Analisis Penelitian, berisi tentang analisis penelitian yakni sebuah

upaya menafsirkan data penelitian dengann menggunakan acuan

kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bab II.

BAB VI : Penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok

permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian

sebagai masukan-masukan berbagai pihak terkait. Bab ini berfungsi

untuk mempermudah para pembaca dan penulis agar dalam  melihat

inti dari penelitian, sekaligus menindaklanjuti kasus yang diteliti.



BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

1 Penelitian M Misbahus Surur Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2016

dengan judul penelitian “Peran UKM KSR PMI UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta Dalam Menyiapkan Penyesuaian Diri Relawan PMI”. Dari hasil

penelitian peneliti memberikan kesimpulan bahwa: 1). UKM KSR PMI Unit

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menyiapkan sebuah penyesuaian diri

relawan PMI dalam bertugas itu merupakan bentuk dan fungsi sebuah

organisasi dalam masyarakat yakni sebagai a) media, b) fasilitator dan c)

motivasi. Sebagai media dengan melakukan manajemen relawan (melalui

pendidikan dan pelatihan), sebagai fasilitas yakni tempat dan wadah dalam

mengadakan dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan

kapasitasnya dengan memperbanyak pengalaman dan menjadikan prinsip-

prinsip gerakan PMI sebagai dorongan motivasi dalam menyesuaikan diri. 2).

Sistem pengelolaan yang dilakukan UKM KSR PMI Unit UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta mengacu pada buku pedoman Manajemen Relawan organisasi

PMI yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan aturan-aturan yang

terdapat pada UKM KSR PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2 Penelitian Zakiyah Kholidah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2009

dengan judul penelitian “Pendidikan Nilai-Nilai Sosial Bagi Anak Dalam

Keluarga Muslim (studi kasus di RT 09 Dukuh Papringan Catur Tunggal



Depok Sleman Yogyakarta)” Pada skripsi ini peneliti memberikan

kesimpulan:1). Nilai-nilai sosial yang ditanamkan tersebut pendidikan nilai-

nilai sosial berupaya mengokohkan keyakinan seorang anak agar selalu

berbuat kebenaran dan kebaikan terhadap sesama manusia yang didasarkan

oleh syariat Islam. 2). Pelaksanaannya pendidikan nilai-nilai sosial

disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari anak dengan cara membiasakan anak

untuk mengabdi kepada Allah SWT, membantu orang tua, disiplin (aktivitas

sehari-hari), toleransi terhadap orang lain, menjalin silaturahmi, peduli kepada

semua orang dan gotong royong (menjalin sifat kebersamaan). 3). Faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan pendidikan nilai-nilai sosial adalah: a) faktor

pendukung seperti: taman pendidikan al-Qur’an, teman sebaya dan

lingkungan yang positif. b) faktor penghambat seperti: banyaknya waktu

bermain anak, dan kurangnya pengawasan orang tua kepada seorang anak.

3 Penelitian Wiwin Istiqomah mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2016 dengan

judul penelitian “Nilai-nilai Kepedulian Sosial Pada Kegiatan Jama’ah

Yasinan Arroudloh di Desa Nitikan Plaosan Magetan dan Relevansinya

dengan Materi PAI di SMA Kelas XI”. Pada skripsi ini peneliti memberikan

kesimpulan bahwa:1). Pelaksanaan kegiatan jama’ah Yasinan di desa Nitikan

Plaosan Magetan dengan menggunakan sistem SiKeling (Silaturahmi

Keliling) sistem ini dilaksanakan pada hari rabu malam kamis seusai maghrib

hingga isya’ dan diakhiri dengan kegiatan infaq dan menabung. Kegiatan ini

atas dasar ukhuwah islamiyah. 2). Nilai-nilai kepedulian sosial Jama’ah

Yasinan Arroudholoh di desa Nitikan, Plaosan, Magetan yakni melalui



kegiatan infaq yang disalurkan setiap 3 bulan satu kali. Rasa kepedulian ini

sangat membantu orang lain. 3). Relevansi nilai-nilai kepedulian sosial pada

kegiatan Jama’ah Arroudoh di Desa Nitikan, Plaosan, Magetan dengan Materi

PAI di SMA Kelas XI ditunjukkan dengan adanya kegiatan santunan yang

dilakukan Jama’ah Yasinan Arroudhloh dalam kegiatan kepedulian sosial

terhadap kaum dhuafa’ melalui kegiatan infaq yang dijelaskan pada materi

PAI SMA Kelas XI.

Adapun yang membedakan dengan penelitian kali ini adalah lebih pada

mengetahui pendidikan nilai sosial yang terdapat pada KSR-PMI Unit IAIN

Ponorogo berupa kegiatan-kegiatannya diharapkan dapat meningkatkan kegiatan

Korps Sukarela Palang Merah Indonesia dan dijadikan sebagai pendidikan nilai

sosial.

B. Kajian Teori

1. Pendidikan Nilai Sosial

a. Pendidikan

Kebutuhan manusia akan pendidikan merupakan suatu yang sangat

mutlak dalam hidup ini, dan manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan

pendidikan.5

Kata pendidikan dalam bahasa yunani, dikenal dengan nama

paedagogos yang berarti penuntun anak. Dalam bahasa romawi, dikenal

dengan educare, artinya membawa keluar (sesuatu yang ada didalam).

Bahasa Belanda menyebutkan istilah pendidikan dengan nama opvoeden,

5 A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.



yang berarti membesarkan atau mendewasakan, atau voden artinya

memberi makan. Dalam bahasa inggris disebutkan dengan istilah

educate/education, yang berarti to give moral and intellectual training

artinya menanamkan moral dan melatih intelektual.6

Dalam bahasa arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah

yang berarti pendidikan.7 Yang berasal dari kata raba – yarbuw yang

berarti tumbuh, tambah, dan berkembang. Atau bisa pula dari kata rabiya –

yarba, yang berarti tumbu menjadi besar atau dewasa. Dan bisa juga

berasal dari kata rabba – yurabbiy-tarbiyyatan, yang artinya memperbaiki,

mengatur, mengurus, memelihara atau mendidik. Dari beberapa istilah asal

di atas dapat disimpulkan bahwa kata tarbiyah berarti upaya memelihara,

mengurus, mengatur, dan memperbaiki sesuatu atau potensi atau fitrah

manusia yang sudah ada sejak lahir agar tumbuh dan berkembang menjadi

dewasa atau sempurna. Dalam al-Qur’an dapat dilihat pada surat Al-Isra’

ayat 24.

                    
Artinya:”Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya (orang tua)

sebagaimana mereka berdua mendidik aku sejak kecil.”8

Dari istilah-istilah dalam berbagai  bahasa tersebut kemudian dapat

disederhanakan bahwa ternyata pendidikan itu merupakan kegiatan yang

didalamnya terdapat: 1) proses pemberian pelayanan untuk menuntun

perkembangan peserta didik, 2) proses untuk mengeluarkan atau

6 Ibid., 16
7 Ramayulis dan Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 83.
8 A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, 21



menumbuhkan potensi yang terpendam dalam diri peserta didik, 3) proses

memberian sesuatu kepada peserta didik sehingga tumbuh menjadi besar,

baik fisik maupun non fisik, 4) proses penanaman moral atau proses

pembentukan sikap, perilaku, dan melatih kecerdasan intelektual peserta

didik.9

Pendidikan berasal dari kata didik, artinya bina, mendapat awalan

pen-, akhiran-an, yang maknanya sifat dari perbuatan membina atau

melatih, atau mengajar dan mendidik itu sendiri. Oleh karena itu,

pendidikan merupakan bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan

kecerdasan dan keterampilannya.

Pendidikan secara terminologi dapat diartikan sebagai pembinaan,

pembentukan, pengarah, pencerdasan, pelatihan yang ditunjukkan kepada

semua anak didik yang cerdas, kepribadian, memiliki keterampilan atau

keahlian tertentu sebagai bekal dalam kehidupannya di masyarakat.

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh

aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain,

pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung pula

diluar kelas. Pendidikan bukan hanya bersifat formal tetapi juga non

formal. Secara substansial, pendidikan tidak sebatas pengembangan

intelektual manusia, artinya tidak hanya meningkatkan kecerdasan,

melainkan mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia.

9 Ibid., 16.



Pendidikan merupakan sarana utama untuk  mengembangkan kepribadian

setiap manusia.10

Pendidikan sebagai proses dimana seluruh kemampuan manusia

dipengaruhi oleh pembiasaan yang baik untuk membantu orang lain dan

dirinya sendiri mencapai kebiasaan baik.11

Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada subjek

didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku

individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan

alam sekitarnya dimana individu itu hidup.12 Tujuan pendidikan yang

paling sederhana adalah memanusiakan manusia, atau membantu manusia

menjadi manusia. 13

Sedangkan tujuan pendidikan di Indonesia tertulis dalam peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan pasal 26 ayat 1 disebutkan pendidikan dasar bertujuan

untuk meletakkan dasar:14

1) Kecerdasan

2) Pengetahuan

3) Kepribadian

4) Aklak mulia

5) Keterampilan untuk hidup mandiri

10 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 53-54.
11 H.M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 11-12.
12 H.M Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 31.
13 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: PT

Rosdakarya, 2014), 10.
14 Made Pidarta, Landasan Kependidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007) 12.



6) Mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Suatu rumusan tujuan pendidikan akan tepat apabila sesuai dengan

fungsinya. Oleh karena itu perlu ditegaskan lebih dahulu apa fungsi

pendidikan itu. Di antara para ahli didik ada yang berpendapat, bahwa

fungsi tujuan pendidikan ada tiga yang semuanya normatif.

1) Memberikan arah bagi proses pendidikan. Sebelum kita menyusun

kurikulum, perencanaan pendidikan dan berbagai aktivitas pendidikan,

langkah yang harus dilakukan pertama kali ialah merumuskan tujuan

pendidikan. Tanpa kejelasan pendidikan, seluruh aktivitas pendidikan

akan kehilangan arah, kacau dan bahkan dapat menemui kegagalan.

2) Memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan karena pada

dasarnya tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai

dan diinternalisasikan kepada anak atau subjek didik.

3) Tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi

pendidikan.15

Hakikat pendidikan menjangkau 4 hal yang sangat mendasar, yaitu

sebagai berikut.16

1) Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal manusia

yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai mahluk berfikir.

Dengan pembinaan oleh pikir manusia diharapkan semakin

meningkatkan kecerdasannya dan meningkatkan pula kedewasaan

15 H.M Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, 32.
16 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, 56.



berfikirnya, terutama memiliki kecerdasan dalam memecahkan

permasalahan dalam kehidupannya.

2) Pendidikan pada hakikatnya adalah pelatihan keterampilan setelah

manusia memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai dari hasil oleh

pikirnya. Keterampilan yang dimaksudkan adalah suatu objek tertentu

yang membantu kehidupan manusia karena dengan keterampilan

tersebut, manusia mencari rezeki dan mempertahankan kehidupannya.

3) Pendidikan dilakukan di lembaga formal dan non formal, sebagaimana

dilaksanakan di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

4) Pendidikan bertujuan mewujudkan masyarakat yang memiliki

kebudayaan dan peradaban yang tinggi dengan indikator utama adanya

peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat, etika dan moral

masyarakat yang baik dan berwibawa, serta terbentuknya kepribadian

yang luhur.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis

untuk memotivasi, membantu, membina serta membimbing seseorang

mengembangkan potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih

baik.

b. Nilai Sosial

Setiap manusia tentu melakukan suatu aktifitas dan tindakan untuk

mencapai tujuan yang ia harapkan. Pada kenyataanya tidak sedikit orang

yang melakukan segala tindakan untuk mencapai tujuannya. Baik itu



berupa tindakan baik maupun tindakan buruk. Yang terpenting ia mampu

mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, perlu adanya suatu

patokan atau tolak ukur untuk mengatur tindakan manusia. Antara norma

dengan nilai itu saling berkaitan, yang mana dalam nilai terdapat norma

dan aturan yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukkan baik dan

buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Namun sebelum

membahas terlalu jauh mengenai nilai-nilai yang ada di masyarakat,

organisasi maupun pendidikan terlebih dahulu harus memahami apa itu

nilai. Dengan begitu kedepannya kita dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk

dari nilai.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkaiatan dengan

nilai. Misalnya kita mengatakan bahwa orang itu baik atau lukisan itu

indah berarti kita melakukan penilaian terhadap suatu objek baik dan indah

adalah contoh nilai. Manusia memberikan nilai pada sesuatu. Sesuatu itu

dikatakan adil, baik, cantik, anggun, dan sebaginya.17

Nilai berasal dari bahasa latin valere. Sebatas arti denotative,

valere, veloir, velue, atau nilai dapat dimaknai dengan harga. Namun ketika

kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu objek atau dipersepsi dari

suatu sudut pandang tertentu, harga yang terkandung dedalamnya memiliki

tafsiran yang bermacam-macam.18

Nilai disini dapat diartikan sebagai sikap dan perasaan seseorang

atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah

17 Herimanto, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 126-127.
18 Rohmat Maulana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.



atau suka tidak suka terhadap suatu obyek material maupun non material.19

Nilai terbentuk dari apa yang benar, pantas, dan luhur untuk dikerjakan dan

diperhatikan. Nilai bukanlah keinginan, melainkan apa yang diinginkan,

jadi bersifat subjektif. Selain itu, nilai juga bersifat relative karena apa yang

menurut kita sudah benar dan baik belum tentu disebut nilai. Penentuan

suatu nilai arus didasarkan pada pandangan dan ukuran orang banyak.20

Nilai yang diakui bersama sebagai hasil konsensus, erat kaitannya

dengan pandangan terhadap harapan kesejahteraan bersama dalam hidup

masyarakat. Hal ini berarti nilai sosial dapat disebut sebagai ketentuan-

ketentuan atau cita-cita dari apa yang dinilai baik dan benar oleh

masyarakat luas.21

Nilai digolongkan ke dalam enam jenis, yaitu: 22

1) Nilai Teori atau nilai keilmuan

Ilmu ini mendasari perbuatan seorang atau sekelompok orang yang

bekerja terutama atas dasar pertimbangan rasional.

2) Nilai Ekonomi

Suatu nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok

orang atas dasar pertimbangan, ada tidaknya keuntungan finansial

sebagai akibat dari perbuatanya itu.

3) Nilai Sosial atau Nilai solidaritas

19 Ramdhani Wahyu, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 243.
20 M. Sitorus, Berkenalan dengan Sosiologi (Jakarta: Erlangga, 2000), 24.
21 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 52-

54.
22 M. Ali & M Asrori, Psikologi Remaja (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 134-135.



Suatu nilai yang mendasari perbuatan seseorang terhadap orang lain

tanpa menghiraukan akibat timbul terhadap dirinya sendiri, baik

berupa keberuntungan atau tidak beruntungan.

4) Nilai Agama

Nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan

kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar menurut ajaran

agama.

5) Nilai Seni

Nilai yang mendasari perbuataan seseorang atau sekelompok atas dasar

pertimbangan rasa keindahan  atau rasa seni yang terlepas dari

berbagai pertimbangan material.

6) Nilai Politik atau Nilai Kuasa

Nilai yang mendasari seseorang atau sekelompok orang atas dasar

pertimbangan baik buruknya untuk kepentingan dirinya atau

kelompok.

Nilai memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial.

Kebanyakan interaksi sosial didasarkan bukan saja pada fakta positif, akan

tetapi juga pada pertimbangan nilai. Nilai mencerminkan suatu kualitas

pilihan dalam tindakan. Nilai-nilai pokok memberikan sumbangan yang

berarti pada pembentukan pandangan hidup. Nilai-nilai juga memberikan

perasaan identitas kepada masyarakat dan menentukkan seperangkat yang

hendak dicapai.23

23 Taufiq Rahman Dhohiri, Panduan Belajar Sosiologi 1 (Jakarta: Yudhistira, 1998), 33.



Beberapa pengertian nilai sosial menurut para ahli, antara lain:24

1) Kimball Young, nilai sosial adalah asumsi (anggapan) dan sering tidak

disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting.

2) Woods, nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah

berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam

kehidupan sehari-hari.

3) Robert MZ Lawang, nilai sosial adalah gambaran mengenai apa yang

diinginkan yang pantas, berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial

orang yang memiliki nilai itu.

4) Pepper, nilai sosial adalah segala sesuatu mengenai yang baik atau

yang buruk.

Dari pengertian tersebut nilai sosial dapat diartikan sebagai konsep

abstrak mengenai segala sesuatu yang baik, dicita-citakan, yang penting,

dan yang berguna bagi kehidupan manusia menurut ukuran masyarakat

dimana nilai dijunjung tinggi. Nilai sosial merupakan landasan bagi

masyarakat untuk menentukkan apa yang benar dan yang penting, memiliki

ciri-ciri tersendiri serta mendorong individu untuk berbuat sesuai norma

yang berlaku.25

Ciri-ciri nilai sosial adalah sebagai berikut.26

1) Nilai sosial merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui

interaksi sosial antara warga masyarakat.

24 Atik Catur Budiati, Sosiologi Kontekstual (Jakarta: CV Mediatama, 2009), 29.
25 Ibid., 29.
26 Taufiq Rahman Dhohiri, Panduan Belajar Sosiologi 1, 33.



2) Nilai sosial bukan bawaan lahir, melainkan disebarkan dari warga

masyarakat yang satu kepada yang lain.

3) Nilai sosial dipelajari melalui sosialisasi

4) Nilai sosial memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial.

5) Nilai sosial merupakan asumsi-asumsi abstrak, tempat terdapatnya

konsensus sosial tentang harga relative dari objek dalam masyarakat.

6) Nilai cenderung berkaitan satu dengan yang lain membentuk pola dan

sistem nilai.

7) Sistem nilai bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan

kebudayaan yang lain.

8) Nilai selalu menggambarkan alternatif dari sistem-sistem nilai.

9) Masing-masing nilai dapat mempunyai efek yang berbeda terhadap

orang perorangan dan masyarakat.

10) Nilai melibatkan unsur emosi kejiwaan.

11) Nilai dapat mempengaruhi pengembangan pribadi baik positif maupun

negatif.

Ada beberapa fungsi dari nilai sosial, yaitu: 27

1) Nilai-nilai menyumbangkan seperangkat alat yang siap dipakai untuk

menetapkan harga sosial dari pribadi dan grup. Nilai-nilai ini

memungkinkan sistem stratifikasi secara menyeluruh yang ada pada

setiap masyarakat. Mereka membantu orang perorangan untuk

27 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, 52-54.



mengetahui dimana ia berdiri didepan sesamanya dalam lingkup

tertentu

2) Cara-cara berfikir dan bertingkah laku secara ideal dalam sejumlah

masyarakat diarahkan atau bentuk oleh nilai-nilai. Hal ini terjadi

karena anggota masyarakat selalu dapat melihat cara bertindak dan

bertingkah laku yang terbaik, dan ini sangat mempengaruhi dirinya

sendiri.

3) Nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi

peranan-peranan sosialnya. Mereka menciptakan minat dan memberi

semangat pada manusia untuk mewujudkan apa yang diminta dan

diharapkan oleh peranan-peranannya menuju tercapainya sasaran-

sasaran masyarakat.

4) Nilai-nilai berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan

daya mengikat tertentu. Mereka mendorong, menuntun dan kadang-

kadang menekan manusia untuk berbuat yang baik. Nilai-nilai

menimbulkan perasaan bersalah yang cukup menyiksa bagi orang-

orang yang melanggarnya, yang dipandang baik dan berguna bagi

masyarakat.

5) Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas dikalangan anggota

kelompok dan masyarakat.

Nilai-nilai sosial terdiri atas beberapa sub nilai,28 antara lain:

1) Loves (kasih sayang)

28 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13.



Love (Kasih Sayang) adalah suatu kelembutan di dalam hati,

perasaan alus di dalam ati nurani, dan suatu ketajaman perasaan yang

mengarah kepada perlakuan lemah lembut terhadap orang lain,

Rosullullah SAW telah menjadikan kasih sayang manusia sesama

mereka sebagai jalan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah

SWT. At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan bahwa

Rosulullah bersabda:

”orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh yang Maha
Pengasih. Kasihilah oleh kalian siapa yang ada dibumi, niscaya kalian
akan dikasihi oleh siapa yang ada di langit”.29

Nilai Love (Kasih Sayang) menurut Zubaedi di dalamnya

terdiri dari:

a) Pengabdian

Memilih diantara dua alternatif yang merefleksikan sifat-

sifat Tuhan yang mengarah menjadi mengabdi pihak lain atau

mengabdi diri sendiri. Pengabdi pihak lain, bukan berarti tidak ada

perhatian sama sekali terhadap diri sendiri, sehingga perhatiannya

sama besar baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Apa yang

tidak patut diperlakukan terhadap dirinya tidak patut pula

diperlakuan terhadap orang lain.

Senantiasa memberi dan melakukan dengan kecintaan

tanpa pamrih dan membalas kebikan pihak lain dengan yang lebih

baik hanya karena kecintaan.

29 Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta: Asy-Syifa, tt),
400.



b) Tolong menolong

  …                 
    

Artinya; Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya
(QS Al-Maidah:2).

Ayat ini sebagai dalil yang jelas akan wajibnya tolong menolong

dalam kebaikan dan takwa serta dilarang tolong menolong dalam

perbuatan dosa dan pelanggaran. Dalam ayat ini Allah SWT

memerintahkan seleru manusia agar tolong menolong dalam

mengerjakan kebaikan dan takwa yakni sebagian kita menolong

sebagian yang lainnya dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan

saling memberi semangat terhadap apa yang Allah perintahkan serta

beramal dengannya. Sebaliknya Allah SWT melarang kita tolong

menolong dalam perbatan dosa dan pelanggaran.

Islam menyuruh para umatnya untuk bertolong menolong

dan bantu membantu dengan segala masyarakat dengan tidak

membedakan golongan. Agar menghendaki supaya kita

memberikan pertolongan kepada segala hamba Allah SWT, masing-

masing menurut ketentuannya. Tolong menolong itu ada dua

macam:30

30 Moh. Rifa’I, Pembina Pribadi Muslim (Semarang: CV. Wicaksana, 1993), 27.



Pertama, tolong menolong yang merupakan uluran tangan

dalam bentuk kebendaan yaitu dengan mengulurkan bantuan

kepada siapa saja yang memerlukan bantuan untuk

mempertahankan dan meringankan beban hidup, atau memberikan

pertolongan dan perlindungan kepada siapa saja yang teraniaya,

meringankan penderitaan orang yang menderita, menentramkan

orang-orang yang takut, serta menegakkan kepentingan-

kepentingan umum dalam masyarakat.

Kedua, tolong menolong dalam bentuk perbuatan yang

baik dan takwa, yaitu dalam bentuk memberikan tuntunan dan

bimbingan, atau pengajaran, serta dengan musyawarah yang benar

dan ikhlas. Tolong menolong yang kedua ini untuk membimbing

dan memberi petunjuk kepada masyarakat untuk melakukan

kebaikan dan menolak kejahatan.

Apabila dalam kehidupan telah diliputi suasana tolong

menolong, maka masyarakat akan merasa tanggung jawab bersama

dan terdorong untuk mencapai kemajuan, dan mengatasi kesukaran-

kesukaran dan sebagainya. Tolong menolong ini kita laksanakan

dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT semata-mata dan

mencari keridhoan-Nya.

c) Kekeluargaan/Persaudaraan

Persaudaraan adalah ikatan kejiwaan yang mewarisi

perasaan mendalam tentang kasih sayang, kecintaan dan



pengorbanan terhadap setiap orang yang diikat oleh perjanjian-

perjanjian akidah islamiyah, keimanan dan ketakwaan. Perasaan

persaudaraan yang benar ini melahirkan perasaan-perasaan mulia di

dalam jiwa muslim untuk membentuk sikap-sikap positif, seperti

saling tolong menolong, mengutamakan orang lain, kasih sayang,

dan memberi maaf serta menjauhi sikap-sikap negatif, seperti

menjauhi setiap hal yang membahayakan manusia di dalam diri,

harta dan kehormatan mereka. Islam telah menganjurkan

persaudaraan ini dijalan Allah SWT, dan telah menjelaskan segala

permasalahan dan kelazimannya didalam banyak ayat al-Quran dan

hadist.

Menurut Said Aqil Siroj, lahirnya persaudaraan (ukhuwah)

diilhami oleh eksistensi manusia sebagai mahluk sosial. Ia lahir dari

lembaga institusi terkecil dalam komunitas sosial yang dinamakan

keluarga. Beberapa keluarga kemudian membentuk RT, RW, desa

atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga terwujud

sebuah bangunan Negara. Semakin melebar dan membesarnya

institusi-institusi di atas keluarga, tentu tidak dimaksudkan untuk

memudarkan nilai-nilai persaudaraan, namun justru semakin

merekatkan suatu bangunan keluarga besar. Segenap individu yang

berada dalam suatu wadah Negara, dengan denikian, mutlak

memerlukan adanya rasa saling memiliki, mencintai serta



menyayangi antara satu dengan lainnya sebagai manifestasi

kehidupan “keluarga besar” tersebut.31

d) Kesetiaan

Manusia adalah mahluk sosial. Kebersamaan antara

beberapa individu dalam wilayah membentuk masyarakat yang

walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut,

namun tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup

tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya

melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun

dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material. Betapapun

seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang

diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara

langsung dan disadari, maupun tidak. Seseorang bisa berhasil itu

tidak mungkin dengan sendirinya dan diwujudkan dengan mandiri.

Manusia itu mengelola, tetapi Allah SWT yang menciptakan dan

memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah SWT

memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang

diamanatkan kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.32

e) Kepedulian

Kepedulian sosial dalam islam terdapat dalam bidang

akidah dan keimanan, tertuang jelas dalam syari’ah serta jadi tolak

ukur dalam akhlak seorang muslim. Konsep kepedulian sosial

31 Said Aqil Siroj, Tasawuf Sebagai Kritik Sosial (Jakarta: LTN PBNU, 2012) 282.
32 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung:Mizan, 2000), 324.



dalam islam sungguh cukup jelas dan tegas. Bila diperhatikan

dengan seksama, sangat mudah ditemui masalah kepedulian sosial

dalam islam terdapat bidang akidah dan keimanan, tertuang jelas

dalam syari’ah serta menjadi tolak ukur dalam akhlak seorang

muslim.

2) Responsibility (tanggung jawab)

Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang atau

kelompok wajib menanggung segala sesuatunya yang merupakan

konsekuensi dari dampak yang timbul atas perbuatan yang telah

dilakukan. Nilai tanggung jawab terdiri dari:

a) Rasa memiliki

Pendidikan nilai membuat anak tumbuh menjadi pribadi

yang tahu sopan santun, memiliki cita rasa dan mampu menghargai

diri sendiri dan orang lain, bersikap hormat terhadap keluhuran

martabat manusia, memiliki cita rasa moral dan rohani.

b) Disiplin

Disiplin disini dimaksudkan cara kita mengajarkan kepada

anak tentang perilaku moral yang dapat diterima kelompok. Tujuan

utamanya adalah memberitahu dan menanamkan pengertian dalam

diri anak tentang perilaku mana yang baik dan mana yang buruk,

dan untuk mendorongnya memiliki perilaku yang sesuai dengan

etika masyarakat.

c) empati.



Empati adalah kemampuan seseorang dalam menyelami

perasaan orang lain tanpa harus tenggelam di dalamnya. Empati

merupakan respon yang kompleks, meliputi komponen afektif dan

kognitif.

Dengan komponen afektif seseorang dapat merasakan apa

yang orang lain rasakan, dan dengan komponen kognitif seseorang

mampu memahami apa yang orang lain rasakan beserta alasannya

3) Life harmony (keserasian hidup) yang terdiri atas:

a) Nilai keadilan

keadilan adalah membagi sama banyak, atau memberikan

hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status

yang sama. Keadilan dapat diartikan memberikan hak seimbang

dengan kewajiban, atau memberi seseorang sesuai dengan

kebutuhannya.

Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang keadilan,

antara lain:

     … 
Artinya: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".
(QS. Al-A’raf: 29). 33

b) Toleransi

Toleransi adalah sikap bersedia menerima keanekaragaman

dan kebebasan agama yang dianut dan kepercayaan yang dihayati

33 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogjakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam,
2007), 235.



oleh pihak atau golongan lain. Hal ini dapat terjadi karena

keberadaan atau eksistensi suatu golongan, agama, atau

kepercayaan diakui dan dihormati oleh pihak lain, pengakuan

tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat, baik dalam tatanan

kenegaraan, tatanan kemasyarakatan, maupun dihadapan Tuhan

tetapi juga perbedaan-perbedaan dalam cara-cara penghayatan dan

peribadatannya yang sesuai dengan dasar kemanusiaan dan beradab.

c) Kerjasama

Kerjasama merupakan sikap mau bekerja dengan orang

lain atau kelompok. Setiap anak dilatih untuk mengutamakan

kepentingan kelompok dibanding dengan kepentingan pribadi.

d) Demokrasi.

Demokrasi adalah komunitas warga yang menghirup udara

kebebasan dan bersifat egaliter. Sebuah masyarakat dimana setiap

individu/kelompok sangat dihormati, dihargai dan diakui oleh

individu/kelompok lain yang tidak terbatas oleh perbedaan-

perbedaan keturunan, kakayaan dan kekuasaan. Salah satu ciri

penting dalam hidup berdemokrasi adalah adanya jaminan terhadap

hak memilih dan kebebasan menentukkan pilihan.34

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai soial

adalah seseorang mampu untuk menjalin hubungan sosial secara harmonis

dengan orang lain melalui sikap dan perilaku yang baik. Ia dilatih untuk

34 Ahsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Al-Qur’an (Jakarta: Batara Offset, 2006), 106.



berprasangka baik kepada orang lain, berempati, suka menolong, jujur,

bertanggungjawab dan menghargai perbedaan pendapat.

2.  Kegiatan Korps Sukarela-Palang Merah Indonesia (KSR-PMI)

Korps Sukarela atau disebut KSR PMI adalah kesatuan di dalam

perhimpunan PMI, yang merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian

bagi anggota perhimpunan PMI.35 Dalam rangka membina rasa kesetia

kawanan sosial ini perguruan tinggi membentuk unit organisasi Korps

Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI). Wadah ini dimaksud untuk

menyiapkan tenaga kepalangmerahan yang berada dalam keadaan siaga.

Dengan rasa senang dan tulus ikhlas setiap saat menyediakan diri untuk

memberi bantuan dan pertolongan sesuai dengan kemampuan bagi sesama

umat yang memerlukan.

Keberadaan perhimpunan PMI dengan segala aktivitasnya di

Indonesia, mendapat pengakuan melalui: Keputusan Presiden (Keppres)

Nomor 246 tanggal 29 November 1963. Melalui Keppres ini Pemerintah

Republik Indonesia mengesahkan “Tugas pokok dan kegiatan-kegiatan Palang

Merah Indonesia yang berasaskan peri kemanusiaan dan atas dasar sukarela

dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan dan paham politik”.

KSR merupakan ujung tombak PMI di lapanganan. KSR-PMI adalah

kesatuan atau unit didalam perhimpunan PMI yang beranggotakan pribadi-

35 PMI Cabang Pusat, Pedoman Manajemen Relawan (Jakarta:Palang Merah Indonesia,
2006), 3.



pribadi anggota biasa perhimpunan PMI yang menyatakan diri menjadi KSR

PMI, yang telah memperoleh latihan khusus tentang KSR.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia merupakan

gerakan yang memiliki tugas yang sangat luas dan bervariasi khususnya dalam

bidang kemanusiaan. Dalam melakukan tugas kemanusiaan gerakan ini

memiliki keunikan yaitu semua kegiatan utamanya dilakukan oleh relawan.

Relawan menjadi tulang punggung kegiatan Palang Merah Indonesia, mulai

dari yang masih muda dan belum memiliki pengetahuan sampai mereka yang

suda memiliki keahlian khusus dan sangat berpengalaman.36 Sesuai dengan

pengertian sukarelawan yang menjelaskan bahwa sukarelawan adalah orang

yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau

dipaksakan).37

Dalam proses menjadi seorang relawan PMI mereka akan diberikan

pendidikan dan pelatihan yang merupakan proses pembekalan pengetahuan,

keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kepalang

merahan sesuai dengan prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan

Bulan Sabit Merah Internasional.38

Kegiatan KSR pada umumnya mengacu pada pedoman PMI yang

sudah ditetapkan dan semua kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kepalang

merahan pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip Dasar Palang Merah

dan Bulan Sabit Merah Internasional.

36 Juliati Susilo, Pedoman Manajemen Relawan (KSR-TSR), (Jakarta: Palang Merah
Indonesia, 2008), iii.

37 Dekdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.III (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 970.
38 Juliati Susilo, Pedoman Manajemen Relawan (KSR-TSR), 31.



Sebagai anggota Palang Merah harus mengenal Prinsip-prinsip Dasar

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Prinsip-prinsip

tersebut merupakan pedoman bagi semua komponen Gerakan. Adapun

prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut:39

a. Kemanusiaan (Humanity)

Gerakan ini lahir dari keinginan diri sendiri untuk memberikan

pertolongan kepada korban tanpa membeda-bedakan antara satu dengan

yang lain. Gerakan ini dapat menumbukan rasa saling kerjasama, menjalin

persahatan dan perdamaian sesama umat manusia.

Mewakili asal-usul gerakan, prinsip kemanusiaan menyatakan

bahwa tidak boleh satupun pelayanan yang menguntungkan seseorang yang

menderita dimanapun mereka berada, ditiadakan. Tujuannya adalah untuk

melindungi hidup dan kesehatan serta menjamin penghargaan terhadap

manusia. Di masa damai, perlindungan berarti mencegah penyakit, bencana

atau kecelakaan atau mengurangi efeknya dengan manyelamatkan hidup

(misalnya pelatihan Pertolongan Pertama). Di masa perang, artinya adalah

pemberian bantuan kepada mereka yang dilindungi oleh HPI (agar korban

tidak meninggal kelaparan, tidak diperlakukan secara semena-mena, atau

tidak menghilang). Kemanusiaan meningkatkan saling pengertian,

persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.40

39 Haris Munandar, Mengenal Palang Merah Indonesia dan Badan SAR Nasional (Jakarta:
Erlangga, 2008), 8.

40 Juliati Susilo, Pelatihan Dasar KSR dan Kumpulan Materi Edisi 1 (Jakarta: Markas Pusat
palang  Merah,  2008), 13.



b. Kesamaan (Impartiality)

Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan,

kesukuan, agama atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata

mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan

mendahulukan keadaan yang paling parah.41

Non-diskriminasi terhadap kebangsaan, suku, agama, golongan

atau pandangan politik adalah sebuah aturan wajib yang menuntut agar

segala perbedaan antara pribadi dikesampingkan, bahwa kawan maupun

lawan dibantu secara merata, dan diberikan berdasarkan pertimbangan

kebutuhan. Prioritas pemberian bantuan harus berdasarkan tingkat

kedaruratannya serta proporsional dengan penderitaan yang ingin diatasi.42

c. Kenetralan (Neutrality)

Gerakan ini tidak boleh melibatkan diri sendiri baik dalam

pertentangan polotik, ras, agama, maupun ideologi. Pada intinya gerakan

ini dilakukan agar dipecaya dari semua pihak.43

Kenetralan berarti menahan diri dari memihak dalam

permasalahan politik, agama, rasa tau ideologi. Apabila Palang Merah atau

Bulan Sabit Merah memihak, mereka akan kehilangan kepercayaan dari

salah satu kelompok masyarakat dan sulit unruk melanjutkan aktivitas

mereka.

41 Bahder Djohan, Kenali PMI (Jakarta:PMI, 2009), 32.
42 Juliati Susilo, Pelatihan Dasar KSR dan Kumpulan Materi Edisi 1, 13.
43 Haris Munandar, Mengenal Palang Merah Indonesia dan Badan SAR Nasional,8.



Setiap anggota Gerakan dituntut untuk dapat menahan

diri,bersikap netral dan tidak mengungkapkan pendapat mereka selama

sedang bertugas.44

d. Kemandirian (Independece)

Gerakan ini bersifat mandiri. Selain membantu pemerintahannya

dalam bidang kemanusiaan, perimunan nasioanal harus mentaati peraturan

negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak

sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan.45

Secara umum, kemandirian berarti bahwa institusi Palang Merah

dan Bulan Sabit Merah menolah segala jenis campur tangan yang bersifat

politis, ideologis atau ekonomis yang dapat mengalihkan mereka dari jalur

kegiatan yang telah ditetapkan oleh tuntunan kemanusiaan. Contohnya,

tidak boleh menerima sumbangan uang dari siapapun yang mensyaratkan

bahwa peruntukkannya ditujukkan bagi sekelompok orang secara khusus

berdasarkan alasan politis, kesukuan atau agama dengan mengesampingkan

kelompok lainnya yang kebutuhannya mungkin lebih mendesak. Tidak ada

suatu institusi Palang Merah pun yang boleh tampak sebagai alat kebijakan

pemerintah. Walaupun Perhimpunan Nasional diakui oleh pemerintahan

nya sebagai alat bantu pemerintah, dan harus tunduk pada hukum

negaranya, mereka harus selalu menjaga otonomi mereka agar dapat

bertindak sesuai dengan prinsip Gerakan setiap saat.46

44 Juliati Susilo, Pelatihan Dasar KSR dan Kumpulan Materi Edisi 1,14.
45 Bahder Djohan, Kenali PMI, 32.
46 Juliati Susilo, Pelatihan Dasar KSR dan Kumpulan Materi Edisi 1,14.



e. Kesukarelaan (voluntary Service)

Gerakan ini lahir atas dasar rasa sukarela, tidak ada tujuan lain

untuk mencari keuntungan apapun.47

Kesukarelaan adalah proposal yang sangat tidak mementingkan

diri sendiri dari seseorang yang melaksanakan suatu tugas khusus untuk

orang lain dalam semangat persaudaraan manusia. Apakah dilakukan tanpa

bayaran maupun untuk suatu pengakuan atau kompensasi, faktor utama

adalah bahwa pelaksanaannya bukanlah dengan keinginan untuk

memperoleh keuntungan finansial namun dengan komitmen pribadi dan

kesetiaan terhadap tujuan kemanusiaan.48

f. Kesatuan (Unity)

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

adalah bersifat semesta. Setiap Perimpunan nasional mempunyai hak dan

tanggungjawab yang sama dalam menolong sesama manusia.49

Prinsip kesatuan secara khusus berhubungan dengan struktur

institusi dari Perhimpunan Nasional. Di Negara manapun, peraturan

pemerintah yang mengakui sebuah Perhimpunan Nasional biasanya

menyatakan bahwa Perhimpunan tersebut merupakan satu-satunya

Perhimpunan Nasional yang dapat melaksanakan segala kegiatannya di

wilayah nasional. Kenyataan bahwa sebuah Perhimpunan merupakan satu-

satunya di negaranya juga merupakan salah satu syarat agar dapat diakui

47 Haris Munandar, Mengenal Palang Merah Indonesia dan Badan SAR Nasional, 8.
48 Juliati Susilo, Pelatihan Dasar KSR dan Kumpulan Materi Edisi1, 14.
49 Bahder Djohan, Kenali PMI, 32.



oleh ICRC (International Committee of The Red Cross) atau Komite

Internasional Palang Merah.50

g. Kesemestaaan (Universality)

Di dalam suatu negara hanya ada satu perimpunan Palang Merah

atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan

melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.51

Kesemestaan penderitaan memerlukan respon yang semesta juga.

Prinsip kesemestaan menuntut tanggung jawab secara kolektif di pihak

Gerakan. Kesamaan dari status dan hak dari Perhimpunan Nasional

direfleksikan dalam kenyataan bahwa dalam konferensi dan dalam badan

pemerintah Gerakan, setiap Perhimpunan Nasional memiliki satu suara, hal

mana melarang pemberian hak suara istimewa maupun kursi tetap kepada

Perhimpunan Nasional tertentu.52

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

kegiatan-kegiatan UKM KSR-PMI adalah kegiatan diluar KBM (Kegiatan

Belajar Mengajar) namun, kegiatan ini memiliki tujuan agar menjadi

manusia yang bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kegiatan

ini banyak manfaat karena kegiatan tersebut dilakukan sebagai wujud rasa

tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas kepalangmerahan.

50 Juliati Susilo, Pelatihan Dasar KSR dan Kumpulan Materi Edisi, 15.
51 Bahder Djohan, Kenali PMI, 32.
52 Juliati Susilo, Pelatihan Dasar KSR dan Kumpulan Materi Edisi1, 15.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan secara alami sesuai

dengan kondisi di lapangan tanpa ada rekayasa. Proses penelitian yang dilakukan

dengan observasi terhadap obyek yang akan diteliti.53

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah

(natural) dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah54

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori,

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di

lapangan.55 Ada enam (6) macam metodologi penelitian penelitian yang

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu etnografi, studi kasus, teori graundend,

penelitian interaksi, penelitian ekologikal dan penelitian masa depan.56 Dalam hal

ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi yaitu

menjelaskan Pendidikan nilai sosial dalam kegiatan Korps Sukarela-Palang

Merah Indonesia di Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

53 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 140.
54 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 6.
55 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 3.
56 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakutas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

(Ponorogo: P2MP IAIN Ponorogo, 2017), 50.



berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian. Penelitian ini dimaksudkan

untuk memberikan gambaran secara naratif atau dalam bentuk kata-kata.

Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah dan kehadiran peneliti tidak

mempengaruhi kegiatan tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan

berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan

skenarionya.57 Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai

instrument kunci; maksudnya peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses

penelitian mulai dari perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis,

penafsiran data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelopor hasil penelitiannya,

partisipan penuh yaitu subyek peneliti yang ikut aktif dalam kegiatan sosial di

UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo.

C. Lokasi Penelitian

Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI IAIN Unit IAIN Ponorogo secara

geografis terletak di sebelah timur kota ponorogo tepatnya di IAIN Ponorogo Jln.

Pramuka, No. 135, kelurahan Ronowijayan, kecamatan Siman, Kabupaten

Ponorogo. Peneliti memilih organisasi ini sebagai tempat penelitian karena

sekolah ini salah satu sekolah tinggi yang merupakan kegiatan atau wadah

pengabdian bagi anggota penghimpun PMI. Ini yang membuat peneliti tertarik

dan akhirnya memutuskan mengambil lokasi penelitian di sekolah ini.

57 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2013), 3.



D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan (hasil

wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan), selebihnya adalah

tambahan seperti dokumen dan lainnya.58 Adapun sumber data utama adalah

sebagai berikut, meliputi: Ketua UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo, Senior

UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo dan anggota UKM KSR-PMI Unit IAIN

Ponorogo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara,

observasi dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang gambaran

umum kegiatan KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo di UKM KSR-PMI Unit IAIN

Ponorogo serta untuk mengetahui pendidikan nilai sosial dalam kegiatan KSR-

PMI Unit IAIN Ponorogo. Uraian tentang masing-masing teknik pengumpulan

data di atas antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara

secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni: a). wawancara tak terstrutur

sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara

kualitatif, dan wawancara terbuka (openended interview), wawancara

etnografis. b). wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku

58 Ibid., 117.



(standardized interview), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan

sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga

sudah disediakan.59

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara

mendalam atau juga disebut wawancara tak terstruktur. Dalam pendek kata,

wawancara mendalam lebih mirip situasi percakapan yang ditandai dengan

spontanitas. Tetapi tidak berarti bahwa responden membiarkan berbicara

semaunya. Misalnya memberi informasi yang tidak relevan dengan topik

penelitian60

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan

antara lain:

a) Ketua UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

b) Senior UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

c) Anggota UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

2. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhahap objek yang diteliti61.

metode ini digunakan untuk mencatat dan mengamati hal-hal yang diperlukan

peneliti.

59 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2004), 201.

60 Ibid., 180-182.
61 Sutrisno Hadi, Metodologi Risearch II (Yogyakarta:yayasan Penerbit UGM, 1981), 136.



Observasi dapat dibedakan berdasarkan peran peneliti menjadi

observasi partisipan (participant observation) dan observasi non-partisipan

(non-participant observation).62

Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi yang pertama, yakni

dimana pengamat bertindak sebagai partisipan. Yang dimaksud partisipan

sendiri adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh

sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan

ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dibandingkan yang lain metode ini

agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya

masih tetap, belum berubah.63

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.64

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber

62 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Grafindo
Persada,2011), 39.

63 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 80.
64 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &

D (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 240.



non insane, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman sebagai

tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan

dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku

harian, catatan khusus, foto-foto dan sebagainya.65

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini sebab:

pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi

waktu, Kedua, rekaman dan dokumentasi merupakan sumber informasi yang

stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi di masa

lampau maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan; ketiga,

rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara

kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya; keempat, sumber ini

sering merupakan pernyataan yang real yang dapat memenuhi akuntabilitas.

Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini dicatat dalam format

rekaman dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola,

65 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian….., 161.



memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang

dapat diceritakan kepada orang lain.66

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles &

Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam menganalisis data kualitatif

dilakukan secara ineraktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas

dalam analisis data meliputi: data reduction, data display, dan conclusion.

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut:67

Gambar 1.1

Keterangan:

1. Meredeksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum,

memilih hal-ha yang pokok. Menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan

membuat kategori. Dengan demikian data yang diredupsi memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya.

66 Tim Penyusun, Buku Pedoman….., 50.
67 Sugiyono, Memahami Penelitian….., 183.

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

KESIMPULAN



2. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau

menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

bagan, grafik, matrik, network, dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah

didukung oleh data, maka pola tersebut menjadi baku dan akan di displaykan

pada laporan akhir peneliti.

3. Langkah terakhir dan analisis data kualitatif adalah penarikaan kesimpulan

dan verifikasi.68

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan Keabsahan Temuan hasil penelitian dilakukan dengan

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan

sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota.69

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan temuan atau kepercayaan

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan:70

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pendamping terhadap data itu.71

2. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar

68 Tim Penyusun, Buku Pedoman….., 51.
69 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian….., 175.
70 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian….., 326-330.
71 Lexy Moleong, Metodologi, 330-333.



penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini

akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data dikumpulkan.

3. Pengamatan yang tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

menmukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan

persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi kalau perpanjangan keikutsertaan

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

H. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap

terakhir yaitu penulisan hasil penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai

berikut:1) Tahap Pra Lapangan, yang meliputi penyusunan rencana penelitian,

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan

perlengkapan penelitian dan segala yang menyangkut persoalan etika penelitian.

2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan

data. 3) Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah

pengumpulan data. 4) Tahap penulisan hasil penelitian/laporan penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Berdirinya IAIN Ponorogo72

Keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari Akademi Syariah

Abdul Wahab (ASA) sebagai embrionya, yang didirikan pada tanggal 1

Februari 1968 atas ide KH. Syamsuddin dan KH. Chozin Dawoedy. Akademi

ini kemudian dinegerikan pada tanggal 12 Mei 1970 menjadi Fakultas

Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel yang dipimpin oleh R.M.H. Aboe

Amar Syamsuddin dengan menyelenggarakan Program Sarjana Muda,

selanjutnya tumbuh dan berkembang mulai tahun 1985/1986 dengan

menyelenggarakan Program Sarjana Lengkap (S-1) dengan membuka jurusan

Qadha’ dan Mu’amalah Jinayah. Berikut adalah daftar pimpinan Fakultas

Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel:

a. R.M.H. Aboe Amar Sjamsoeddin (Dekan Fakultas Syari’ah) Tahun 1970-

1975.

b. Drs. H.A. Herry Aman Zainuri (Dekan Fakultas Syari’ah) Tahun 1975-

1983.

c. Drs. H. Sjamsul Arifin AR (Dekan Fakultas Syari’ah) Tahun 1983-1988.

d. Drs. H. Zein Soeprapto (Dekan Fakultas Syari’ah) Tahun 1988-1991.

e. Drs. Mohammad Sofwan (Dekan Fakultas Syari’ah) Tahun 1991-1994.

72 Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2017/2018,
2-4.



f. Drs. H. Nardoyo (Dekan Fakultas Syari’ah) Tahun 1994-1997.

1) Lokasi kampus dari masa ke masa

Seiring dengan perkembangan IAIN Ponorogo dari Akademi syari’ah

Abdul Wahab (ASA), Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, dan

Stain Ponorogo, telah terjadi pula perkembangan dan perpindahan lokasi

kampus. Berikut adalah lokasi dan perkembangan kampus IAIN Ponorogo

dari masa kemasa.

a) 1968-1974 Kampus Durisawo

Akademi Syari’ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embiro IAIN

Ponorogo berdiri sejak tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970 secara

resmi dinegerikan menjadi Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan

Ampel Surabaya. Selama kurun waktu enam tahun, terhitung dari 1968

sampai dengan 1974 kampus berlokasi di Kompleks Pondok Pesantren

K.H Syansudin yang beralamatkan di Jalan Lawu Durisawo, Kelurahan

Nologaten, Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah kondisi kampus di

Durisawo tahun 1968-1974.

b) 1974-1976 Kampus Jalan Irian Jaya

Setelah selama kurun waktu 6 tahun di Ponpes K.H Syamsudin,

Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan

lokasi kampus ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo. Selama

itulah kampus menempati sebuah rumah sebagai lokasi perkantoran dan

perkuliahan.



c) 1976-1981 Kampus Jalan Sriwijaya 20 Atas

Setelah selama dua tahun menempati ke Jalan Irian Jaya, Desa

Banyudono Ponorogo, Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel

mengalami perpindahan kembali lokasi kampus ke Jalan Sriwijaya 20

Atas, Desa Banyudono Ponorogo.

d) 1981-2016 Kampus Jalan Pramuka

Setelah mengalami perpindahan berkali-kali, akhirnya pada 1981 Lokasi

Kampus menetap di Jalan Pramuka 156 Desa Ronowijayan Kecamatan

Siman Kabupaten Ponorogo. Selama di Jalan Pramuka Fakultas Syari’ah

Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perkembangan yang sangat

signifikan. Pada tahun 1997 secara resmi mengalami perubahan status

menjadi Perguruan Tinggi Negeri otonom dengan nama Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Bahkan, pada tahun 2016,

meningkat statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ponorogo.

2) Ketua STAIN Ponorogo

Berdasarkan tuntunan perkembangan dan organisasi Perguruan

Tinggi, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor

11 Tahun 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Sejak saat itulah semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar

induk, berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan

tidak lagi menjadi IAIN Sunan Ampel Surabaya. STAIN bersifat otonom

dan merupakan unit organik tersendiri dilingkungan Departemen Agama



(saat ini: Kementerian Agama) yang dipimpin oleh ketua yang bertanggung

jawab kepada Menteri Agama. Pembinaan Stain secara fungsional di

lakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen

Agama.

Peresmian alih status tersebut ditandai dengan upacara yang

diadakan oleh Menteri Agama RI di Jakarta. Setelah upacara peresmian,

secara otomatis terjadi pemisah dari peralihan prinsip antara Rektor IAIN

dengan Ketua STAIN masing-masing. Mulai tahun akademik 1997-1998

semua urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan, dari keuangan STAIN

sepenuhnya dikelola otonom oleh masing-masing STAIN. STAIN

Ponorogo merupakan salah satu dari Fakultas daerah, yaitu Fakultas

Syari’ah IAIN Sunan Ampel di Ponorogo, yang dialih statuskan menjadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Ponorogo yang berdiri sejak

tanggal 21 Maret 1997 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417

H. dengan perubahan status tersebut, maka STAIN Ponorogodapat

membuka tiga jurusan yaitu jurusan Syari’ah, Jurusan Tarbiyah dan

Jurusan Ushuluddin.

Keberadaan STAIN Ponorogo berakhir pada tahun 2016 seiring

dengan alih status menjadi IAIN Ponorogo. Selama berdiri kurang lebih 19

tahun, telah menjadi 5 kali pergantian ketua STAIN Ponorogo. Berikut

adalah daftar ketua STAIN Ponorogo sejak tahun 1997-2016.

a) Drs. H. Nardoyo, Ketua STAIN Ponorgo Tahun 1997-1998

b) Drs. H. Anshor M. Rusydi, Ketua STAIN Ponorgo Tahun 1998-2002.



c) Drs. H. Sugihanto, M.Ag., Ketua STAIN Ponorgo Tahun 2002-2006.

d) Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag., Ketua STAIN Ponorgo Tahun 2006-

2010.

e) Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag., Ketua STAIN Ponorgo Tahun 2010-

1014 (periode pertama) dan Tahun 2014-2018 (Periode kedua).

Pada tahun 2016 ini, berdasarkan Perpres 75 Tahun 2016, STAIN

ponorogo resmi menjadi IAIN Ponorogo. Tujuan alih status ini adalah

perguruan tinggi tidak hanya menyelenggarakan pendidikan professional

dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau

kesenian tertentu, tetapi lebih luas lagi adalah dapat menyelenggarakan

pendidikan professional dan akademik dalam sekelompok disiplin ilmu

pengetahuan, teknologi atau kesenian sejenis.

Selain peningkatan secara kuantitas, keberadaan program studi di

lingkungan IAIN Ponorogo juga mengalami peningkatan kualitas. Pada

tahun 2015, telah dilaksanakan akreditasi pada program studi baru yang

berusia dua tahun dan juga reakreditasi bagi program studi lama. Hasilnya,

lima program studi baru berhasil terakredtasi B dan lima program studi

lama terakreditasi B. selanjutnya, pada tahun 2016, institusi semula

bernama STAIN Ponorogo telah mendapatkan akreditasi B dari BAN-PT

sesuai SK Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016.



Berhubung terjadi alih status dari STAIN Ponorogo menjadi IAIN

Ponorogo, maka BAN-PT melakukan surveilen. Hasilnya, institusi IAIN

Ponorogo kembali dinyatakan terakreditasi dengan predikat B.73

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ponorogo

IAIN Ponorogo mengembangkan nilai inti dan budaya organisasi yang

bersumber dari Al-Qur’an Surat al-Mujadalah (11)

                             
                     

   
Artinya:“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan”

Selain itu juga didasarkan pada nilai-nilai pada Al-Qur’an Surat Al-

Alaq1-5:

                              
            

Artinya: (1)Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3)
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) Yang mengajar
(manusia) dengan perantaran kalam, (5) Dia mengajar kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya.

73 Buku Pedoman….., 4-6.



Mensinerginakan antara iman (Implementasi Agama dalam arti ilmu-

ilmu keislaman sebagai pedoman hidup), ilmu (implementasi dari ilmu

pengetahuan umum sebagai jalan hidup), dan amal (implementasi dari akhlak

dan moralitas sebagai wujud dari sikap hidup) menjadi ranah pendidikan di

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang lebih penting dari ranah

kognitif, afektif normative dan psikomotorik. Dengan merajut paradigma

interkoneksi antara agama, ilmu dan moral akan memiliki implikasi saling

mengapresiasi dan saling memberdayakan nilai kebenaran universal lainnya,

dan keislaman khususnya dalam proses pembelajaran.

a) Visi IAIN Ponorogo

Sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu keislaman yang unggul

dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

b) Misi IAIN Ponorogo

1) Menghasilkan sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul

dalam kajian materi dan penelitian

2) Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan civil society

3) Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran.

c) Tujuan IAIN Ponorogo

1) Memberikan akses pendidikan tinggi keislaman kepada masyarakat

dengan tata kelola yang baik

2) Menyiapkan human resources yang terdidik



3) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarkat yang

berkualitas.74

3. Sejarah berdirinya UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

Awal mula berdirinya UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo tidak

terlepas dari UKM Pramuka dikarenakan pada waktu itu berawal dari saudara

Susanto (selaku KDR Pramuka) ingin membuat suatu organisasi sosial yang

memiliki visi kemanusiaan sehingga perlu wadah untuk menaunginya.

Dengan semangat kuat penuh totalitas saudara Susanto mulai

mengadakan musyawarah bersama  Qoribun Sidiq, Umi Rohmah, Endang Puji

Astutik, Koirul Hidayati, Khumaidi, Fathurrozi, Yuli, Nur Salim, Yuni

Setiyarini dkk mencetuskan dan sepakat untuk membuat UKM yaitu dengan

nama UKM SukaRela-Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) dan hal itu

diajukan kepada Rektor IAIN Ponorogo (yang dulu masih STAIN Ponorogo)

dan mendapat tanggapan yang positif dari pihak kampus IAIN Ponorogo

(yang dulu masih STAIN Ponorogo) dan tepat pada tanggal 31 Mei 1998

UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo berdiri dan bahkan dikawasan

Perguruan Tinggi se-karisidenan madiun UKM KSR-PMI di IAIN Ponorogo

(yang dulu masih STAIN Ponorogo)  ini merupakan pertama kali yang berdiri.

Dan tersusunlah Struktur Organisasi UKM KSR-PMI:

Ketua Umum : Susanto

Ketua I : Umi Rohmah

Ketua II : Khumaidi

74 Buku Pedoman…..,6-7.



Sekertaris : Qoribun Sidiq

Anggota : 34 Orang

Dalam perjalanannya UKM KSR-PMI tidak selalu berjalan dengan

lancar apalagi UKM KSR-PMI ini termasuk UKM yang baru masih banyak

hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi, seperti pada waktu itu tempat/markas

masih bergabung dengan UKM Pramuka dan banyak sarana yang masih

kurang.

UKM KSR-KSR ini juga mempunyai berbagai program kerja seperti

Latihan Rutin Tiap Pekan, Studi Banding, Diklat SAR, Penerimaan Anggota

Baru (PAB), Musisi (Temu Aksi Dan Prestasi), Pengadaan Buku Dan

Perlengkapan, Melatih PMR (Fasilitator), Latgab (Latihan Gabungan) se-Perti

Jawa Timur bagian C. KSR-PMI juga melakukan kerjasama dengan PMI

cabang Ponorogo seperti Pelatihan, Donor Darah, Pengabdian Masyarakat,

Dan Fasilitas.

4. Visi dan Misi UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

a. Visi :

1) Menciptakan relawan yang berkompeten, terampil dan berkarakter.

b. Misi:

1) Menjalin hubungan dengan PTN dan PTS yang mempunyai basic

relawan

2) Mengadakan pelatihan spesialisasi bagi anggota KSR

3) Menumbuhkan kepedulian relawan terhadap kondisi sosial masyarakat

4) Berinteraksi dengan masyarakat melalui program bakti sosial



5) Mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi kepalang

merahan.75

5. Asas, Tujuan dan Kegiatan UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

Berlandaskan AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga) PMI Tahun 2007 tantang asas, tujuan dan kegiatan UKM KSR-PMI

Unit IAIN Ponorogo diatur dalam BAB III pasal 4, 5, dan 6 yang berbunyi:76

a. Pasal 4

KSR berasaskan Pancasila.

b. Pasal 5

KSR bertujuan untuk meringankan penderitaan sesama manusia sesuai

prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

c. Pasal 6

KSR mengadakan kegiatan dalam bidang kemanusiaan, sosial dengan ber

dasarkan pada prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

Internasional.

6. Struktur Organisasi UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

Struktur pengurus UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo77

Pelindung : Rektor IAIN Ponorogo

Penasehat : Wakil Rektor III IAIN Ponorogo

Pembina Teknis : PMI kabupaten Ponorogo

Ketua Umum : Amrul Mu’tasim Al Asy’ari

75 Lihat Deskripsi Data Wawancara Nomor: 01/W/08-III/2018
76 Lihat Deskripsi Data Wawancara Nomor: 02/W/09-III/2018
77 Lihat Deskripsi Data Dokumentasi Nomor: 01/D/20-III/2018



Ketua 1 : Agus Setiawan

Ketua 2 : Ahmad Alfian Al-Asrofi

Sekertaris Umum : Eva Tri Cahyani

Bendahara Umum : Mira Yulianti

Bidang Organisasi

1. Titin Zumaroh (Kabid)

2. Diana Ratnasari

3. Ariana Uswatun

4. Mega Nurkholifatun

5. Didik Setiawan

6. Sugeng

7. Murni Nur Fadilah

8. Deby Septian

9. Elvyn Ulfa Fitriana

Bidang SDM

1. M. Zidna (Kabid)

2. Afif Nur Wahid

3. Alifia Euis Riski

4. Erna Lestari

5. Fifi Wulandari

6. Pramesti Wulandari

7. Ulfiya Illiyin

8. Neni Puji Lestari

9. Septa Widyastari

Bidang Login

1. Endang Lestari (Kabid)

2. M. Fatkhul Nizar

3. Ahmad Rofiul Huda

4. Ana Trisnani

5. Ria Zahrotul M.

6. Ana Maghfiroh

7. Chilyatul Afida

8. Rosyidatul M.

9. Siti Mualifah

Bidang Humas

1. Wiwin Ariningsih (Kabid)

2. Verra Hamdani

3. Rochma Puji Lestari

4. Nopida Tri

5. Ratna Kusumastuti

6. Noha Lazulfa

7. Rosyida Amalia F.

8. Eka Trisnani

B. Deskripsi Data Khusus



1. Pelaksanaan pendidikan nilai sosial dalam kegiatan KSR-PMI di UKM

KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

Pelaksanaan pendidikan nilai sosial dalam kegiatan UKM KSR-PMI

Unit IAIN Ponorogo dibagi menjadi kegiatan mingguan, bulanan dan tahunan,

yaitu:

a. Kegiatan Mingguan

1) Follow Up

Follow up ini dilakukan dengan cara pengurus (bidang SDM)

menunjuk anggota ataupun orang-orang yang dianggap mampu untuk

menyampaikan materi kemudian berdiskusi bersama terkait

permasalahan yang timbul untuk mendapatkan kesepakatan bersama,

kemudian dilanjutkan dengan sharing antara anggota dan pengurus.78

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Zidna Yaqina sebagai salah

satu anggota UKM KSR-PMI IAIN Ponorogo, mengatakan:

Kegiatan follow up UKM KSR-PMI merupakan kegiatan yang
dilaksanakan 2 minggu sekali, diikuti oleh seluruh anggota KSR-
PMI dan dilakukan diluar jam kuliah. Pelaksanaan kegiatan
Follow up ini untuk mengkaji materi-materi KSR-PMI yang
sudah di berikan kepada anggota KSR dalam kegiatan Diklat
SAR maupun Pelatihan-pelatihan.79

Jadi dengan adanya kegiatan ini guna mengingat dan

mempertajam pengetahuan anggota serta mengembangkan potensi-

potensi anggota agar mereka bisa mengasah hal-hal/ilmu yang mereka

dapat dan kemudian dipraktekkan.

78 Lihat Deskripsi Data Observasi Nomor : 01/O/21-IV/2018
79 Lihat Deskripsi Data Wawancara Nomor : 03/W/20-III/2018



2) Bersih Markas

Kegiatan bersih markas merupakan Kegiatan untuk menciptakan

suasana markas KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo yang bersih, indah

nyaman dan tertata semua anggota melaksanakan bersih-bersih markas,

selain itu dengan adanya kegiatan bersih markas tersebut diharapkan

rasa kekeluargaan dan kesatuan anggota KSR lebih terbangun.

Sedangkan menurut M. Zidna Yaqina:

“Pada kegiatan bersih markas ini kita bedakan menjadi 2, yakni

bersih markas 2 bulan sekali/bersih markas akbar dan bersih markas

mingguan dilaksanakan 2 minggu sekali, tetapi dalam kesehariannya

anggota KSR tetap melaksanakan bersih markas walaupun tidak masuk

dalam program kerja.”80

b. Kegiatan Bulanan

1) Donor Darah

Donor darah merupakan kegiatan prosedur pemberian atau

pendonasian darah secara sukarela dengan tujuan menumbuhkan rasa

solidaritas sosial di kalangan mahasiswa oleh karena itu kegiatan donor

darah ini diadakan di lingkungan kampus IAIN Ponorogo. Dalam

kegiatan ini, KSR bekerja sama dengan pihak UTD (Unit Tranfusi

Darah) PMI Cabang Ponorogo. UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

hanya memberikan wadah, seperti tempat, sarana dan prasarana dan

lain-lainnya yang berhubungan dengan kampus sedangkan petugas UTD
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PMI Cabang Ponorogo yang menyediakan alat-alat tes darah, kantong

darah dan sekaligus menjadi petugas kesehatan untuk transfusi darah.81

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut diatas, sebagai

berikut:

Pelaksanaan kegiatan donor darah dilaksanakan secara rutin
dengan rentang waktu 3 bulan jarak antar pelaksanaannya. selain
itu, para calon pendonor juga diharuskan memenuhi beberapa
persyaratan medis ketika akan mendonorkan darahnya meliputi
tensi darah, berat badan yang ideal, tidak dalam keadaan haid,
dan tidak berpenyakit.”82

2) Anjangsana anggota

Kegiatan Anjangsana Anggota ini juga menjadi forum

silaturahmi, berkumpul sekaligus mempererat tali persaudaraan. Hasil

wawancara yang dituturkan oleh Zidna yaitu:

Kegiatan anjangsana dilakukan dua bulan sekali, kegiatan ini di
ikuti oleh semua anggota KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo.
Pelaksanaan kegiatan anjangsana anggota ini juga sekaligus
melakukan evaluasi kepengurusan, membahas apa yang perlu
dibenahi dan di musyawarahkan untuk agenda kegiatan
selanjutnya agar bisa berjalan dengan baik. Kegiatan anjangsana
bergilir dilaksanakan di rumah salah satu anggota KSR-PMI Unit
IAIN Ponorogo.83

3) Pengadaan Mading

Pengadaan mading merupakan kegiatan untuk memberikan

informasi kepada para pembaca tentang kesehatan ataupun tentang

kegiatan yang ada pada UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Wiwin Ariningsih,

sebagai berikut:

Pada kegiatan pengadaan mading dilaksanakan oleh pengurus
secara bergantian yang sudah terjadwal setiap 2 bulannya, dan
dari kegiatan ini diharapkan memberikan kabar, serta tips-tips
terbaru yang berkaitan dengan PMI dan UKM KSR-PMI agar
pembaca khususnya anggota KSR/Mahasiswa IAIN Ponorogo
bisa mengetahui hal-hal baru dan yang ada pada UKM KSR-PMI
Unit IAIN Ponorogo.84

c. Kegiatan Tahunan

1) Bakti Sosial

Bakti sosial atau lebih dikenal sebagai baksos merupakan salah

satu kegiatan wujud nyata dari rasa kemanusiaan antar sesama manusia.

Bakti sosial merupakan suatu kegiatan dimana dengan adanya kegiatan

ini dapat merapatkan kekerabatan kita. Berikut kutipan Wiwin terkait

kegiatan bakti sosial:

Bakti sosial antar warga yang dilakukan oleh UKM KSR-PMI
Unit IAIN Ponorogo untuk mewujudkan rasa kasih sayang, rasa
saling menolong, rasa saling peduli kepada sesama. Pelaksanaan
kegiatan bakti sosial pada UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo
dilaksanakan dengan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) serta pembagian sembako gratis kepada warga yang
dirasa sangat membutuhkan.85

2) Healty Care dan DiesNatalis UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Titin Zumaroh sebagai

salah satu anggota UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo tentang

kegiatan Healty Care dan DiesNatalis, sebagai berikut:
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Kegiatan Healty Care ini kita mengadakan acara berupa
seminar kegiatan yang merupakan salah satu kegiatan yang
unggul pada UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo yang
diadakan satu tahun sekali dan pada kegiatan ini kita
mengundang PMR Se-karisidenan Madiun sekaligus terbuka
pula untuk mahasiswa IAIN ponorogo dan untuk umum.Dies
Natalis atau biasanya disebut pula Tasyakuran UKM KSR-PMI
yakni ungkapan syukur anggota KSR atas berjalannya
organisasi dengan baik, yang diadakan setiap tahunnya dengan
menunjukkan ajang anggota KSR untuk menampilkan bakat
yang kita punya. Selain itu kegiatan ini dihadiri pula oleh
UKM-UKM di IAIN Ponorogo dan seluruh KSR-PMI
Perguruan Tinggi dari kampus manapun.86

Jadi, pada 2 kegiatan ini memang diadakan satu hari penuh

dalam rangka memperingati Dies Natalis (Ulang Tahun) KSR-PMI

IAIN Ponorogo dan kegiatan ini sekaligus memperkenalkan UKM KSR

dan kampus IAIN Ponorogo. Pada kegiatan ini pula kita bisa lebih

mengenal banyak teman dari berbagai kampus, saling sharing kegiatan

kampus dan akhirnya menambah wawasan anggota KSR.

3) Penerimaan Anggota Baru

Kegiatan Penerimaan Anggota Baru merupakan kegiatan yang

harus dilakukan pada sebuah organisasi karena guna mempertahankan

kelangsungan hidup suatu organisasi yakni regenerasi anggota.

Dari hasil observasi, Penerimaan Anggota Baru (PAB) bisa

diikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasiswi IAIN Ponorogo setelah

mereka mendaftarkan diri sebagai anggota KSR-PMI Unit IAIN

Ponorogo yang ingin menyalurkan kompetensinya dalam bidang

kemanusiaan dan kesehatan yang dulu mungkin mereka di waktu
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sekolah pernah mengikuti PMR ataupun bagi yang belum

mengikutinya.87 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas,

sebagai berikut:

Penerimaan Anggota Baru atau biasanya disebut dengan PAB
adalah salah satu program rutin yang dilaksanakan oleh UKM
KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo, kegiatan ini rutin dilaksanakan
setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk
merekrut anggota baru KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo yang
berkualitas guna melahirkan generasi baru KSR-PMI Unit IAIN
Ponorogo yang berkarakter kemanusiaan yang bermanfaat,
professional dan solid sesuai dengan visi KSR-PMI Unit IAIN
Ponorogo.88

4) Diklat SAR

Diklat SAR atau pendidikan dan pelatihan dasar merupakan

suatu rangkaian kegiatan yang harus ditempuh oleh setiap individu yang

mempunyai jiwa sosial tinggi dan ingin berkecimpung serta mengabdi

dalam dunia kepalang merah-an. Dalam kegiatan tersebut mereka akan

dididik dan dilatih sedemikian rupa sehingga setelah mereka lulus dari

Diklat SAR mereka akan menjadi generasi relawan PMI yang siap

terjun di masyarakat serta berbakti kepada bangsa dan Negara. Hal ini

diungkapkan oleh Endang Lestari selaku anggota UKM KSR-PMI Unit

IAIN Ponorogo, sebagai berikut:

Diklat SAR merupakan syarat utama untuk dapat menjadi
anggota Korps Sukarela palang Merah Indonesia (KSR-PMI).
Pelaksanaan Diklat SAR   dilaksanakan dalam satu rangkaian
yang di dalamnya terdapat kurikulum yang harus ditempuh oleh
masing-masing individu selama 120 jam pelajaran. Tidak hanya
sekedar teori-teori yang diajarkan kepada para anggota, tetapi
mereka juga harus mempraktikkan teori yang sudah mereka

87 Lihat Deskripsi Data Observasi Nomor : 03/O/04-III/2018
88 Lihat Deskripsi Data Wawancara Nomor : 10/W/20-III/2018



dapat dalam suatu kegiatan bernama “simulasi bencana”. Dalam
kegiatan tersebut keadaan diatur sedemikian rupa yang dapat
merepresentasikan situasi dan kondisi pada saat terjadinya
bencana. Dalam kegiatan ini, para calon relawan akan
mempraktikkan teori-teori yang mereka dapat sehingga mereka
benar-benar memahami apa yang sudah mereka pelajari dan
diharapkan mereka mampu mengaplikasikan ilmu yang telah
mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari.89

5) Peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia

Peringatan Hari HIV/AIDS Se dunia UKM KSR-PMI Unit IAIN

Ponorogo dilaksanakan pada tanggal 1 Desember, yang diperingati

untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia

yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Endang, mengatakan:

Untuk memperingati hari tersebut, UKM KSR-PMI Unit IAIN
Ponorogo melaksanakan kegiatan dengan membagikan bunga
kepada pengendara di jalan raya terutama kaum muda sebagai
generasi penerus bangsa, kegiatan ini tersebar ke beberapa titik
ruas jalan kota di Ponorogo, hal ini dilakukan sebagai rasa
perhatian kami terhadap besarnya dampak dari HIV yakni
dengan memberikan bunga dan stiker bahaya HIV dan juga
melakukan sosialisasi tentang penyakit Aids.90

6) Pelatihan Managemen Organisasi

Pelatihan Managemen Organisasi merupakan kegiatan guna

untuk mempersiapkan pengurus baru yang tertib dalam hal

pembukuan/surat menyurat dan hal-hal yang berkaitan dengan

kepengurusan organisasi KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo. Hasil

wawancara dengan salah satu anggota KSR yaitu Endang Lestari,

sebagai berikut:
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“Pelatihan menajemen organisasi merupakan kegiatan yang

dilaksanakan di akhir kepengurusan satu periode. Pada kegiatan ini di

tekankan untuk mengembangkan potensi anggota KSR-PMI dalam

bidang administrasi/pengelolaan.”91

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada pembahasan

diatas maka dapat disimpulkan pada pelaksanaan pendidikan nilai sosial

dalam kegiatan Korps Sukarela-Palang Merah Indonesia di Unit Kegiatan

Mahasiswa KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo ialah kegiatan yang dilaksanakan

secara rutin terstruktur.

2. Program Pendidikan Nilai Sosial Pada Kegiatan KSR-PMI di UKM

KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

Nilai sosial adalah seseorang mampu untuk menjalin hubungan sosial

secara harmonis dengan orang lain melalui sikap dan perilaku yang baik. Nilai

sosial yang jelas terlihat dalam kegiatan UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

yaitu ditunjukkan melalui berprasangka baik kepada orang lain, berempati,

suka menolong, jujur, bertanggungjawab dan menghargai perbedaan pendapat.

Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh anggota KSR-PMI Unit IAIN

Ponorogo melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam

melaksanakan kegiatan yang menjadi kepentingan bersama pasti akan ada hal-

hal yang perlu dibicarakan dan diputuskan bersama seperti, besaran dana,

susunan kepanitiaan, konsep kegiatan dan persiapan-persiapan lainnya.

Dengan musyawarah akan tercipta suatu kesepakatan bersama dalam
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mencapai mufakat dan melatih pribadi untuk menghormati dan menghargai

pendapat orang lain. Sebagaimana ungkapan dari Ahmad Alfian Syh:

Musyawarah ini memang sangat penting di saat sebelum kegiatan
tersebut terlaksana bahkan musyawarah ini kita adakan beberapa kali
selain untuk membahas hal-hal yang diperlukan saat kegiatan,
musyawarah ini juga mempererat tali kekeluargaan dan persaudaraan
antar anggota KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo, sebagai pondasi dasar
tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan semua anggota.92

Beberapa hari sebelum kegiatan dilaksanakan, akan diadakan beberapa

kali pertemuan/rapat oleh panitia untuk membahas kesiapan kegiatan yang

akan dilaksanakan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan saudara Amrul

Mu’tasim sebagai berikut:

Untuk susunan panitia kegiatan ini kita ambil dari semester 2, 4 dan 6
karena pada sebuah kegiatan itu butuh kerjasama, oleh karena itu
sebelum ada kegiatan yang akan dilaksanakan, kita adakan rapat untuk
mempersiapkan kegiatan tersebut, karena tidak mungkin kegiatan itu
dilaksanakan oleh salah satu angkatan/semester, dengan begitu perlu
adanya koordinasi dan elaborasi, yang direalisasikan dengan kerjasama
antar anggota.93

Sama halnya yang dituturkan oleh Ahmad Alfian Syh, yaitu: “untuk

setiap agenda rapat ini setiap anggota sebisa mungkin hadir tepat waktu dalam

mengikuti rapat, mengingat banyaknya anggota KSR yang terlibat dalam

kepanitiaan. Jadi anggota KSR harus memiliki loyalitas berorganisasi yang

terwujud dalam kedisiplinan.”94

Nilai sosial lainnya yang terlihat antar anggota KSR-PMI Unit IAIN

Ponorogo saat kegiatan KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo yakni kepedulian,

kepedulian merupakan minat atau keterkaitan kita untuk membantu orang lain
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sebagai perwujudan sikap saling membantu antar anggota dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo. Hal ini

disampaikan oleh Muhammad Anton sebagai salah satu Alumni KSR-PMI

Unit IAIN Ponorogo mengatakan:

“Karena kegiatan ini milik kita bersama maka dari itu, sebagai anggota

UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo kita wajib membantu antar anggota

lain, kalau ada anggota yang sedang sakit atau ada keperluan lain walaupun

kita bukan anggota dari devisi yang sama, kita tetap membantu anggota devisi

tersebut.”95

Nilai sosial lainnya yang terdapat dalam kegiatan-kegiatan KSR-PMI

Unit IAIN Ponorogo yakni kekeluargaan seperti yang diungkapkan Elvyn

Ulfa Fitriana yakni:

Kegiatan-kegiatan yang ada di UKM KSR ini menurut saya banyak
yang berlandaskan rasa kekeluargaan seperti pada kegiatan
Anjangsana anggota, Follow Up, Bersih Markas, Pengadaan Mading,
Peringatan hari HIV AIDS Sedunia, Healty Care dan Dies Natalis.
Kegiatan ini menjalin rasa keakraban dan rasa dekat sesama anggota
KSR-PMI maupun bukan anggota KSR-PMI.96

Kegiatan yang tergambarkan pada nilai sosial yakni tolong menolong.

Sikap tolong menolong ini seperti pada kegiatan Donor Darah, Bakti Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Anton sebagai berikut:

“Donor Darah, Bakti Sosial dan Peringatan hari HIV AIDS Sedunia

merupakan kegiatan saling membantu antar sesama manusia, membantu tanpa

pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seperti Donor Darah, kita
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mendonorkan darah secara sukarela dan kita juga tidak tahu siapa yang akan

menggunakannya.”97

Hal lain yang terlihat dalam nilai sosial ialah disiplin pada kegiatan

PAB (Penerimaan Angota Baru), Diklat SAR (pendidikan dan pelatihan dasar)

dan Pelatihan Managemen Organisasi. Dalam kegiatan tersebut mereka

dididik dan dilatih menjadi generasi relawan yang siap terjun dimasyarakat.

Hal ini sesuai dengan dengan keterangan Muhammad Anton sebagai berikut:

Dalam kegiatan PAB (Penerimaan Angota Baru), Diklat SAR
(pendidikan dan pelatihan dasar) dan Pelatihan Managemen Organisasi
ini anggota KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo memang dituntut
mengikuti beberapa materi yang harus diikuti. Pada kegiatan ini
memang sangat ditertibkan seperti setiap pergantian materi yang
diberikan oleh pemateri, anggota KSR-PMI harus mengisi absen yang
sudah disediakan.98

Dari hasil wawancara dan observasi melalui kegiatan di UKM KSR-

PMI Unit IAIN Ponorogo ini, nilai sosial yang terdapat pada kegiatan-

kegiatan tersebut memberikan dampak yang baik dalam aktifitas sehari-hari

mereka dan menumbuh rasa tolong menolong sesama manusia.

Program pendidikan nilai sosial meliputi: Pertama, kasih sayang yang

terdiri dari pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, dan kepedulian.

Kedua, tanggung jawab terdiri dari nilai rasa memilki dan disiplin. Dan

Ketiga, keserasian hidup terdiri dari tolerasi dan kerjasama.
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BAB V

ANALISIS DATA PENDIDIKAN NILAI SOSIAL DALAM KEGIATAN

KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA

A. Pelaksanaan Pendidikan Nilai Sosial Dalam Kegiatan KSR-PMI di UKM

KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

Pada kerangka teori sudah dijelaskan kegiatan UKM Korps SukaRela-

Palang Merah Indonesia yakni wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi

anggota perhimpunan PMI untuk menyiapkan tenaga kepalangmerahan yang

berada dalam keadaan siaga. Dengan rasa senang dan tulus ikhlas setiap saat

menyediakan diri untuk memberi bantuan dan pertolongan sesuai dengan

kemampuan bagi sesama umat yang memerlukan.99

UKM Korps SukaRela-Palang Merah Indonesia di kampus IAIN (Institut

Agama Islam Negeri) Ponorogo adalah salah satu organisasi sosial yang bergerak

dibidang kemanusiaan, sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri

dan kreatifitasnya dibidang kemanusiaan. Salah satu wujud nyata partisipasi

perguruan tinggi untuk mencetak kaum intelektual berjiwa sosial tinggi dan

berjuang tanpa pamrih dalam bidang kemanusiaan.

Secara luas organisasi sosial diartikan sebagai jaringan tingkah laku

manusia dalam ruang lingkup yang kompleks pada setiap pada setiap masyarakat.

Sedangkan dalam arti sempit organisasi sosial dimaksud sebagai tingkah laku

seseorang dalam kelompok-kelompok kecil, seperti keluarga, sekolah dan

99 PMI Cabang Pusat, Pedoman Manajemen Relawan (Jakarta:Palang Merah Indonesia,
2006), 3.



sebagainya. Secara ringkas organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu

rangkaian pelapisan terstruktur hubungan antar manusia yang saling

ketergantungan.100

Korps Sukarela-Palang Merah Indonesia (KSR-PMI) yang bergerak di

bidang/organisasi sosial, kemasyarakatan dan pertolongan pertama berbasis

relawan, maka peranannya dalam tugas dan fungsi pelayanan kemanusiaan akan

dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat bila didukung relawan-relawan yang

professional, terampil dan handal dalam kegiatan pertolongan terhadap korban

bencana, konflik kerusuhan, musibah/kecelakaan maupun tugas-tugas pelayanan

sosial, kesehatan masyarakat dan wadah bagi para mahasiswa IAIN Ponorogo

dalam menyalurkan segala bentuk bantuannya untuk sosial kemanusiaan.

Manusia adalah mahluk sosial, dengan demikian mahasiswa sebagai

manusia tidak dapat hidup seorang diri, mahasiswa berada dalam kelompok yang

disebut masyarakat. Dapat dikatakan suatu masyarakat tidak selalu berada dalam

situasi atau keadaan yang sama atau baik, sering situasi/keadaan terjadi bukan atas

dasar keinginan sendiri. Oleh karena itu menjadi kewajiban anggota masyarakat

yang lain untuk membantu sesama mereka yang sedang berada dalam keadaan

yang kurang baik.

Dalam membina rasa kesetiakawanan sosial UKM KSR PMI Unit IAIN

Ponorogo menyiapkan anggota yang selalu sadar untuk mengabdi bagi tugas

kemanusiaan dalam mewujudkan peranan PMI. Kegiatan-kegiatan pada UKM

100 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002),
115.



KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo harus diikuti oleh seluruh anggota dan pengurus

sehingga mengakrabkan dan menjalin rasa persaudaraan.

Kegiatan UKM KSR-PMI dikampus IAIN Ponorogo adalah sebagai

organisasi intra kampus yang mana setiap kegiatannya selalu terkondisi oleh pihak

kampus. Agenda kegiatan KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo dilaksanakan di luar jam

kuliah agar tidak mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar para anggotanya.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Muhammad Zidna Yaqina sebagai

salah satu pengurus UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo “Kegiatan-kegiatan

pada UKM KSR-PMI ini sangat penting dalam lingkup kampus dimana sebagai

sumber daya manusia yang sangat potensial dan strategis, mahasiswa dituntut

untuk lebih peka dan berperan aktif dalam menghadapi berbagai keseimbangan di

sekitarnya”101

Dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam kegiatan

PMI tidak lepas dari pengoptimalan kemampuan dan peran relawan PMI sehingga

dengan meningkatnya kapasitas kemampuan dan peran relawan maka kenerjanya

pun akan meningkat dengan lahirnya program atau kegiatan-kegiatan baru yan

lebih efektif dan efisien.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM KSR PMI Unit IAIN

Ponorogo ada bermacam-macam kegiatan, kegiatan ini dilaksanakan secara

berkala dan terstruktur. Kegiatan atau suatu rencana kegiatan organisasi yang

dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pengurus

organisasi. Program kerja harus dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah.

101 Lihat Deskripsi Data Wawancara Nomor : 21/W/01-IV/2018



Karena program kerja dalam organisasi menjadi pegangan anggota atau unit-unit

didalamnya untuk mewujudkan tujuan dan kegiatan rutin organisasi.

Program kerja dalam organisasi adalah kewajiban pengurus, yang

nantinya akan dijalankan oleh organisasi dalam jangka waktu sesuai dengan yang

sudah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi program kerja adalah kebutuhan

primer yang dapat membantu kegiatan organisasi lebih jelas dan terarah.

Penyusunan program-program kerja tersebut dibutuhkan pemikiran yang

kritis, kreatif dan inovatif dari setiap individu relawan. Dalam menuangkan ide

dari hasil pemikiran yang kritis tersebut diperlukan wadah yang akan menampung

dan menilai apakah suatu program kerja tersebut baik untuk dilaksanakan atau

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah Indonesia dan

Bulan Sabit Merah Internasional melalui kegiatan atau program kerja ini

diharapakan diperoleh suatu program yang baik.

Pelaksanaan kegiatan pada UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo terdiri

dari 3 macam kegiatan yakni kegiatan mingguan, bulanan dan tahunan. Adapun

pelaksanaan pendidikan nilai sosial dalam kegiatan KSR-PMI di UKM KSR-PMI

Unit IAIN Ponorogo ialah:

1. Kegiatan mingguan adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap minggu dengan

cara bergilir antar kegiatan satu dengan lainnya. Kegiatan ini rutin dilaksanakan

oleh seluruh anggota dan pengurus pada kegiatan mingguan ini dilaksanakan

dilingkup kampus IAIN Ponorogo. Seperti: Follow Up, Bersih Markas.

2. Kegiatan bulanan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap

bulannya yang sudah terkoordinasi, tetapi pada kegiatan bulanan ini tidak



semua kegiatannya dilaksanakan setiap bulan ada pula yang dilaksanakan setiap

bulannya dan adapula yang dilaksanakan beberapa bulan satu kali.

Pada kegiatan bulanan Seperti: (1) Donor Darah UKM KSR-PMI Unit IAIN

Ponorogo rutin dilaksanakan 3 bulan satu kali dengan tema “setetes darah anda

nyawa bagi mereka” yang bertempat di kampus IAIN Ponorogo. Selain anggota

dari UKM KSR-PMI sendiri, petugas lain yang juga berperan dalam kegiatan

donor darah ialah UTD (Unit Tranfusi darah) PMI kabupaten Ponorogo. (2)

Anjangsana Anggota ialah kegiatan yang bersifat kekeluargaan atau untuk

menjalin tali silaturahmi antar anggota yang bertempat bergilir dirumah salah

satu anggota aktif UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo. (3) Pengadaan

Mading merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pengurus UKM

KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo.

3. Kegiatan tahunan adalah kegiatan yang setiap tahunnya dilaksanakan sesuai

dengan jadwal dan bertahap yang sudah ditentukan pada program kerja

organisasi. Pada kegiatan tahunan ini merupakan kegiatan terbesar pada UKM

KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo.

Pada kegiatan tahunan seperti: (1) pada kegiatan Bakti sosial ini bertujuan

untuk meningkatkan kepekaan sosial mahasiswa dilingkungan masyarakat

sekitar yang membutuhkan bantuan atau saling peduli terhadap sesama.

kegiatan bakti sosial berlangsung di tempat yang telah disurvey dan ditentukan

oleh panitai pelaksana kegiatan tersebut. (2) kegiatan Healty Care dan

DiesNatalis, kedua acara ini merupakan serangkaian acara dalam rangka

memperingati hari jadi UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo didalam



pelaksanaan kegiatan dalam satu periode dibutuhkan pula kegiatan yang

bersifat memperdalam pemahaman tentang kepalangmerahan yang dapat

dikonsumsi oleh semua elemen kegiatan ini berupa seminar atau Healty Care.

Pada kegiatan ini akan terjadinya proses internalisasi yang sangat cepat dan

menebarkan pemahaman tentang Problematika kesehatan dan masyarakat. (3)

Penerimaan Anggota Baru (4) Diklat SAR (5) Peringatan Hari HIV/AIDS

Sedunia ialah kegiatan yang diperingatipada tanggal 1 Desember pada hari ini

menjadi hari untuk mengingatkan dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran

mahasiswa tentang penularan HIV (infeksi virus HIV) diseluruh dunia  (5)

Pelatihan Managemen Organisasi.

B. Program Pendidikan Nilai Sosial Dalam Kegiatan KSR-PMI di UKM KSR-

PMI Unit IAIN Ponorogo

Nilai sosial dapat diartikan sebagai konsep abstrak mengenai segala

sesuatu yang baik, dicita-citakan, yang penting, dan yang berguna bagi kehidupan

manusia menurut ukuran masyarakat dimana nilai dijunjung tinggi. Nilai sosial

merupakan landasan bagi masyarakat untuk menentukkan apa yang benar dan

yang penting, memiliki ciri-ciri tersendiri serta mendorong individu untuk berbuat

sesuai norma yang berlaku.102

Kodrat manusia yang diciptakan Allah SWT sebagai mahluk individu

sekaligus mahluk sosial yang mana sebagai mahluk individu selalu membutuhkan

interaksi dengan orang lain maka sebagai manusia tidak akan pernah lepas

hubungan sosial.

102 Atik Catur Budiati, Sosiologi Kontekstual (Jakarta: CV Mediatama, 2009), 29.



Interaksi sosial atau hubungan sosial memang sangat dibutuhkan manusia

karena menyangkut hubungan antar individu, individu (seseorang) dengan

kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka

tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elvyn Ulfa Fitriana sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan yang ada di UKM KSR ini menurut saya banyak
yang berlandaskan rasa kekeluargaan seperti pada kegiatan
Anjangsana anggota, Follow Up, Bersih Markas, Pengadaan Mading,
Peringatan hari HIV AIDS Sedunia, Healty Care dan Dies Natalis.
Kegiatan ini menjalin rasa keakraban dan rasa dekat sesama anggota
KSR-PMI maupun bukan anggota KSR-PMI.103

Pada kegiatan-kegiatan UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo memang

terdapat banyak nilai sosial. Seperti wawancara peneliti dengan salah satu alumni

KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo adapun hasil wawancara ialah sebagai berikut:

“Donor Darah, Bakti Sosial dan Peringatan hari HIV AIDS Sedunia merupakan

kegiatan saling membantu antar sesama manusia, membantu tanpa pamrih dan

tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seperti Donor Darah, kita mendonorkan

darah secara sukarela dan kita juga tidak tahu siapa yang akan

menggunakannya.”104

Hasil yang didapat peneliti ketika meneliti yang berkaitan dengan fokus

permasalahan, menunjukkan adanya beberapa temuan mengenai program-program

pendidikan nilai sosial dalam kegiatan yang dilakukan dalam UKM KSR-PMI

Unit IAIN Ponorogo. Peneliti menganalisis kegiatan yang yang mencerminkan

adanya pendidikan nilai sosial pada kegiatan UKM KSR-PMI. Berikut uraian

103 Lihat Deskripsi Data Wawancara Nomor : 18/W/18-IV/2018
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mengenai pendidikan nilai sosial yang ada dalam kegiatan UKM KSR-PMI Unit

IAIN Ponorogo:

1. Loves (nilai kasih sayang)

Wujud dari rasa kasih sayang adanya sikap pengabdian, seorang anggota

UKM KSR-PMI mempunyai rasa mengabdi pada sebuah organisasi dengan

dibiasakan menjadi panitia setiap kegiatan-kegiatan KSR-PMI seperti

berpartisipasi. Selain itu anggota KSR-PMI dibiasakan untuk saling tolong

menolong baik pada sesama anggota melalui pembiasaan saling membantu

untuk menjalankan tugas maupun kepada masyarakat ketika menolong

masyarakat dalam melaksanakan bakti sosial dan donor darah. Tolong

menolong juga terlihat pada saat kegiatan PAB (Penerimaan Anggota Baru) dan

Diklat SAR tiap-tiap anggota saling membantu untuk membawa perlengkapan

kegiatan tersebut. Tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia.

Dengan menolong, hidup terasa lebih bermanfaat untuk kehidupan orang lain.

Sikap kekeluargaan anggota UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

menunjukkan sikap saling kompak, saling solidaritas karena pada kegiatan-

kegiatan ini memupuk rasa persaudaraan. Pada kegiatan ini pun mereka terlihat

bekerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah dan mereka pun saling

menyesuaikan diri dengan anggota lainnya, saling berinteraksi satu dengan

yang lainnya tanpa membeda-bedakan mereka menunjukkan keakraban mereka,

menjaga hubungan baik anatar anggota UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo.

Dari pembiasaan-pembiasaan tersebut akan memunculkan rasa kesetiaan dan

kepedulian diantara keduanya.



2. Responsibility (nilai tanggung jawab)

Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin

akan dimintai pertanggungjawaban, jadi apapun jabatan/tugas yang telah

diberikan kepada kita harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditambah

sebagai seorang muslim yang memiki pemahaman agama, memiliki kewajiban

berdakwah. Oleh karena itu rasa tanggung jawab ini sangat penting bagi

seorang relawan. Rasa tanggungjawab ini dilatih melalui pelaksanaan kegiatan

dan amanah pengurus. Dengan diberikan tanggungjawab tersebut, anggota

KSR-PMI harus melaksanakan tugas tersebut dengan semaksimal mungkin.

Kesiapan anggota KSR-PMI dalam melaksanakan kegiatan penugasan

dalam kegiatan menyampaikan materi seperti mengisi materi PPGD

(Pertolongan Pertama Gawat Darurat) dan follow up juga merupakan sebagai

pengetesan sebarapa dalam seorang anggota dalam melaksanakan

tanggungjawab yang diamanahkan kepada dirinya.

3. Life harmony (keserasian hidup)

Wujud dari nilai keserasian hidup yakni adanya rasa keadilan, toleransi,

kerjasama dan demokrasi diantara anggota dan masyarakat. Dalam

melaksanakan kegiatan didalam kampus seperti bersih markas, pengadaan

mading dan lain sebagainya para anggota diharapkan bisa bekerjasama dengan

baik, sehingga tercipta sikap hidup saling kerjasama dan harmonis tanpa

memperhatikan perbedaan status sosial diantara anggota yang bertugas.

Ketika anggota UKM KSR-PMI berpartisipasi dalam kegiatan diluar

kampus, nilai kerjasama dan toleransi akan terpupuk pada diri anggota pada



saat menemukan adat dan kebiasaan disuatu masyarakat yang berbeda dengan

yang ia ketahui sebelumnya. Dan seorang anggota akan belajar menghargai

perbedaan pendapat tersebut demi kerjasama dalam memperlancar kegiatan

tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan dan dibandingkan dengan teori peneliti

dapatkan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan nilai sosial dalam kegiatan Korps Sukarela-Palang

Merah Indonesia di Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo

dilaksanakn secara rutin terstruktur yakni kegiatan mingguan, seperti: Follow

Up, Bersih Markas. Kegiatan bulanan, seperti: Donor Darah, Anjangsana

Anggota, Pengadaan Mading. Dan kegiatan tahunan, seperti: Bakti Sosial,

Healty Care dan diesnatalis, Penerimaan Anggota Baru, Diklat SAR, Peringatan

Hari HIV/AIDS Sedunia, Pelatihan Managemen Organisasi.

2. Program pendidikan nilai sosial dalam kegiatan Korps Sukarela-Palang Merah

Indonesia di Unit Kegiatan Mahasiswa KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo pada

kegiatan KSR-PMI di UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo meliputi: Pertama,

kasih sayang yang terdiri dari pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, dan

kepedulian. Kedua, tanggung jawab terdiri dari  nilai rasa memilki dan disiplin.

Dan Ketiga, keserasian hidup terdiri dari tolerasi dan kerjasama.

B. Saran

Sebagaimana hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, peneliti

memiliki beberapa saran sebagai pengembangan keilmuan dan penelitian

selanjutnya, yaitu:



1. Kepada pihak lembaga hendaknya lebih mendukung dalam kegiatan-kegiatan

yang diadakan oleh UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo karena kegiatan yang

dilaksanakan bernilai positif.

2. Kepada pengurus dan anggota UKM KSR-PMI Unit IAIN Ponorogo hendaknya

lebih mengembangkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menekankan

nilai sosial.

3. Kepada para pembaca penelitian ini masih banyak sekali kekurangan baik dari

segi penulisan ataupun bahasan yang dilakukan hal ini merupakan keterbatasan

peneliti yang masih kurang dari segi keilmuan ataupun pengalaman dalam

penelitian, oleh karena itu peneliti akan sangat berterima kasih jika ada kritik

ataupun saran yang membangun untuk memperbaiki penelitian ini.
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