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ABSTRAK 

Barokah, Imam. 2019. Implementasi Pendidikan Karakter 

Oleh Remaja dalam Masyarakat Melalui 

Organisasi Karang Taruna (Studi Kasus di 

Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo). Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing M.Nurdin, 

M.Ag. 
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Nilai karakter bangsa sudah semakin luntur dan 

pudar bahkan menghilang dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari yang serba modern ini. Kondisi seperti ini 

memerlukan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk 

menanam, menyiram, dan memupuk kembali nilai-nilai 

karakter generasi bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang 

kembali dalam ucapan dan perilaku kehidupan masyarakat. 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Komponen yang meliputi aspek pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan dan tindakan perlu ditanamkan kepada peserta 

didik. Oleh karena itu, diperlukan wadah untuk 

menanamkan nilai tersebut. Masyarakat sebagai lingkungan 

tersier (ketiga) adalah lingkungan yang terluas bagi remaja, 



 
 

sehingga masyarakat memiliki peran yang besar dalam 

menanamkan karakter terhadap remaja, dalam hal ini karang 

taruna Praja Mukti yang menjadi pelaku utama dalam 

menerapkan pendidikan karakter. 

Penelitian ini bertujuan untuk  (1) Mengetahui realita 

karakter remaja usia 14-24 di Dukuh Jugo Desa Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, (2) mengetahui 

langkah-langkah penerapan pendidikan karakter remaja usia 

14-24 melalui organisasi karang taruna 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, teknik 

pengumpulan datanya menggunakan interview 

(wawancara), observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisisnya melalui tahapan reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan: 1) 

Realita karakter remaja di desa Sumberejo kecamatan 

Balong kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya mempunyai 

karakter baik. Berdasarkan penelitian, telah ditemukan 

adanya penyimpangan-penyimpangan oleh sebagian anggota 

karang taruna Praja Mukti 2) Langkah-langkah remaja 

dalam menerapkan pendidikan karakter di karang taruna 

Praja Mukti, melalui dua cara yaitu penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari dan penerapan dalam kegiatan yang 

dibentuk karang taruna. Ditemukan faktor pendukung dan 

penghambat dari segi internal dan eksternal dalam 

menerapkan pendidkan karakter. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam undang-undang pendidikan nasional No. 

20 Tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

memupuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

Potensi yang dimaksud dalam undang-undang 

tersebut adalah kapasitas bawaan manusia yang perlu 

diaktualisasikan melalui ranah pendidikan dalam hal ini 

bisa disebut juga dengan pendidikan karakter. Menurut 

Thomas Lickona  pendidikan karakter adalah 

pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang  

melalu pendidikan budi pekerti  yang hasilnya terlihat 

dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku 

yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak 

orang lain, kerja keras dan sebagainya.
2
 

                                                           
1
Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar, dan 

Implementasi  (Jakarta: Gramedia, 2007), 5. 
2
 Heri  Gunawan,Pendidikan Karakter: Konsep dan 

Implementasi(Bandung: ALFABETA, 2014), 23. 

1 
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Dalam era ini, pendidikan bukan hanya terpaku 

dalam faktor intelektual yang dimiliki seseorang saat 

menempuh pendidikan namun juga harus diintegrasikan 

dengan faktor lain seperti halnya perilaku. Jadi, 

pendiddikan tidak hanya mendidik peserta didiknya 

untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga 

membangun kepribadiannya agar mempunyai sikap 

yang mulia.
3
 

Pendidikan karakter sesungguhnya telah lama 

menjadi jiwa dan semangat dalam bidang pendidikan di 

Indonesia. Kebijakan pendidikan memang diarahkan 

pada pembentukan karakter bangsa. Dalam sejarah 

kurikulum di Indonesia, pendidikan karakter diajarkan 

secara eksplisit di sekolah-sekolah formal dalam sebuah 

mata pelajaran yang disebut pendidikan budi pekerti. 

Pendidikan budi pekerti yang diajarkan merefleksikan 

prioritas betapa pentingnya pendidikan karakter yang 

merujuk kepada budi pekerti setiap siswa. Bahkan 

pendidikan karakter saat ini  malah lebih ditekankan 

dan dimasukkan dalam kurikulum setiap mata 

pelajaran. 

Pendidikan karakter secara sederhana dapat 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-

                                                           
3
Mu’in, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik dan 

Praktik(Jokjakarta: AR-RUZZ  Media,2011), 21. 
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hari dengan sepenuh hati.
4
 Oleh karenanya, dari 

pemaknaan tersebut maka dapat dipahami bahwa 

pendidikan karakter merupakan suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut. 

Dalam tataran implementasi dalam sikap dan 

perilaku sehari-hari, nilai karakter bangsa sungguh tidak 

mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari.Bahkan harus kita akui bahwa nilai karakter 

bangsa sudah semakin luntur dan pudar bahkan 

menghilang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 

yang serba modern ini.Kondisi seperti ini memerlukan 

komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menanam, 

menyiram, dan memupuk kembali nilai-nilai karakter 

bangsa di dalam hati nurani generasi bangsa, sehingga 

tumbuh dan berkembang kembali dalam ucapan dan 

perilaku kehidupan masyarakat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

mencermati kondisi birokrasi yang dipenuhi dengan 

korupsi diberbagai lini, menunjukkan tanda-tanda 

bahwa pendidikan karakter belum sepenuhnya 

termanifestasi dalam jiwa setiap orang. Akibatnya, 

berbagai perilaku tak bermoral dilakukan oleh pejabat 

publik maupun warga masyarakat lainnya tanpa merasa 

bersalah dan menyesal terhadap berbagai 

                                                           
4
 Buchory M.S, Guru: Kunci Pendidikan Nasional(Yokyakarta: 

Leutikaprio, 2012), 33. 
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penyelewengan yang telah dilakukan. Meskipun mereka 

tahu bahwa penyelewengan wewenang maupun jabatan 

adalah  suatu tindakan tak bermoral, tetapi saja 

dilakukan hanya karena ingin  meraih kenikmatan 

duniawi. Pemikiran semacam ini sering kali 

menghambat pembentukan karakter seseorang untuk 

menjadi pribadi yang benar-benar  bermoral dan 

menjaga setiap ucapan maupun perbuatan dari hal-hal 

yang dilarang oleh agama dan norma masyarakat. 

Permasalahan manusia Indonesia dewasa ini 

memang tidak semudah membalik telapak tangan. 

Beragam masalah kebangsaan terus-menerus mewarnai 

wajah buram pendidikan Indonesia yang diliputi oleh 

kecemasan dan kekhawatiran mengenai krisis moral 

yang menimpa tunas-tunas bangsa. Berbagai kasus 

moral seolah mewarnai dinamika perkembangan 

pendidikanIndonesia, yang turut serta melibatkan 

kalangan anak didik sebagai pelakunya.
5
 

Remaja yang dalam bahasa asingnya disebut 

adolescence, berasal dari bahasa Latin yang artinya 

“tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan” 

bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang 

masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan 

periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap 

sudah dewasa apabila sudah mengadakan reproduksi. 

Remaja juga sedang mengalami perkembangan 

pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual 

dari cara berpikir remaja ini memungkinkan mereka 

                                                           
5
 Ibid, 18. 
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tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya kedalam 

masyarakat dewasa, tetapi juga merupakan karakteristik 

yang paling menonojol dari semua periode 

perkembangan. 

Masyarakat juga dapat dikatakan sebagai suatu 

wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan 

manusia yang majemuk (Plural: suku, agama, kegiatan 

kerja, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, sosial 

budaya dan sebagainya). Manusia berbeda dalam multi 

kompleks antara hubungan dan antara aksi di dalam 

masyarakat itu. Pengertian masyarakat dalam organisasi 

adalah kehidupan bersama, yang secara makro ialah tata 

pemerintah. Masyarakat dalam makna ini ialah lembaga 

atau perwujudan subjek pengelola menerima 

kepercayaan oleh, dari, dan untuk masyarakat. 

Masyarakat sebagai lingkungan tersier (ketiga) 

adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan 

sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Terutama 

dengan maju pesatnya teknologikomunikasi massa, 

maka hampir tidak ada batas-batas geografis, etnis, 

politis, maupun sosial antara satu masyarakat dengan 

masyarakat lainnya. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maka akan memberikan 

dampak positif terhadap masyarakat, akan tetapi hal 

tersebut akan menjadi sebuah ancaman tindak 

kriminalitas kalau elemen masyarakat tidak bisa 

menggunakan sebaik-baiknya. 

Fenomena kriminalitas yang terjadi dalam 

kondisis kehidupan semua hampir berkaitan dengan 
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dunia pendidikan, baik itu yang pra, saat, atau pasca 

pendidikan. Ironinya fenomena kriminalitas dan 

tindakan kekerasan semakin mewabah pada anak usia 

sekolah dan kebanyakan pada usia SMP dan SMA. 

Kebiasaan nongkrong di warung saat ini di jadikan tren 

dan gaya hidup bagi remaja. Akibatnya, kebiasaan  

tersebut sangat mudah menular dari satu pelajar ke 

pelajar yang lainnya.
6
 

Melihat fenomena yang terjadi saat ini perlu kita 

instropeksi diri kenapa hal tersebut bisa terjadi karena 

secara teori orang yang sudah mengenyam bangku 

sekolah  mestinya sudah pernah  mendapatkan  

pendidikan karakter sehingga seharusnya mereka 

mempunyai akhlak mulia baik ketika di sekolah 

maupun sudah lulus dari sekolah seperti yang 

diharapkan.  Tindakan berbau kriminal yang terjadi 

dalam perjalanan kurikulum pendidikan karakter 

terdapat sebuah ketidak cocokan antara teori dan 

praktek yang  menjadi sebuah dilema pendidikan  

terkait konsep implementasi pendidikan karakter bagi 

remaja usia 14-24 dalam sosial masyarakat dengan 

kondisi. Dalam proses penerapan pendidikan, siswa 

pasti sudah diajarkan pendidikan karakter seperti 

berakhlak mulia, tanggung jawab, berilmu, serta jujur 

dan sebagainya namun, pada kondisinya mereka belum 

sepenuhnya menerapkan apa yang sudah diajarkan. Hal  

ini dapat dilihat dari munculnya indikasi-indikasi 

kenakalan remaja usia 14-24  dalam sosial masyarakat 

                                                           
6
Ibid, 20. 
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seperti suka nongkrong,berkata bohong, bermain game 

sampai lupa ibadah, sering berkata kasar, dan 

sebagainya.  

Dari uraian latar belakang masalah di atas, 

penulis tertarik dan menganggap penting untuk 

mengkaji pendidikan karakter remaja dalam  

masyarakat. Maka peneliti mengangkat sebuah judul 

penelitian tentang “Implementasi Pendidikan Karakter 

Oleh Remaja Dalam Masyarakat Melalui Organisasi 

Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)” 

 

B. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian ini penting, karena 

dengan adanya fokus seorang peneliti dapat membatasi 

permasalahan yang akan dibahas. Dengan adanya 

penetapan fokus yang jelas dan mantap peneliti dapat 

membuat keputusan yang tepat dalam mencari data. 

Mengingat pentingnya fokus penelitian maka 

yangdijadikan fokus dalam penelitian ini ialah 

implementasi pendidikan karakter  oleh remaja dalam 

masyarakat melalui organisasi karang taruna usia 14-24 

tahun. 
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang 

telah diuraikan, maka untuk memperoleh jawaban yang 

konkritdan saran yang tepat, maka diperlukan rumusan 

masalahyang spesifik sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi karakter remaja karang 

tarunadi desa Sumberejo kecamatan Balong 

kabupaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana langkah-langkah remajadalam 

menerapkan pendidikan karakter melalui 

organisasi karang taruna? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi remaja karang taruna 

di desa Sumberejo kecamatan Balong kabupaten 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui langkah-langkah penerapan 

pendidikan karakter remaja melalui organisasi 

karang taruna. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

1. Secara teorotis penelitian ini sebagai sumbangsih 

karya ilmiah dan diharapkan dapat menambah 
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wawasan keilmuan yang berkaitan dengan 

implementasi pendidikan karakter  di masyarakat. 

2. Secara Praktis penelitian ini berguna dan 

bermanfaat bagi para individu yang membacanya 

dan sebagai pengembangan ataupun masukan 

untuk masyarakat desa Sumberejo dalam 

membentuk moral remaja yang berakhlakul 

karimah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah 

kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan 

memaparkan mengenai sistematika pembahasan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar 

dari keseluruhan skripsi ini.Yang terdiri dari 

latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II: Bab ini membahas tentang telaah hasil 

penelitian terdahulu dan kajian teori.Yakni 

tentang pengertian implementasi, definisi 

remaja, serta kondisi remaja usia 14-24 di 

desa Sumberejo kecamatan Balong 

kabupaten Ponorogo.  

BAB III: Bab ini membahas tentang metode 

penelitian yakni: pendekatan dan jenis 
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penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknis analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV : Bab ini akan disajikan analisis data tentang 

data umum dan data khusus dari temuan 

penelitian. Dari data umum meliputi sejarah 

terbentuknya desa Sumberejo, letak 

geografis, struktur organisasi desa 

Sumberejo, sejarah berdirinya karang 

taruna, organisasi karang taruna, dan aset 

karang taruna. Sedangkan data khususnya 

kondisi karakter remaja di desa sumberejo 

kecamatan balong kabupaten ponorogo, dan 

langkah- langkah remaja dalam menerapkan 

pendidikan karakter  melalui kegiatan 

organisasi karang taruna Praja Mukti di desa 

Sumberejo kecamatan Balong kabupaten 

Ponorogo. 

BAB V: Bab ini berisi tentang pembahasan analisis 

hasil kondisi karakter remaja di desa 

Sumberejo kecamatan Balong kabupaten 

Ponorogo, dan langkah- langkah remaja 

dalam menerapkan pendidikan karakter  

melalui kegiatan organisasi karang taruna 

Praja Mukti di desa Sumberejo kecamatan 

Balong kabupaten Ponorogo. 
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BAB VI Penutup. Merupakan bab terakhir dari 

semua rangkaian pembahasan dari Bab I 

sampai Bab V. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami 

intisari dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Ada banyak sekali penelitian yang memang 

sudah membahas tema mengenai tema yang terkait 

dengan penelitian inidan telah memunculkan beberapa 

hasil yang telah diterbitkan. Dalam hal ini penulis 

menganggap bahwa penelitian yang membahas tentang 

tema yang sama perlu untuk diketahui guna 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain. 

Adapun penelitian yang terkait adalah penelitian 

yang disusun oleh Niam Pathul IAIN walisongo 

semarang yang berjudul “ Implementasi Pendidikan 

Karakter dalam PAI pada kelas IX di SMP Hasanudin 4 

Semarang 2014.” Yang menekankan pembahasan 

mengenai bagaimana implementasi pendidikan karakter 

dalam pendidikan agama islam di kelas IX SMP 

Hasanudin 4 Semarang. Adapun hasil penelitiannya 

berupa implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran PAI di kelas IX SMP Hasanudin 4 

Semarang diantaranya adalah pembelajaran konstektual, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran model PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan), pemodelan, dan pembelajaran afektif  

Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes 

Pambudi yang berjudul “Studi Kasus Implementasi 

Pendidikan Karakter Melalui Kultur Sekolah Di SMK 

12 
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Negeri 2 Depok Sleman” dalam penelitian ini 

memfokuskan penerapan pendidikan karakter dalam 

kultur atau budaya sekolah seperti: penerapan karakter 

peduli sosial melalui penyaluran Zakat fitrah kepada 

fakir miskin setiap bulan ramadhan, penanaman 

karakter peduli lingkungan melalui pembuatan taman 

yang rapi dan bersih, mengadakan bakti kampus setiap 

hari sabtu, penerapan karakter semangat kebangsaan 

melalui kegiatan upacara bendera setiap hari senin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Subhan yang berjudul “Implementasi Pendidikan 

Karakter Di Pondok Pesantren Darussalam Dukuh 

Waluh Kecamatan Kembaran Kecamatan 

Banyumas.”dalam penelitian ini menjelaskan mengenai 

pembentukan karakter di pondok yang dilaksanakan 

dengan pondasi keagamaan meliputi bidang aqidah, 

pengetahuan agama, praktek agama dan muamalah. Hal 

ini dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, 

penciptaan suasana yang kondusif, dan praktek 

peribadatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rifka Afifah 

yang berjudul “Impementasi Pendidikan Karakter 

Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Untuk 

Membentuk Perilaku Siswa Di SDN Blimbing 3 

Malang” dalam penelitian ini memaparkan mengenai 

penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan  seperti menghargai dan 

melestarikan tradisi, kekompakan dan sopan santun, 

serta disiplin. 
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Peneliti yang dilakukan oleh Alam Saleh 

Pulungan Yang berjudul “Strategi Guru Dalam 

Pembentukan karakter siswa di SMA Al-Hudayah 

Medan tahun Ajaran 2016/2017” dalam penelitian ini  

menjelaskan mengenai strategi seorang guru dalam 

pembentukan karakter siswa MA yakni dengan tiga hal: 

pertama, strategi guru dalam pembentukan karakter 

siswa melalui pengintegrasian dan pembelajaran (ekstra 

kurikuler). Kedua pengintegrasian lewat kegiatan 

sehari-hari yang berupa pemberian keteladanan, 

teguran, nasehat. Ketiga, lewat pembelajaran harus 

sudah menerapkan pendidikan karakter serta evaluasi 

dan tidak lanjut yang memuat nilai-nilai berdasarkan 

pendidikan karakter. 

Dari beberapa tinjauan pustaka yang dilakukan 

oleh peneliti kaitannya dengan penelitian diatas  

mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yang 

membahas implementasi pendidikan karakter. 

Sedangkan perbedaannya yaitu penulis membahas 

implementasi pendidikan karakter dalam masyarakat 

dan ketiga skripsi di atas dilakukan di lembaga-lembaga 

formal.inilah salah satu perbedaannya. Oleh karena itu 

penelitian ini layak di teliti karena belum pernah 

dilakukan penelitian yang memfokuskan pada 

implementasi pendidikan karakter oleh remaja dalam 

masyarakat. 

Dari beberapa tinjauan pustaka yang dilakukan 

oleh peneliti kaitannya dengan penelitian ini yaitu, ada 

yang memiliki kemiripanyang hanya berbeda obyek dan 
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subyeknya saja, namun dari beberapa penelitian yang 

ditemui belum ada yang memfokuskan penelitian pada 

implementasi konsep pendidikan karakter oleh remaja. 

Oleh karena itu penulis menjadikan ini sebagai 

pertimbangan untuk melanjutkan penelitian yang lebih 

jauh mengenai Implementasi Konsep Pendidikan 

Karakter Oleh Remaja Dalam Masyarakat Melalui 

Organisasi Karang Taruna. 

 

B. Kajian Teori 

1. Implementasi  

Menurut KBBI arti implementasi yaitu 

pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian 

umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci 

(matang). Kata implementasi sendiri berasal dari 

bahasa inggris to implementartinya 

mengimplementasikan. Tak hanya sekedar 

aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan 

yang direncanakan serta dilaksanakan dengan 

serius juga mengacu pada norma-norma tertentu 

guna mencapai tujuan kegiatan.  

Implementasi merupakan kegiatan untuk 

merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata 

dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien, sehingga akan memiliki nilai. Dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter merupakan 

kegiatan inti dari pendidikan karakter. 
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Penerapan pendidikan karakter dapat 

ditempuh melalui: mengintegrasikan konten 

pendidikan karakter yang telah dirumuskan, 

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari, dan membangun komunikasi 

kerjasama antar orang tua, sekolah, dan 

masyarakat.
7
 

 

2. Pendidikan Krakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah segala pengalaman 

belajar yang berlangsung dalam segala 

lingkungan dan sepanjang hidup. Menurut 

Ahmad D. Marimba merumuskan pendidikan 

sebagai bimbingan atau didikan secara sadar 

oleh pendidik terhadap perkembangan anak 

didik, baik jasmani maupun rohani, menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. 

Pengembangan pribadi mencakup pendidikan 

oleh diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. 

Dengan demikian tugas pendidikan bukan 

sekedar meningkatkan kecerdasan intelektual, 

melainkan pula mengembangan aspek 

kepribadian anak didik.
8
 

                                                           
7
 Zulhijrah,Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

Tadrib, 1(Juni, 2015), 10 
8
 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2009), hlm.6. 
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Karakter yang kuat adalah sandangan 

fundamental yang memberikan kemampuan 

kepada populasi manusia untuk hidup bersama 

dalam kedamaian serta membentuk dunia yang 

dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan. 

Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang 

dibangun secara berkesinambungan hari demi 

hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran 

demi pikiran, tindakan demi tindakan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia karakter merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain. 

Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai 

yang unik-baik yang terpatri dalam diri dan 

terlaksanakan  dalam perilaku (kementrian 

Pendidikan Nasional, 2010). Nilai-nilai yang 

unik, baik itu kemudian dalam desain induk 

pembangunan karakter bangsa 2010-2025 

dimaknai sebagai tahu nilai kebaikan, mau 

berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik.
9
 

Karakter adalah kualitas atau kekuatan 

mental atau moral, akhlak atau budi pekerti 

individu yang merupakan kepribadian khusus 

yang membedakan seseorang individu dengan 

                                                           
9
 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan 

Karakter (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), 42.  
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individu lainnya.
10

 Sementara Doni Kusuma  

menyatakan bahwa karakter sama dengan 

kepribadian, dimana kepribadian dianggap 

sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau 

sifat khas dari diri seseorang yang bersumber 

dari bentukan-bentukan yang diterima dari 

lingkungan.
11

 

Meskipun demikian ada beberapa 

pendapat tentang pemaknaan asal mula 

karakter, yang mana bila dilihat dari asal 

katanya, istilah “karakter” berasal dari bahasa 

yunani karasso,yang berarti “cetak biru”, 

“format dasar”, atau “sidik” dalam sidik 

jari.Pendapat lain menyatakan istilah karakter 

berasal dari bahasa yunani charassein yang 

berarti “membuat tajam”, atau “membuat 

dalam”. Adapun oleh Abdullah Munir di 

maknai  dengan “mengukir”. Dari bahasa ini 

yang dimaksud sifat utama ukiran adalah 

melekat kuat di atas benda yang diukir. Tidak 

mudah hilang ditelan oleh waktu atau gesekan. 

Menghilangkan ukiran sama saja 

menghilangkan benda yang diukir. Hal itu 

berbeda dengan gambar atau tulisan tinta yang 

hanya disapukan di atas permukaan benda. 

                                                           
10

 M. Furqan Hidayatullah, Guru Sejati: Membangun Insan 

Berkarakter Kuat dan Cerdas, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2009), 9. 
11

 Doni Kusuma, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak 

di Zaman Global, (Jakarta: Grasindo, 2010), 80. 
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Karena itulah, sifatnya juga berbeda dengan 

ukiran, terutama dalam hal ketahanan dan 

kekuatannya dalam menghadapi tantangan 

waktu.
12

 

Dari pengertian di atas ada dua versi 

yang agak berbeda. Satu pandangan 

menyatakan bahwa karakter adalah watak atau 

perangai (sifat), dan yang lain mengungkapkan 

bahwa karakter adalah sama dengan akhlak, 

yaitu sesuatu yang melekat pada jiwa yang 

diwujudkan dengan perilaku yang dilakukan 

tanpa pertimbangan, hal itu sebagaimana 

diungkapkan oleh Al-Ghazali dalam kitab 

Ihya’Ulumuddin-nya sebagai berikut: “Akhlak 

adalah sifat  yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan 

dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.
13

 

Meskipun demikian, sebenarnya bila 

dikerucutkan dari kedua pendapat tersebut 

ialah bermakna pada sesuatu yang ada pada 

diri manusia yang dapat menjadikan ciri 

kekhasan pada diri seseorang. Karakter sama 

dengan kepribadian, tetapi dipandang dari 

sudut yang berlainan. Istilah karakter di 

                                                           
12

 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter Membangun Karakter 

Anak Sejak dari Rumah. (Yokyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010), 2-

3. 
13

 Al Ghazali, Ihya’ Ulum Al-din (Damaskus:Dar al-Fikr, 1980, 

Juz 3), 52. 
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pandang dari sudut “penilaian”, baik-buruk, 

senang-benci, menerima-menolak, suatu 

tingkah laku berdasarkan norma-norma yang 

dianut. Istilah kepribadian dipandang dari 

sudut “penggambaran” manusia apa adanya 

tanpa disertai penilaian.   

Menurut Simon Philips karakter adalah 

kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu 

sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan 

perilaku yang ditampilkan.
14

 MenurutThomas 

Licona Character as “knowing the good, and 

desiring the good, and doing the good 

(mengetahui kebaikan, menginginkan 

kebaikan, dan melakukan segala sesuatu yang 

baik.)”.
15

 sedangkan menurut Scerenko 

mendefinisikan karakter sebagai atribut atau  

ciri-ciri yang membentuk dan membedakan 

ciri pribadi, ciri etis,  dan kompleksitas mental 

dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa.
16

 

Mengacu dari pengertian tersebut 

diatas, serta faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi karakter, maka karakter dapat 

dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun 

pribadi seseorang, terbentuk baik karena 

                                                           
14

 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik dan 

Praktik (Jokjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), 11. 
15

 Muhammad  yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar, 

dan Implementasi (Jakarta: Gramedia, 2007) , 11 
16

 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model 

Pendidikan Karakter (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), 42. 
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pengaruh hereditas maupun pengaruh 

lingkungan, yang membedakan dengan orang 

lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan  pendidikan karakter secara 

sederhana adalah upaya sadar dan sungguh-

sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan 

nilai-nila pada siswanya. Menurut Thomas 

Lickona  Pendidikan karakter adalah 

pendidikan untuk membentuk kepribadian 

seseorang  melalui pendidikan budi pekerti  

yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata 

seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, 

bertanggung jawab, menghormati hak orang 

lain, kerja keras, dan sebagainya.
17

 

Pada hakikatnya perilaku seseorang 

yang berkarakter merupakan perwujudan 

fungsi totalitas psikologis yang mencakup 

seluruh potensi individu manusia (kognitif, 

afektif, dan psikomootorik) dan fungsi totalitas 

sosio-kultural dalam konteks interaksi (dalam 

keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) 

dan berlangsung sepanjang masa. Jadi, Suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada 

warga sekolah yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

                                                           
17

 Heri  Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan 

Implementasi (Bandung: ALFABETA, 2014), 23. 



22 
 

 

tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil.
18

 

b. Urgensi Pendidikan karakter 

Pembangunan karakter perlu dilakukan 

oleh manusia. Senada dengan hal tersebut, 

Ellen G. White seperti dikutip Agus Prasetyo 

dan Emusti Rivasintha mengemukakan bahwa 

pembangunan karakter adalah usaha yang 

paling penting yang pernah diberikan kepada 

manusia. Pembangunan karakter adalah tujuan 

luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. 

Pendidikan keluarga maupun pendidikan 

dalam sekolah, orang tua, dan guru tetap sadar 

bahwa pembangunan tabiat yang agung adalah 

tugas mereka.
19

 

Menurut Mochtar Buhori, pendidikan 

karakter seharusnya membawa peserta didik ke 

pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan 

nilai secara afektif, dan akhirnya ke 

pengamalan nilai secara nyata. Permasalahan 

pendidikan karakter yang selama ini ada perlu 

segera dikaji dan segera dicari alternatif-

                                                           
18

 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model 

Pendidikan Karakter (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), 42. 
19

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Implementasinya Secara Terpadu Di Lingkungan Keluarga,Sekolah, 

Perguruan Tinggi dan Masyarakat  (Yokyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2013),31. 
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alternatif solusinya serta perlu dikembangkan 

secara lebih operasional sehingga mudah 

diimplementasikan.
20

 

Di Indonesia, pendidikan karakter 

sebanarnya sudah lama diimplementasikan 

dalam pembelajaran di sekolah-sekolah, 

khususnya dalam pendidikan agama, 

pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya. 

Namun, implementasi pendidikan karakter itu 

masih terseok-seok dan belum optimal. Itu 

karena pendidikan karakter bukan sebuah 

proses menghapal materi soal ujian dan teknik-

teknik menjawabnya. Pendidikan karakter 

memerlukan pembiasaan. Pembiasaan untuk 

berbuat baik, jujur, malu bersikap curang dan 

sebagainya. Karakter tidak terbentuk secara 

instan,tetapi harus dilatih secara serius dan 

proporsional agar mencapai bentuk dan 

kekuatan yang ideal. 

Namun, kita tidak boleh berputus asa. 

Jika bangsa ini konsisten dan mempunyai tekat 

yang kuat untuk “mengurusutamakan” 

pendidikan karakter tentu bisa direalisasikan. 

Syaratnya, pendidikan karakter harus 

dilakukan secara terpadu, yaitu dilingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan 

desain demikian, diharapkan pendidikan 

karakter akan senantiasa hidup dan sinergi 

                                                           
20

Ibid,. 32. 
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dalam setiap rongga pendidikan. Sejak anak 

lahir aatau bahkan masih dalam kandungan, 

ketika berada dilingkungan sekolah, kembali 

kerumah, dan bergaul dalam lingkungan sosial 

masyarakatnya, akan selalu menjadi tempat 

bagi ank-anak untuk belajar, mencontoh, dan 

mengaktualisasika nilai-nilainya yang 

dipelajari atau dilihatnya itu.Sebagaimana 

pendidikan yang dilakukan Luqman kepada 

anaknya: 

               

             

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada 

manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu-bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun 

bersyukurlah kepadaku dan kepada 

dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu”.( QS. Al-

Luqman: 14)
21

 

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 

di atas adalah kewajiban manusia untuk 

                                                           
21

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung, 

PT Syamil Cipta Media: 2005), 412 



25 
 

 

berbakti kepada kedua orang tua karena jasa 

dan pengobanannya yang tidak ternilai yang 

diberikan kepada anaknya. Sesungguhnya 

kedua orang tua mengeluarkan segalanya 

untuk anak-anaknya baik apapun yang mereka 

miliki,termasuk pendidikan dalam membentuk 

karakter anaknya.  

Pengorbanan orang tua yang begitu 

besar memberikan pelajaran tentang 

keikhlasan,yakni melakukan sesuatu tanpa 

berharap imbalan. Selain sikap bakti yang 

ditunjukkan anak  kepada kedua orang tuanya 

mengandung makna balas budi atau rasa terima 

kasih seorang anak, dan selalu bersyukur 

kepada Allah SWt. 

c. Tujuan Pendidikan Karakter 

 Tujuan pertama pendidikan karakter 

adalah memfasilitasi penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga 

terwujud dalam perilaku anak, baik ketika 

proses sekolah maupun setelah proses sekolah 

(setelah lulus dari sekolah). Penguatan dan 

pengembangan memiliki makna bahwa 

pendidikan dalam seting sekolah bukanlah 

sekedar suatu dogmatisasi nilai kepada peserta 

didik, tetapi sebuah proses yang membawa 

peserta didik untuk memahami dan merefleksi 

bagaimana suatu nilai menjadi penting untuk 
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diwujudkan dalam perilaku keseharian 

manusia, termasuk bagi anak.
22

 

Tujuan kedua pendidikan karakter 

adalah mengoreksi perilaku peserta didik yang 

tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah. Tujuan ini 

memiliki makna bahwa pendidikan karakter 

memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai 

perilaku yang negatif menjadi positif. 

Tujuan ketiga dalam pendidikan 

karakter seting sekolah adalah membangun 

koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung 

jawab pendidikan karakter secara bersama. 

Tujuan ini memiliki makna bahwa proses 

pendidikan karakter disekolah harus 

dihubungan dengan proses hubungan 

keluarga.
23

 

 

d. Fungsi Pendidikan Karakter 

Masyarakat memandang pendidikan 

sebagai pewaris kebudayaan atau nilai-nilai 

budaya, baik yang bersifat keterampilan, 

keahlian dari generasi tua kepada generasi 

muda agar masyarakat tersebut dapat 

memelihara kelangsungan hidupnya atau tetap 

                                                           
22

 Dharma, Kusuma et. all, Pendidikan Karakter(Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), 9. 
23

Ibid,  10. 
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memelihara kepribadiannya. Dari segi 

pandangnya individu, pendidikan berarti upaya 

pengembangan potensi yang dimiliki individu 

yang masih terpendam agar teraktualisasi 

secara konkrit, sehingga hasilnya dapat 

dinikmati oleh individu dan masyarakat. 

Sebagaimana dikutip dari Akhmad 

Fikri dalam buku pendidikan karakter yang 

ditulis oleh Anas Salahudin dan Irwanto 

Alkrincihie, bahwa fungsi pendidikan karakter 

adalah: 

1) Pengembangan: pengembangan potensi 

dasar peserta didik agar berhati,berpikiran, 

dan berperilaku baik. 

2) Perbaikan: memperkuat dan membangun 

perilaku bangsa yang multikultur untuk 

menjadi bangsa yang bermartabat. 

3) Penyaring: untuk menyaring budaya yang 

negatif dan menyerap budaya yang sesuai 

dengan nilai budaya dan karakter bangsa 

untuk meningkatkan peradaban bangsa 

yang kompetitif dalam pergaulan dunia.
24

 

 

 

 

                                                           
24

  Anas Salahudin dan irwanto Alkriencihie, Pendidikan 

Karakter (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 104. 
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e. Langkah-langkah Pendidikan Karakter 

Menurut kemendikbud tahun 2016 

implementasi pendidikan karakter dapat 

dilakukan dengan tiga pendekatan: Berbasis 

kelas meliputi: pengintegrasian dalam 

kurikulum, melalui manajemen kelas, melalui 

pembelajaran di kelas, dan lain-lain.  Berbasis 

budaya sekolah berfokus pada pembiasaan dan 

pembentukan budaya yang mempresentasikan 

nilai-nilai utama pendidikan karakter yang 

menjadi prioritas satuan pendidikan, 

pembiasaan ini diintegrasikan dalam seluruh 

kegiatan di sekolah yang tercermin sari 

suasana dan lingkungan sekolah yang 

kondusif. Berbasis masyarakat yakni suatu 

pendidikan dapat melakukan berbagai 

kolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan 

organisasi lain diluar satuan pendidikan yang 

dapat menjadi mitra dalam pendidikan 

karakter.  

Menurut Karman, ada tiga lingkungan 

yang dapat membentuk karakter anak sebagai 

berikut: pertama, lingkungan keluarga, 

keluarga memiliki peran penting dalam 

menurunkan sifat-sifat akhlak atau karakter 

kepada generasi berikutnya. Sifat keturunan itu 

bukan hanya yang tampak saja, melainkan juga 

yang tidak tampak atau hidden seperti: 

kecerdasan, keberanian, kedermawaan dan 
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lain-lain. Kedua, lingkungan sekolah juga 

berperan dalam pembentukan karakter anak 

sebagai lembaga pendidikan dalam membentuk 

manusia yang cerdas, terampil, dan berakhlak 

mulia sesuai aturan yang berlaku. Dan Ketiga, 

lingkungan masyarakat berperan besar dalam 

proses pendidikan karakter anak karena 

sebagian besar waktu bermain, berinteraksi, 

dan pergaulan hidup anak berada di 

masyarakat.
25

 

Penerapan pendidikan budi pekerti atau 

pendidikan karakterdapat dilakukan dengan 

berbagai strategi pengintegrasian. Strategi 

tersebut adalah:
26

 

1) Pengintegrasian dalam kehidupan sehari-

hari 

a) Keteladanan/contoh 

b) Kegiatan spontan 

c) Teguran  

d) Pengkondisian lingkungan 

e) Kegiatan rutin 

2) Pengintegrasian dalam kegiatan yang 

diprogramkan 

Strategi ini dilaksanakan setelah terlebih 

dahulu pendidik atau gurumembuat 
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perencanaan atas nilai-nilai yang akan 

diintegrasikan dalam kegiatan tertentu. 

 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Keberhasilan Pendidikan Karakter 

Segala tindakan manusia yang 

mempunyai corak berbeda antara satu dan 

lainnya, pada dasarnya merupakan akibat 

adanya pengaruh dari dalam diri manusia dan 

motivasi yang disuplai dari luar dirinya.Ada 

sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pendidikan karakter:
27

 

1) Insting (naluri) 

Aneka corak refleksi sikap, tindakan, 

dan perbuatan manusia dimotivasi oleh 

potensi kehendakan yang dimotori oleh 

insting seseorang. Insting merupakan 

seperangkat tabiat yang dibawa manusia 

sejak lahir. Para psikolog menjelaskan 

bahwa insting (naluri) berfungsi sebagai 

motivatorpenggerak yang mendorong 

lahirnya tingkah laku. 

2) Adat/kebiasaan 

Adat/kebiasaan adalah setiap tindakan 

atau kebiasaan seseorang yang dilakukan 

secara berulang-ulang dalam bentuk yang 

sama sehingga menjadi kebiasaan. 

                                                           
27

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Konsep dan Aplikasinya 

dalam Kehidupan)(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 184. 



31 
 

 

Menurut Abu Bakar Zikri perbuatan 

manusia , apabila dikerjakan secara 

berulang-ulang sehingga menjadi mudah 

melakukannya, itu dinamakan 

adat/kebiasaan. 

3) Hereditas/ keturunan 

Secara langsung atau tidak langsung 

keturunan sangat mempengaruhi 

pembentukan karakter atau sikap 

seseorang. Menurut Schopenhour 

berpendapat bahwa seseorang ditentukan 

oleh bakat yang dibawa sejak lahir. 

4) Lingkungan 

Salah satu aspek yang turut 

membentuk corak sikap dan tingkah laku 

seseorang adalah faktor milieu/lingkungan 

dimana seorang berada. Mileu artinya 

suatu yang melingkupi tubuh yang hidup 

meliputi tanah dan udara, sedangkan 

lingkungan manusia adalah apa yang 

mengelilinginya, seperti negeri, lautan, 

dan masyarakat. Dengan kata lain , milieu 

adalah segala apa yang melingkupi 

manusia dalam arti yang seluas-luasnya 

yakni lingkungan alam dan lingkungan 

pergaulan. 
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3. Remaja 

a. Pengertian Remaja 

Kata “remaja” berasal dari bahasa latin 

yaitu adolescene yang berarti  to grow maturity 

yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi 

dewasa. Istilah adolescence seperti yang 

dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang 

lebih luas, mencakup kematangan mental, 

emosional, sosial dan fisik.
28

 

Menurut Piaget, mengemukakan bahwa 

secara psikologis masa remaja adalah:  usia 

dimana individu berintegrasi dengan 

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi 

merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih 

tua melainkan berada dalam tingkatan yang 

sama, sekurang-kurangnya dalam memecahkan 

masalah.
29

 

Sedangkan menurut pakar psikologi 

perkembangan (termasuk di indonesia), yang 

banyak dianut adalah pendapat Hurlock yang 

membagi masa remaja menjadi masa remaja 

awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan massa 

remaja akhir (16 atau 17 tahun hingga 18 

tahun).
30
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Masa remaja termasuk masa yang 

sangat menentukan karena pada masa ini anak-

anak mengalami banyak perubahan pada psikis 

dan fisiknya. Terjadinya perubahan kejiwaan 

menimbulkan kebingungan dikalangan remaja, 

mereka mengalami penuh gejolak emosi dan 

tekanan jiwa sehingga menyimpang dari aturan 

dan norma-norma sosial yang berlaku 

dikalangan masyarakat. 

Mendefinisikan remaja untuk 

masyarakat  Indonesia maksudnya dengan 

menetapkan definisi remaja secara umum. 

Masalahnya adalah karena Indonesia terdiri dari 

berbagai macam suku, adat, dan tingkat sosial-

ekonomi maupun pendidikan. Kita bisa 

menjumpai masyarakat golongan atas yang 

sangat terdidik dan menyerupai masyarakat di 

negara-negara barat. Dengan perkataan lain, 

tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam 

dan berlaku secara rasional. Walaupun 

demikian, sebagai pedoman umum kita dapat 

menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan 

belum menikah untuk remaja Indonesia dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1) Usia 11 tahun adalah usia ketika pada 

umumnya tanda-tanda seksual mulai 

tampak. 

2) Usia 11 tahun sudah dianggap akil balig, 

baik menurut adat maupun 
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agama.sehingga tidak diperlakukan 

mereka sebagai anak-anak. 

3) Di usia tersebut mulai ada tanda-tanda 

penyempurnaan perkembangan jiwa 

seperti tercapainya identiitas diri, 

tercapainya fase genital, perkembangan 

kognitif maupun moral. 

4) Batas 24 tahun merupakan batas 

maksimal, yaitu untuk memberi peluang 

bagi mereka yang sampai batas usia 

tersebut masih menggantungkan diri pada 

orang tua. 

5) Dalam definisi di atas, status perkawinan 

sangat menentukan, karena arti pekawinan 

masih sangat penting di masyarakat kita 

pada umumnya. Seorang yang sudah 

menikah diusia berapapun dianggap 

sebagai orang dewasa penuh, baik secara 

hukum maupun dalam kehidupan 

masyarakat dan keluarga. Karena itu 

definisi remaja disini dibatasi khusus 

untuk yang belum menikah.
31
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b. Tugas-Tugas Perkembangan Masa Remaja 

Tugas perkembangan masa remaja 

difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan 

perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk 

mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku 

secara dewasa. Adapun tugas-tugas 

perkembamgan masa remaja, menurut Hurlock 

adalah berusah : 

1) Mampu menerima keadaan fisiknya. 

2) Mampu menerima dan memahami  peran 

seks usia dewasa 

3) Mampu membina hubungan baik dengan 

anggota kelompok yang berlainan jenis. 

4) Mencapai kemandirian emosional 

5) Mencapai kemandirian ekonomi 

6) Mengembangkan konsep dan keterampilan 

intelektual yang sangat diperlukan untuk 

melakukan peran sebagai anggota 

masyarakat. 

7) Memahami dan menginternalisasikan 

nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. 

8) Mengembangkan perilaku tanggung jawab 

sosial yang diperlukan untuk memasuki 

dunia dewasa. 

9) Mempersiapkan diri untuk memasuki 

perkawinan 

10) Memahami dan mempersiapkan berbagai 

tanggung jawab kehidupan keluarga. 
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Tugas-tugas perkembangan fase remaja 

ini amat berkaitan dengan perkembangan 

kognitifnya, yaitu fase operasinal formal. 

Kematangan pencapaian fase kognitif akan 

sangat membantu kemampuan dalam 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya 

itudengan baik. Agar dapat memenuhi dan 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan, 

diperlukan kemampuan kreatif remaja. 

Kemampuan kreatif ini banyak diwarnai oleh 

perkembangan kognitifnya.
32

 

 

4. Masyarakat 

Secara bahasa kata “masyarakat” berasal 

dari kata Arab: Syarika kata ini terpakai dalam 

Bahasa Indonesia/Malaysia, dalam bahasa malaysia 

tetap dalam ejaan aslinya Syarikat, dalam bahasa 

Indonesia : serikat, dalam kata ini tersimpul unsur-

unsur pengertian: berhubungan dan pembentukan 

suatu kelompok atau golongan atau kumpulan. Dan 

kata masyarakat hanya terpakaidalam kedua bahasa 

tersebut untuk menanamkan pergaulan hidup.
33

 

Secara istilah Masyarakat ialah kelompok 

manusia yang tetap cukup lamahidup dan 

bekerjasama, sehingga mereka itu dapat 
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mengorganisasikan dirinya dan berpikir mengenai 

dirinya sebagai kesatuan sosial, yang mempunyai 

batas-batas tertentu.
34

 

Suatu masyarakat terbentuk  karena setiap 

manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan 

hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah 

makhluk sosial yang secara kodrati saling 

membutuhkan satu sama lainnya. 

Dari beberapa definisi masyarakat di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat bukan 

sekedar kumpulan manusia semata-mata tanpa 

ikatan, akan ketapi terdapat hubungan fungsional 

antara satu dengan yang lainnya. Setip individu 

mempunyai kesadaran akan keberadaannya di 

tengah-tengah individu lainnya, sehingga sistem 

pergaulan yang membentuk kepribadian dari setiap 

individu yang disadarkan atas kebiasaan atau 

lembaga kemasyarakatan yang hidup dalam 

masyarakat tertentu. 

Masyarakat bukan hanya sekedar memiliki 

hubunganfungsional saja tetapi masyarakat juga 

memiliki ide-ide serta gagasan yang dimiliki oleh 

masing-masing individu, dapat merubah sebuah 

nasip mereka untuk mendapatkan kebeasan berfikir 

dalam memajukan desa, budaya, pendidikan, 

agama, polotik, sosial, serta yang lainnya. 
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Adapun Ciri-ciri masyarakat dalam satu 

bentuk kehidupan bersama menurut Soejono 

Soekarto antara lain adalah sebagai berikut:  

1) Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu 

sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun 

angka yang pasti untuk menentukan berapa 

jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi 

secara teoritis, angka minimumnya adalah 

dua orang yang hidup bersama.  

2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. 

Kumpulan dari manusia tidaklah sama 

dengan kumpulan benda-benda mati seperti 

umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh 

dengan berkumpulnya manusia, maka akan 

timbul manusia-manusia baru. Manusia itu 

juga dapat bercakap-cakap, merasa dan 

mengerti, mereka juga mempunyai 

keinginan-keinginan untuk menyampaikan 

kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. 

Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah 

sistem komunikasi dan timbullah peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan antar 

manusia dengan kelompok tersebut. 

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan 

suatu kesatuan. 

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup 

bersama. Sistem kehidupan bersama 

menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap 
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anggota kelompok merasa dirinya terikat satu 

dengan lainnya.
35
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan 

“pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
36

 Ada beberapa istilah yang digunakan 

untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri 

naturalistik, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif 

ke dalam, etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, 

interpretatif, ekologis, dan deskriptif.
37

 

Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan 

pengumpulan berbagai bahan empiris (studi kasus, 

pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, 

wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksi, dan 

visual) yang menggambarkan momen rutin dan 

problematis, serta maknanya dalam kehidupan 

individual dan kolektif.
38

 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu 

penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, 

menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan 
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pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, 

atau situasi. Dalam studi kasus, kita dapat 

menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara, 

observasi, dan kadang-kadang pemeriksaan dokumen 

dan artefak dalam pengumpulan data.
39

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Manusia merupakan alat (instrumen) utama 

pengumpulan data. Penelitian kualitatif menghendaki 

peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat 

utama pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar 

lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap 

kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.
40

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada remaja usia 14-

24 dalam sosial masyarakat di desa Sumberejo 

kecamatan Balong kabupaten Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah seperti 

dokumen yang lainnya.Berkaitan dengan hal ini pada 

jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis. 
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1. Data Primer 

Wawancara dilakukan kepada remaja usia 

14-24, ketua pemuda, dan juga kepala desa desa 

Sumberejo kecamatan Balong kabupaten Ponorogo. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari buku-buku 

pendidikan karakter, buku tentang remaja, buku 

tentang sosial masyarakat, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan karakter. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara mendalam (in depth interview), 

observasi berperan serta (participant observation), dan 

dokumentasi (document review). 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalahproses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai dimana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
41

 

Hal ini harus dilakukan secara mendalam untuk 

mendapatkan data yang detail dan valid.Dalam 

penelitian ini teknik wawancara yang digunakan 

ialah  wawancara mendalam, artinya metode yang 

selaras dengan perspektif interaksionalisme 
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simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak 

yang diwawancarai mendefinisikan sendiri 

lingkungannya serta menggunakan bahasa mereka 

sendiri mengenai fenomena-fenomena yang diteliti, 

tidak sekedar menjawab pertanyaan. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan kepada: 

a. Remaja usia 14-24, untuk mengetahui 

implementasi pendidikan karakter di desa 

Sumberejo kecamatan Balong kabupaten 

Ponorogo. 

b. Ketua pemuda/karang taruna, untuk 

mengetahui aktivitas dan kebiasaan-kebiasaan 

yang di lakukan remaja usia 14-24 di desa 

Sumberejo kecamatan Balong kabupaten 

Ponorogo. 

c. Kepala desa, untuk mengetahui kondisi sosial 

remaja di desa Sumberejo kecamatan Balong 

kabupaten Ponorogo. 

2. Teknik Observasi 

Metode observasi yaitu studi yang sengaja, 

dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-

gejala alam dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan.Observasi dilakukan secara sistematis 

mulai dari metode yang digunakan dalam observasi 

sampai cara-cara pencatatannya.
42

 

Pada observasi partisipan, peneliti bertindak 

tidak hanya sebagai instrument kunci tetapi juga 
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sebagai instrument penelitian.Idrus menjelaskan 

observasi partisipatif maksudnya adalah dalam 

pengamatan peneliti melibatkan langsung dalam 

kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian.
43

 

Peneliti menggunakan observasi 

berpartisipasif yaitu sambil melakukan pengamatan 

peneliti juga terlibat dalam kegiatan yang sedang 

diamati. Yang diamati adalah segala perilaku dan 

aktivitas remaja karang tarunausia 14-24. 

3. Teknik Dokumenter 

Metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, 

transkip, surat kabar, agenda, foto dan 

sebagainya.
44

 Adapun dalam penelitian ini peneliti 

akan mengumpulkan data-data mengenai 

pendidikan karakter remaja usia 14-24 tentang 

penerapannya dalam masyarakat, serta data 

penelitian yang lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Kemudian tentang konsep 

pendidikan karakter dan penerapanya oleh remaja 

untuk menguatkan sumber data yang diperoleh dari 

penelitian sehingga kelengkapan data tersebut valid 

dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. 

F. Teknik Analisis Data 
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Teknik analisa data dalam kasus ini 

menggunakan analisis deduktif, keterangan-keterangan 

yang bersifat umum menjadi pengertian khusus yang 

terperinci.Sedangkan aktifitas dalam analisis data 

mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman 

yang mengemukakan bahwa aktifitas analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan sehingga 

datanya sampai jenuh.Adapun langkah-langkah analisis 

data adalah 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal- hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dalam penelitian ini, data yang direduksi adalah 

data-data hasil observasi, wawancara, dan hasil 

penelitian yang dilakukan.
45

 Dalam penelitian ini 

peneliti mengumpulkan data yang baik maupun 

data yang buruk yang dibutuhkan maupun yang 

tidak dibutuuhkan. Dengan data itu maka akan 

terjawab hasil yang ditemkan. 

 

 

2. Data Display 
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Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplay data. Display data 

dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang akan terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

difahami.
46

Setelah data dipilah-pilah dan 

menemukan data yang dibutuhkan, maka peneliti 

melakukan penulisan data yang ditemukan dalam 

sebuah kalimat dan kata-kata yang telah difahami. 

3. Kesimpulan/ verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dikemukakan  bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berada dilapangan.
47

 

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yan 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap 
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sehingga setelah ditelit menjadi jelas dalam pola 

hubungan sehingga akan mudah dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah analisis data 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesaksian (validitas) dan 

keadaan (reliabilitas).Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredibilitas) dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik pengamatan triangulasi. Teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan 

terhadap data itu. Teknik triangulasi dapat dibedakan 

menjadi empat macam, yaitu sumber, metode, penyidik, 

dan teori. 

Penyajian 

data 

Kesimpulan 

Reduksi 

data 

Pengumpulan 

data 
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Triangulasi yaitu teknik pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek atau 

membandingkan data yang telah diperoleh dari 

beberapa sumber atau informan. Sedangkan triangulasi 

metode adalah penggunaan berbagai metode 

pengumpulan data untuk menggali data yang sejenis 

agar dapat dijadikan data yang valid. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu 

tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah: (1) Tahap pra lapangan yang 

meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

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 tentang 

konsep pendidikan karakter, kondisi karakter remaja 

usia 14-24 di desa Sumberejo kecamatan Balong 
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Ponorogo, implementasi konsep pendidikan karakter, 

dan juga mengumpulkan data-data penunjang lainnya 

seperti: sejarah desa, kondisi sosial, dan data-data 

lainya yang dibutuhkan dalam melengkapi penelitian ini 

agar bisa menjadi penelitian yang mendapatkan hasil 

yang terbaik dan sempurna (3) Tahap analisis data yang 

meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data 

(4) Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Deskripsi Lokasi 

a. Sejarah Terbentuknya Desa Sumberejo 

 Sejarah terbentuknya desa Sumberejo 

berawal dari penggabungan 2 (dua) desa yang 

ada sebelumnya, yakni desa Sabet dan desa 

Jugo. Pada waktu itu tepatnya pada tahun 

1921 muncul gagasan dari tokoh-tokoh 

masyarakat yang ada di kedua desa tersebut 

untuk menggabungkan kedua desa yang ada 

menjadi satu desa. Alasan penggabungan 

kedua desa tersebut antara lain, karena 

adanya beberapa kesamaan dan ciri dari 

kedua desa tersebut, yaitu: pertama, Luas 

wilayah dari masing-masing desa tidak terlalu 

luas, bahkan bisa dibilang sangat sempit. 

Kedua,Jumlah penduduk darimasing-masing 

desa relatif sedikit. Ketiga, untuk 

memudahkan adanya pelayanan masyarakat.  

     Dari adanya gagasan tersebut, akhirnya 

pada tahun itu juga (1921) ddiadakan 

musyawarah antara lurah Sabet dan lurah 

Jugo juga perangkat desa beserta sesepuh dan 

tokoh-tokoh masyarakat dari kedua tersebut. 

Musyawarah itu akhirnya menghasilkan 

beberapa kesepakatan, antara lain: 

50 
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a. Digabungnya desa Sabet dan desa Jugo 

menjadi satu desa. 

b. Disepakati nama desa yang baru yaitu 

“Desa Sumberejo” yang berasal dari kata 

“sumber” yang artinya mata air, dan kata 

“rejo” yang artinya ramai/banyak. Hal ini 

diilhami dari kondisi dan ciri khas daerah 

ini yang terdapat banyak sumber/ mata 

air yang sangat cocok dan bermanfaat 

bagi kehidupan masyarakat di desa itu, 

yang mayoritas penduduknya 

bermatapencaharian bercocok tanam. 

c. Disepakati pula bahwa desa yang 

sebelumnya ada,  yaitu desa Sabet 

dijadikan dukuh Sabet, dan desa Jugo 

dijadikan. 

d. Untuk mengisi kepemimpinan desa, 

maka akan segera dilaksanakan proses 

pemilihan pemimpin (pemilihan lurah) 

yang akan dilaksanakan pemilihan secara 

langsung. 

       Menindak lanjuti dari hasil musyawarah 

tersebut, akhirnya pada tahun itu juga (1921) 

dilaksanakan pemilihan lurah langsung yang 

pertama di desa Sumberejo. Adapun calon 

yang muncul pada saat itu adalah: 

Jodrono, yang sebelumnya menjabat/ 

merupakan lurah dari desa Sabet, dan 

Tamiyoredjo, yang juga sebelumnya 
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menjabat/ merupakan lurah dari desa Jugo. 

Yang pada akhirnya terpilih sebagai lurah 

desa Sumberejo yang pertama adalah 

Tamiyorejo. Proses dari pelaksanaan 

pemilihan lurah Sumberejo tersebut, 

kehidupan masyarakat desa Sumberejo aman, 

damai, tentram, dan masyarakatnya hidup 

berdampingan dengan semangat hidup 

gotong royong yang tinggi. Itulah yang 

menjadi ciri khas masyarakat desa 

Sumberejoyang masih terjaga dan terpelihara 

dengan baik sampai saat ini.  

 

b. Kondisi Demografi  Desa Sumberejo 

Desa Sumberejo terbagi menjadi 2 

(dua) dukuh dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1525 jiwa dan 411 KK dengan 

rincian dukuh Sabet dengan jumah penduduk 

717 jiwa, 190 KK yang terdiri dari 361 jiwa 

laki-laki dan 356 jiwa perempuan. Sedangkan 

di dengan jumla penduduk 808 Jiwa, 221 KK 

yang terdiri dari  laki-laiki 410 dan 398 

perempuan. 

 

c. Keadaan Sosial 

Beberapa perkumpulan yang sifatnya 

sosial ada di lingkungan desa Sumberejo. 

Diantaranya adalah arisan dan yasinan yang 

diadakan  ibu-ibu dan bapak-bapak  RT atau 



53 
 

 

RW serta kelompok-kelompok sosial 

masyarakat. Selain itu acara-acara yang 

sifatnya temporerapabila dipandang penting 

bisa dilakukan tingkat RT,RW maupun desa. 

Adapun kelompok-kelompok sosial 

kemasyarakatan tersebut antara lain: 

1. Kesenian REOG 

REOG adalah kesenian asli daerah 

Ponorogo.  Desa Sumberjo sebelumnya 

tidak memiliki kesenian ini. Pada jaman 

dahulu REOG Sumberjo ini sangat 

terkenal sampai diundang ke acara-acara 

desa tetangga, akan tetapi lama kelamaan 

personil pemain REOG lama-lama 

berkurang dikarenakan banyak yang 

merantau ke luar jawa. Karena pemainnya 

main habis pada akhirnya kesenia REOG 

Sumberejo mati. Selang  beberapa tahun 

Sumberjo mendapatkan bantuan berupa 

seperangkat alat REOG keduakalinya. 

Akhirnya dibentuklah group REOG 

dengan nama SINGO JOYO. Hingga saat 

ini  kesenian REOG masih dilestarikan 

dengan latihan pada malam minggu. 

2. Seni Tradisional Musik Ojrot 

Seni tradisional musik ojrot yang 

dimiliki oleh masyarakat desa Sumberejo 

pernah mengalami masa-masa keemasan, 

tetapi seiring perkembangan jaman , seni 
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tradisional ini lambat laun semakin redup 

karena peralatan yang sudah tidak 

memadai lagi dengan perkembangan 

jaman yang semakin modern serta kurang 

keterbatasan sarana.  

3. Gotong Royong 

Kegiatan gotong royong masih tetap 

bertahan,seperti membongkar rumah, 

membangu masjid, bersih-bersih makam, 

serta kerjabakti RT atau lingkungan 

masih dilaksanakan. Kegiatan seperti 

memberikan antusias yang dalam 

menumbukan jiwa saling membantu. 

4. Kegiatan Ekonomi Desa Sumberejo 

Secara umum kegiatan perekonomian 

yang ada di desa Sumberejo baik, karena 

memang selain kondisi geografis 

pertanian yang sangat mendukung, akses 

jalan juga sangat berpengaruh dalam 

perkembangan ekonomi desa secara 

keseluruhan. Desa Sumberejo merupakan 

dataran rendah yang sangat potensial 

untuk pengembangan pertanian, sehingga 

sebagian besar masyarakat 

berpencaharian sebagai petani disamping  

sebagai peternak, pedagang atau 

wiraswasta, dan pegawai negeri. Ada 

beberapa home industri juga didesa 

Sumberejo yaitu industri tempe, anyaman 
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bambu, produksi sale dan lain- lain. 

Namun karena kendala modal dan inovasi 

produk serta mahalnya bahan baku 

pembuatannya maka industri ini kian 

menurun. Namun sebenarnya ini menjadi 

peluang usaha yang patut dipupuk karena 

sebagai usaha pemberdayaan masyarakat 

perdesaan. 

Adapun mata pencaharian sebagian 

besar penduduk desa Sumberejo pada 

umumnya bermata pencaharian sebagai 

petani  dan buruh tani. Untuk lebih 

rincinya  sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa 

Sumberejo 

NO Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 798 

2 Buruh Tani 623 

3 Tukang Batu 31 

4 Pengangguran 27 

5 PNS 23 

6 Pedagang  13 

7 Tukang Kayu 9 

8 Penjahit 6 

9 Pensiunan  5 

 JUMLAH 1525 Jiwa 
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2. Deskripsi Karang Taruna 

a. Sejarah berdirinya Karang Taruna Praja 

Mukti 

Karang taruna adalah organisasi 

sosial wadah pengembangan generasi 

pemuda masyarakat yang tumbuh dan 

berkembang atas dasar kesadaran dan 

tanggung jawab sosial dari, dan untuk 

masyarakat terutama generasi muda di 

wilayah desa. Keanggotaan karang taruna 

diikuti generasi seluruh muda dalam 

lingkungan desa atau komunitas adat 

sederajat yang berusia 11 sampai dengan 30 

tahun pada umumnya secara otomatis 

menjadi anggotanya, tanpa pengangkatan, 

yang selanjutnya disebut sebagai warga 

karang taruna. Setiap generasi muda dalam 

kedudukannya sebagai warga karang taruna 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

tanpa membedakan asal keturunan, golongan, 

suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan 

sosial, pendirian politik dan agama. 

 Jugo adalah sebuah pedukuhan yang 

ada di desa Sumberejo yang terdiri dari 3 RT 

yakni RT 01, RT 02, dan RT 03 di bawah 

komando ketua RW 01. Seperti dukuh-dukuh 

yang lain daerah ini tidak memiliki greget 

untuk memikirkan kepemudaan, yang ada 

hanyalah sebagian kecil kelompok pramusaji 
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sekitar lingkungannya. Itupun tidak 

terorganisasi, artinya bergeraknya hanya pas 

ada hajatan tetangga kanan kiri saja, di luar 

hal itu tidak ada kegiatan apapun. Pemuda-

pemudi tidak ada ikatan sehingga rentang 

terjadi gesekan dan perseteruan antara RT 

satu dengan RT yang lainnya, banyak hal 

yang memicu gesekan-gesekan tersebut. 

Saling mengejek, selisih paham saat laden, 

dan tidak mau berbaur dengan sesama 

pemuda. Semua ini terjadi karena tidak 

adanya kesatuan di kepemudaan diperparah 

lagi dengan seringnya pemuda desa lain yang 

datang ke tempat orang punya  hajat dan 

berlaku tidak sopan. Semua persoalan tidak 

bisa teratasi karena tidak ada kebersamaan. 

  Melihat dan mengalami hal-hal 

tersebut diatas beberapa pemuda mulai 

berfikir, menganalisa dan mencari solusi. 

Mereka mulai menyusun langkah. Mula-mula 

menemui ketua RT dan RW, setelah mendapat 

dukungan barulah melangkah kepada teman-

teman muda-mudi walaupun tidak mudah 

untuk mempertemukan muda-mudi tapi dari 

usaha gigih beberapa pemuda ini pada 8 

Agustus 2009 malam minggu berhasil 

dilaksanakan pertemuan muda-mudi desa 

Sumberejo disebuah ruang kelas  TPQ yang 

mana ketika malam hari tidak dipakai, maka 
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tempat tersebut dimanfaatkan untuk tempat 

bertemunya pemuda-pemudi dalam rangka 

pembentukan karang taruna. 

  Salah satu hasil penting dari 

pertemuan tersebut adalah disepakati 

pembentukan karang taruna dan saat itu juga 

terpilih sebagai ketua saudara Syamsudin 

yang didampingi saudara Ahmad Mongin 

sebagai wakil ketua. Dengan berliku, pelan 

tapi pasti disusunlah program-program untuk 

menetapkan nama dan menyusun pengurus 

serta kumpul rutinannya tiap bulan. Bulan 

Oktober 2009 (3 bulan setelah pertemuan 

pertama) atas usulan bapak Abdul Syukur 

maka nama “Praja Mukti” resmi menjadi 

nama karang taruna desa Sumberejo. Nama 

tersebut di ambil kepanjangan dari Persatuan 

Remaja Jugo Menuju Kesuksesan Sejati, 

dengan harapan karang taruna PRAJAMUKTI 

akan menjadi wadah organisasi kepemudaan 

yang bisa membantu dan melayani masyarakat 

dengan baik sampai akhir nanti. 

 

b. Azas, Landasan, dan Tujuan Karang 

Taruna 

1) Azas 

Karang Taruna Praja Mukti berdasarkan 

pancasila dan UUD 1945 

2) Landasan. 
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Karang Taruna Praja Mukti berdasarkan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Ruma 

Tangga.  

3) Tujuan 

a) Terwujudnya pertumbuhan dan 

perkembangan kesadaran dan sikap 

toleransi yang kuat pada setiap 

generasi muda. 

b) Terbentuknya jiwa dan semangat 

perjuangan generasi muda dan warga 

karang taruna yang terampil dan 

kepribadian yang baik. 

c) Terwujudnya kesejahteraan sosial 

warga masyarakat Desa Sumberejo 

Balong Ponorogo. 

c. Visi dan Misi Karang Taruna Praja Mukti 

1) Visi 

Menjadikan pemuda-pemudi sebagai 

tulang punggung Desa Sumberejo pada 

khususnya dan negara pada umumnya. 

2) Misi 

a) Menjalankan sifat sosial bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitar. 

b) Melestarikan kesenian dan 

kebudayaan 

c) Menanamkan karakter pemuda Desa 

d) Menyokong pembangunan, penggerak 

kegiatan, dan mensukseskan setiap 

acara. 
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d. Struktur Pengurus Karang Taruna Praja 

Mukti 

Pelindung  : Mulyadi,S.Pd  

Penasehat  : Imam Ma’ruf  

 Ahmad Sahal  

Ketua       : Ahmad H  

Wakil       : Muklis Nur S  

Sekertaris  :  Ahmad S  

Bendahara : Mujahiddin  

Anggota    : Syamsudin Kanif  

 Wahyudi Alek R 

 Ambar Andreas 

 Nurkholis Alif fatur R 

 Parno Kiki 

 Yusamdani Hendrawan 

 Imam Muhyi Saiful 

 Ikhsan Anton 

 Rijalul 

Mahmudi 

Jefri 

Riskayani 

 Mahmud B Imam U 

 Zuyyinal Mu Yazid 

 Imam  Mahmud k 
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 Slamet Indra  Hanafi  

 Khoirul M Hadi  

 Febi Agung Satria 

 Hanafi K Sadam 

 Imam Daroji Khoirul H 

 Tri Pamuji  Ahmad S 

 Andris Suhadi 

 Ulwan Hasbi Agung P 

 Wildan Akbar Aji B 

 M Ulinuha Abdul H 

 Zidni Alfia  Roisatun N 

 Nur Hayati Lailatui M 

 Ima Musael 

 Atik Hilda R 

 Dian Frizka 

 Ayu Siti Jamilah 

 Ulfi Eva 

 

 

e. Aset Yang Dimiliki Karang Taruna Praja 

Mukti 
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Setelah 10 tahun berdiri kumpulan 

pemuda karang taruna Praja Mukti memiliki 

banyak aset yang sudah dikumpulkan di 

antaranya: 

Tabel 4.2 

Sarana dan Prasarana Karang Taruna Praja Mukti 

No Nama Barang Jumlah 

1 Sound System 1 setel 

2 Terop 2 stel 

3 Kursi 120 buah 

4 Meja  10 buah 

5 Nampan  25 buah 

6 Alas piring 23 buah 

7 Terpal 2 buah 

8 Seragam 2 stel 100 buah 

9 Taplak Meja 12 buah 

10 Taplak senek 4 buah 

11 Kotak Becek 1 buah 

12 Pasangan  1 buah 

13 Rambu LANTAS 2 Buah 

14 Tirai  2 buah 

15 Terop senek 1 set 

 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 
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1. Kondisi Karakter Remaja Usia 14-24di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo 

Dampak globalisasi yang terjadi saat ini 

membawa masyarakat Indonesia melupakan 

pendidikan karakter bangsa. Padahal pendidikan 

karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang 

sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini 

sampai remaja. Maju tidaknya suatu bangsa dapat 

dilihat daru kualitas pendidikan yang ada dalam 

negara tersebut terutama pendidikan karakter. 

Tata krama, etika, kreativitas, disiplin, dan 

tanggung jawab pemuda saat ini disinyalir kian 

turun akibat melemahnya pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. Padahal, ini telah menjadi 

kesatuan kurikulum pendidikan yang 

diimplementasikan dalam kegiatan belajar 

mengajar disekolah agar peserta didik dapat 

menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan karakter yang diajarkan. 

Fakta dilapangan berbicara bahwasanya 

pendidikan karakter masih sebatas teori saja 

belum sepenuhnya di terapkan anak-anak bangsa 

khususnya para pemuda seperti yang kita lihat 

banyak anak-anak SMP/SMA yang ahlak dan 

moralnya sudah tidak tertata lagi bahkan tidak ada 

bedanya dengan anak-anak jalanan yang tidak 

pernah mengenyam bangku pendidikan. Banyak 

keluhan masyarakat tentang menurunya etika, 
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disiplin, dan tanggung jawab remaja jaman 

sekarnagkarena melemahnya pendidikan karakter. 

Persoalan degradesi ahlak yang tiada henti, 

membuat keprihatinan semua orang, oleh 

karenanya perlu adanya bantuan 

pengimplementasian pendidikan karakter. 

Masalah-masalah remaja yang membuat prihatin 

masyarakat adalah kenakalan yang bersifat negatif 

dan tidak diatur dalam undang-undang sehingga 

tidak dapat dan sulit dikatakan sebagai 

pelanggaran hukum akan meski demikian hal 

seperti ini harus di hilangkan dalam tatanan 

kehidupan sosial agar tidak merambah dan 

menjadi budaya karena bisa membuat 

tercorengnya nama baik suatu daerah atau 

organisasi yang membuat prihatin para 

warga.Bentuk penyimpangan yang terjadi  adalah  

berkata kotor, hilangnya sopan santun atau tata 

krama kepada orang tua, nonton film porno, tidak 

menjalankan perintah agama, tidak mau bersosial 

dengan masyarakat, trak trakan, membolos 

sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Zainal 

salah satu anggota Praja Mukti menyatakan: 

 

Hampir setiap malam saya keluar rumah ke 

tempat dimana kami berkumpul. Biasanya 

kami kumpul bersama teman-teman di 

rumah mas Muhyi, tempat ini dijadikan 

markas oleh teman-teman yang suka keluar 

malam dan begadang bahkan ada group wa 
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untuk kelompok ini yaitu “comunitas 

ngobar”. Akan tetapi, isi di dalamnya tidak 

sesuai dengan nama groupnya.Tidak hanya 

ngobar, sesekali ada minuman anggunya 

jugar.
48

 

 

Tindakan-tindakan yang seharusnya tidak 

boleh dilakukan remaja membuat hilangnya peran 

remaja dalam memberikan pelayanan dan menjadi 

agen perubahan generasi yang akan datang di 

masyarakat, sehingga tugas-tugas remaja dalam 

masyarakat tidak terealisasikan dengan 

sepenuhnya. Berdasarkan wawancara dengan 

bapak Mulyadi,  mengatakan bahwa: 

 

Belum sepenuhnya bisa memahami keadaan 

fisik mas.Karena masih ada yang memiliki 

jiwa kekanak-kanakan padahal usianya 

sudah masuk dewasa tapi secara pikiran 

masih jauh dari dewasa. Sedangkan dalam 

berhubungan kepada sesama masih kurang 

baik.terkadang ada yang pilih-pilih, Apalagi 

kalau sesama  lawan jenis agak canggung.
49

 

 

Era globalisasi memberikan kemudahan 

berbagai hal khususnya dalam penggunakan alat 

informasi dan komunikasi. Disisi lain Peradaban  

seperti ini memberikan dampak negatif yang 

mengancam pendidikan. Dimana pada masa ini 

                                                           
48

Lihat transkip wawancara nomer: 02\W\10-3\2019 
49

Lihat transkip wawancara nomer: 01\W\26-2\2019 
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dibutuhkan pendidik yang dapat membimbing 

para remaja untuk dapat memanfaatkan 

penggunaan sosial media dengan baik agar tidak 

terjerumus  ke dalam hal-hal yang dapat 

merugikan diri sendiri ataupun lingkungan 

penddikan di sekitar karang taruna kususnya Praja 

Mukti. Dengan adanya sosial media, di harapkan 

sedikit demi sedikit akan dapat merubah pola 

pikir yang diajarkan oleh keluarga, akan tetapi, 

harapan tidak sesuai dengan kenyataan, menurut 

pemikiran mereka jika terdapat suatu masalah 

secara pribadi, maka mencurahkan isi hati mereka 

menggunakan sosial media tanpa membutuhkan 

lagi peran orang tua. Inilah yang menjadi problem 

pendidikan karakter yang paling utama yang 

mengubah peran orang tua, sekolah, dan 

masyarakat (pendidik) yang digantikan sosial 

media. 

Disinilah bahayanya bahwa, media sosial 

dapat menghapus peranan penting lingkungan dan 

masyarakat sekitar dalam memperbaiki perubahan 

sikap remaja menuju dewasa. Hal yang demikian 

terjadi pada sebagian pemuda Praja Mukti. Jika 

peranan tersebut diambil alih oleh sosial media 

maka apalagi yang akan diperankan oleh 

lingkungan dan masyarakat untuk memperbaiki 

kepribadian remaja. Apabila ini sampai terjadi 

maka para remaja akan memiliki sifat yang egois, 

yang mana mereka lebih mementingkan diri 
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mereka sendiri tanpa mau adanya ikut campur 

urusan orang lain dan juga mereka akan lebih 

memilih asyik dengan dunia mereka sendiri tanpa 

adanya kepedulian terhadap lingkungan disekitar 

mereka bahkan diri mereka sendiri juga 

diabaikan. 

Masyarakat sebagai lingkungan pendidikan 

yang lebih luas turut berperan dalam 

terselenggaranya proses pendidikan karakter. 

Setiap individu sebagai anggota dari masyarakat 

tersebut harus bertanggung jawab dalam 

menciptakan suasana yang nyaman dan 

mendukung tumbuh kembangnya karakter 

individu-individu di masyarakat. 

Oleh karena itu, orang tua di lingkungan 

keluarga dituntut agar dapat memilih lingkungan 

yang mendukung pendidikan  karakter anak-anak 

mereka dan menghindari kondisi masyarakat yang 

buruk. Sebab, ketika anak berada di lingkungan 

masyarakat yang kurang baik, akan berdampak 

buruk pada perkembangan kepribadian atau   

karakter anak tersebut. Berdirinya karang taruna 

Praja Mukti membawa udara segar untuk 

menemukan jati diri remaja dan wadah 

pembentukan generasi bangsa untuk mewujudkan 

remaja berbudi luhur dan berkarakter baik. 

Berpijak dari tanggung jawab tersebut, 

karang taruna Praja Mukti melahirkan berbagai 

kegiatan kemasyarakatan yang mendukung 
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tumbuh kembangnya karakter, seperti peringatan 

hari besar keagamaan di mushala, atau masjid, 

khotmul quran, pembinaan ruhani, dan 

sebagainya. Dengan demikian, lingkungan 

masyarakat telah memberikan kontribusi positif 

bagi pendidikan  yang ada disekitarnya. 

Mengingat pentingnya peran lingkungan 

masyarakat sebagai salah satu diantara pusat 

pendidikan karakter,  setiap individu yang 

menjadi anggota masyarakat harus menciptakan 

suasana yang nyaman demi keberlangsungan 

proses pendidikan karakter yang terjadi 

didalamnya. Di Indonesia dikenal adanya konsep 

pendidikan berbasis masyarakat (community 

based education)sebagai upaya untuk 

memberdayakan masyarakat dalam  

penyelenggaraan pendidikan. Meskipun konsep 

ini lebih sering  dikaitkan dengan 

penyelenggaraan lembaga pendidikan formal 

(sekolah), dengan konsep ini menunjukkan bahwa 

kepedulian masyarakat sangatdibutuhkan serta 

keberadaannya sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan pendidikan dilingkungan pendidikan 

formal.  

Melihat hal tersebut secara tidak langsung 

terjadi adanya kerja sama antara lembaga formal 

dan nonformal dalam mensukseskan pendidikan 

karakter. Implementasi pendidikan karakter harus 

ditopang oleh pilar yang kuat agar tidak mudah 
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hilang tergerus arus perjalanan sejarah. Karena 

pendidikan karakter merupakan bagian integral 

dari keseluruhan tatanan pendidikan nasional, 

sehingga harus dikembangkan dan dilaksanakan 

secara sistematik dan holistik dalam  tiga pilar 

nasional pendidikan karakter, yaitu satuan 

pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, satuan 

pendidikan non formal), keluarga (keluarga inti, 

keluarga luar, keluarga orang tua tunggal), dan 

masyarakat (komunitas, masyarakat lokal, 

wilayah, bangsa dan negara). Dibawah ni akan di 

jelaskan secara rinci konsep pendidikan karakter 

yang ada di lembaga formal.
50

 

2. Langkah-langkah Remaja Usia14-24 dalam 

Menerapkan Pendidikan Karakter Melalui 

Kegiatan Karang Taruna Praja Mukti Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo 

Konsep pendidikan karakter yang 

diintegrasikan oleh karang taruna Praja Mukti 

hampir sama dengan konsep yang diajarkan di 

lembaga pendidikan formal secara umum. 

Berdasarkan wawancara dengan  Ahmad Hambali 

menyatakan bahwa: 

Dalam penerapan pendidikan karakter karang 

taruna Praja Mukti menggunakan strategi 

yang mana membuat program kegiatan yang 

                                                           
50

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 

Prespektif Islam (Bandung: PTRemaja Rosdakarya 2013), 154. 
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telah ditentukan dan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan 

pendidikan karakter pada anggota, hal yang 

dilakukan ialah dengan membiasakan dengan 

hal terkecil pada anggota anggota dengan 

etika yang baik dalam bermasyarakat, 

memberikan teladan yang baik, dan 

memberikan nasehat jika berbuat salah.
51

 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui secara 

rinci bahwa penerapan pendidikan karakter 

karang taruna Praja Mukti diantaranya adalah: 

 

a) Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari 

1) Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan proses 

pembentukan sikap dan perilaku yang 

relatif menetap dan bersifat otomatis 

melalui pembelajaran yang berulang-

ulang. Proses pembiasaan sebenarnya 

berintikan pengulangan artinya yang 

dibiasakan itu adalah sesuatu yang 

dilakukan berulang-ulang pembiasaan ini 

dilakukan karang taruna dalam mendidik 

remaja untuk selalu berbuat baik 

terutama dalam membentuk karakternya 

sehingga akan menjadi kepribadian yang 

sempurna.  

2) Keteladanan 
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 Metode terbaik untuk mengajarkan 

nilai kepada anggota Praja Mukti adalah 

keteladanan. Teladan selalu menjadi guru 

yang paling baik sebab sesuatu yang 

diperbuat melalui keteladanan selalu 

berdampak lebih luas , lebih jelas, dan 

lebih berpengaruh daripada hanya 

sebatas teori yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara Ahmad 

Hambali menyatakan bahwa: 

Cara yang paling efektif untuk 

menanamkan karakter kepada 

anggota adalah memberikan teladan 

yang baik. Adapun bentuk 

keteladanan yang diberikan 

atasanatau dari pengurus adalah 

teladan akhlak mulia misalnya 

keteladanan sopan santun,berlaku 

jujur, adil, kasih sayang, berkata baik, 

menjalin hubungan baik dengan 

masyarakat dan sebagainya. Jadi 

pengurus atau pengasuh sebagai figur 

yang dicontoh semua bawahanya 

dalam berperilaku selalu berhati-hati 

dan berusaha sebaik mungkin karena 

juga diniatkan mengajari adik-

adiknya.
52
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3) Kegiatan Spontan 

Kegiatan spontankegiatan yang 

dilakukan secara langsung pada saat itu 

juga. Kegiatan ini dilakukan ketika 

mengetahui salah satu anggota yang 

bertingkah kurang baik. Kegiatan 

spontan tidak hanya berkaitan dengan 

perilaku anak yang negatif tetapi pada 

sikap dan perilaku yang positif pun perlu 

ditanggapi atau diberi rewad.Berdsarkan 

hasil wawancara dari Ahmad Hambali 

menyatakan bahwa: 

Kegiatan spontan dilakukan dengan 

memberi pembenahan. Pembimbing, 

pengurus, atau anggota yang 

mengetahui jika salah seorang dari 

anggota yang berbuat tidak baik, 

secara langsung akan di benarkan. 

Contohnya jika ada anggota yang 

lewat didepan orang tua tidak permisi 

dan membungkukkan badan maka 

akan diingatkan.
53

 

 

4) Teguran 

Metode yang digunakan pendidik 

sangat menentukan keberhasilan. Upaya 

mengatasi kekeliruan serta mendorong  

pemuda agar tidak mengulangi 

kekeliruan yang sama yaitu dengan 
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memberikan teguran. Berdasarkan 

wawancara dengan Ahmad Hambali 

menyatakan bahwa: 

Ketika ada salah satu anggota Praja 

Mukti ada yang melakukan 

kesalahan, maka dari pengurus 

khususnya saya terlebih dahulu 

memberikan peringatan bahwa yang 

dilakukan tidak baik. Peringatan ini 

dilakukan didepan anggota ketika 

kegiatan kumpulan rutin. Akan tetapi 

dengan tidak menyebutkan langsung 

nama pelaku di depan umum, agar 

yang bersangkutan sadar diri dan mau 

merubah sendiri. Jika hal tersebut 

masih diulang lagi, maka yang 

bersangkutan akan dikucilkan dari 

organisasi. Dengan cara seperti ini 

diharapkan membuat anggota jera dan 

lebih berhati-hati jika bertindak.
54

 

 

5) Hukuman 

Langkah yang paling terahir dalam 

penerapan pendidikan karakter adalah 

dengan hukuman. Hukuman diberikan 

kepada anggota yang sering melakukan 

kesalahan berulang-ulang dan sudah 

diperingatkan dan ditegur akan tetapi 

belum ada indikasi adanya perubahan 

padanya.  
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b) Penerapan Dalam Kegiatan Karang 

Taruna 

Dalam pengimplementasian 

pendidikan karanter karang taruna Praja 

Mukti merujuk pada nilai-nilai/moral 

pendapat Lickona yaitu harus memenuhi 3 

aspek besar yaitu moral knowing, moral 

feeling, dan moral action. Strategi 

penanaman nilai oleh Lickona yang berdasar 

pada tiga aspek besar tersebut masing-nasing 

memiliki sub pokok inti dalam penerapannya 

dikehidupan nyata. 

Dalam menerapkan langkah-langkah 

penanaman nilai karakter Lickona adalah 

dengan cara melalui program kegiatan karang 

taruna dimana saat pelaksanaan kegiatan 

tersebut nantinya akan terjadi proses interaksi 

dan proses pendidikan karakter. Program-

program kegiatan karang taruna Praja Mukti 

yang telah direalisasikan adalah: 

1) Kumpul Rutinan 

Kumpul rutinan adalah salah satu 

kegiatan karang taruna yang dilaksanakan 

setiap satu bulan sekali yang 

dilaksanakan di ruang kelas TPQ yang 

terbuka. Tempat tersebut dipilih karena 

untuk menambah fungsikan agar tidak 

dipakai hanya 3 sore dalam satu minggu, 

karena tempat tersebut juga dibangun atas 
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swadaya masyarakat dan termasuk para 

pemuda yang ikut bergotong royong 

dalam pembangunanya maka ada sedikit 

hak untuk  menggunakannya. Selain itu 

juga  letaknya strategis yakni di tengah-

tengah lingkungan anggota praja mukti. 

Berdasarkan wawancara dengan 

Mujahidin selaku Sekretaris Karang 

Taruna Praja Mukti menjelaskan sebagai 

berikut:  

Kumpul rutinan pemuda Praja Mukti 

yang diisi dengan arisan 

dilaksanakan setiap satu bulan sekali 

pada tanggal 5. Kegiatan tersebut 

dimulai dengan membaca doa yang 

dipimpin oleh ketua dan dilanjutkan 

dengan arisan kemudian langsung 

musyawarah mengevaluasi kegiatan 

yang sudah dilakukan dan 

selanjutnya mempersiapkan 

program-program untuk bulan 

depanya. Dalam jalannya 

musyawarah semua anggota boleh 

mengutarakan pendapat,usulan 

maupun kritikan demi kebaikan 

anggota. Setelah acara selesai 

ditutup dengan doa bersama untuk 

kebaikan dan kesuksesan organisasi 

Praja Mukti.
55
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Tentang kegiatan kumpul rutinan ini 

juga didukung dengan hasil observasi 

peneliti yang dilakukan pada hari jumat, 

5 April 2019 pukul 20.00 hasil observasi 

tersebut yaitu: 

Kumpul rutinan bertepatan pada 

bulan April yang dilaksanakan di 

gedung pertemuan dengan agenda 

membahas acara buka bersama, 

persiapan pernikahan dan ibadah haji. 

Hasil musyawarah yakni 

pembentukan panitia buka bersama 

dilanjutkan tarawih bersama yang 

akan dilaksanakan pada tanggal 12 

Mei, kemudian acara pernikahan 

salah satu anggota yang akan 

dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 

Juni dengan rincian persiapan 

penataan tempat sebelum acara, 

pramusaji keesokan harinya, dan 

ditutup dengan beres-beres setelah 

acara. Terahir undangan bantuan 

persiapan ibadah haji dengan runtutan 

acara pada tanggal 16 Juli walimatu 

safar, selama ibadah haji pemuda 

lingkungan dimintai bantuan 

membaca yasin di kediaman shohibul 

bait, sepulang dari haji diminta 

bantuan pramusaji tamu haji.
56
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2) Bakti Sosial 

Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan 

oleh karang taruna Praja Mukti Desa 

Sumberejo Balong diantaranya adalah: 

(a) Kerja Bakti Lingkungan 

Kerja bakti lingkungan adalah 

kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama oleh anggota karang 

taruna sebagai wujud dari kegiatan 

bakti sosial karang taruna Praja Mukti 

Sunberejo Balong. Kegiatan kerja 

bakti dilakukan setiap akandatang 

hari raya atau ketika ada kegiatan 

masyarakat. Dimulai jam 06.00 pagi 

sampai selesai.Biasanya dilakukan 

pada hari libur agar semua anggota 

bisa mengikutinya. 

 

(b) Kerja Bakti Membersihkan Makam 

Kegiatan ini dilakukan oleh 

setiap kepala keluarga masyarakat 

Desa Sumberejo.Disini anggota 

karang taruna juga ikut 

berpartisipasi.Kerjabakti 

membersihkan makam dilakukan 

setiap akan datang bulan ramadhan 

dan 3 hari sebelum hari raya karena 

hari hari tersebut akan banyak 

pejiarah makam. Berdasarkan 
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wawancara denganmas Mujahidin 

mengatakan bahwa: 

Pertama, kerja bakti dilakukan, 

karena mayoritas masyarakat 

Desa Sumberejo 

bermatapencaharian sebagai 

petani dan mereka selalu 

disibukkan dengan barbagai 

pekerjaanya disawah. Oleh 

karena itu karang taruna Praja 

Mukti bermaksud membantu 

membersihkan semua 

lingkungan. Selain itu juga 

menambah keguyuban dan 

kerukunan bersama. Kedua, 

Kegiatan kerja bakti 

membersihkan makam Desa 

Sumberejo dilakukan pada saat 

akan datang bulan puasa. 

Pemberitahuan kerja bakti 

dilakukan oleh setiap ketua RT 

dengan mendatangi rumah- 

rumah warga. Sedangkan 

pemberitahuan karang taruna  

di amanahkan kepada 

ketunaya saja. Secara tidak 

langsung kegiatan ini melatih 

diri pemuda agar cinta 

lingkungan.
57

 

 

(c) Pramusaji 

                                                           
57

Lihat transkip wawancara nomer: 04\W\20-3\2019 



79 
 

 

Pramusaji merupakan kegiatan 

membantu warga yang sedang 

mempunyai hajatan seperti 

pernikahan, syukuran, dan lain-

lain.Pemuda karang taruna membantu 

dalam menyukseskan acara tersebut 

mulai awal persiapan sampai beres-

beres setelah selesai acara kurang 

lebih membutuhkan waktu minimal 3 

hari.Kegiatan ini dilakukan atas dasar 

rasa kekeluargaan, saling tolong 

menolong, bahu membahu antar 

teman dan memberi contoh bagi 

generasi selanjutnya. Berdasarkan 

wawancara dengan Mujahidin yang 

menyatakan bahwa: 

 

Ketika ada hajatan pernikahan, 

bersih desa, Kenduri, tasyakuran 

dan lain-lain karang taruna Praja 

Mukti pasti membantu.Walaupun 

bantuan tersebut hanya berupa 

tenaga dan pikiran namun 

tujuannya baik untuk menambah 

rasa kekeluargaan antar anggota 

dan warga masyarakat sekitar.
58

 

 

(d) Membantu Kesripahan (musibah) 
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Kesripahan atau terkena musibah 

merupakan keadaan keluarga yang 

salah satu dari anggotanya meninggal 

duni. Ketika mendengar ada musibah 

tersebut karang taruna Praja Mukti 

langsung mendatangi rumah duka 

membantu merapikan tempat dan 

mempersiapkan kursi untuk para 

takjiindan yang jauh dari rumah duka 

langsung menuju makam untuk 

membantu membuat liang lahat. 

Setelah mayat dikebumikan barulah 

semua pemuda bergotong royong 

mendirikan terop di depan rumah 

duka dan setiap malam pasca 

meninggal anggota Praja Mukti juga 

ikut tahlilan dan pramusaji disana. 

Hal tersebut berdasarkan wawancara 

denganMujahidinbahwa: 

 

Kesripahan bukan sebuah 

program karang taruna akan 

tetapi kesripahan adalah suatu 

keluarga yang tertimpa musibah 

bisa diakibatkan karena salah satu 

anggota keluarganya meninggal 

dunia, kena bencana dan lain-lain. 

Ketika ada orang yang tertimpa 

musibah anggota praja mukti 

selalu datang dan membantunya. 

Jika musibahnya orang meninggal  
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pemuda langsung mendatangi 

rumah duka dan membantu 

bersih-bersih rumah, mencari 

kursi pelayat, memakamkan, 

memasang terop, dan setiap 

malamnya tahlilan hingga 7 hari 

bersama masyarakat sekitar.
59

 

 

3) Peringatan Hari-hari Besar 

Peringatan hari-hari besar adalah 

salah satu kegiatan yang dapat digunakan 

dalam menerapkan pendidikan karakter. 

Pengintegrasian pendidikan karakter 

dapat dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan-kegiatan hari-hari besar. Hari-

hari besar disini maksudnya yaitu hari 

raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari 

Isra’ Mi’raj, Hari Maulid Nabi 

Muhammad SAW, dan Hari Ulang Tahun 

kemerdekaan Indonesia yang sudah pasti 

tidak terlewatkan untuk dijadikan 

program kegiatan karang taruna Praja 

Mukti. Berdasarkan wawancara dengan 

Mujahidin mengatakan bahwa: 

Peringatan hari besar islam 

diadakan oleh Praja Mukti 

dengan membuat acara 

pengajian, tasyakuran atau  

tahlilan. Disamping itu kalau  

lingkungan masjid mengadakan   
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para pemuda ikut membantu  

mulai dari membersihkan 

masjid, mempersiapkan tempat, 

dan menjadi pramusaji. 

Peringatan hari besar yang 

dimaksud seperti Isra’mikraj, 

Maulid nabi Muhammad SAW, 

rejeban,  hari raya Idhul Fitri 

dan Idhul Adha dan lain-lain. 

Ketika kegiatanhari raya idhul 

fitri membuat kelompok-

kelompok silaturahmi. 

Sedangkan untuk kegiatan Idhul 

Adha ke masjid dan mushola-

mushola terdekat untuk 

membantu penyembelihan 

hewan qurban serta 

pembagiannya ke masyarakat.
60

 

 

(a) HUT RI 

Kegiatan HUT RI dilakukan 

setiap tanggal 17 Agustus setiap 

tahunnya. Peringatan tersebut 

dilakukan semua warga Indonesia 

seperti di Desa Sumberejo setiap kali 

datang bulan Agustus karang taruna 

Praja Mukti menghimbau kepada 

masyarakat agar setiap rumah untuk 

memasang bendera merah putih di 

depan rumah. Tak hanya itu karang 
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tarunapun juga mulai membentuk 

kepanitiaan HUT RI. Acara yang 

dibuat biasanaya lomba-lomba mulai 

dari panjat pinang, jalan santai, 

menangkap lele, balap karung, makan 

kerupuk, gendong rinjing dan lainnya 

yang diikuti anak-anak sampai orang 

dewasa juga ada. Tujuan dari 

pelaksanaan ini yang  pertama yaitu 

karena memang sudah program 

kegiatan rutinan yang tidak pernah 

terlewatkan dalam rangka 

memperingati HUT RI. Kedua yaitu 

meramaikan desa Sumberejo 

sebagaimana peran organisasi karang 

taruna adalah organisasi kepemudaan 

yang berada di desa atau kelurahan 

dengan tujuan mensejahterakan 

masyarakat. Ketiga menghargai 

perjuangan pahlawan yang telah 

berqurban hingga tetesan darah 

terahir dalam membela NKRI. 

Berdasarkan wawancara dengan 

Mujahidinselaku sekertarispemuda 

Praja Mukti mengatakan bahwa: 

Mendekati bulan Agustus karang 

taruna menghimbau kepada 

masyarakat agar memasang 

bendera merah putih di depan 

rumah yang dimulai pada tanggal 
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1 Agustus sampai 30 Agustus. 

Kegiatan yang sering kita lakukan 

untuk menyemarakkan dan 

meramaikan desa setiap Bulan 

Agustus adalah mengadakan 

perlombaan-perlombaan mulai 

perlombaan tingkat anak TK 

sampai orang dewasa.
61

 

 

(b) Hari Raya Idhul Fitri 

Hari raya Idul Fitri adalah hari 

besar umat islam setiap orang muslim 

akan melaksanakan sholat hari raya 

dilaksanakan di masjid- masjid atau 

lapangan. Dalam kegiatan ini karang 

taruna Praja Mukti bertugas 

mempersiapkan acara dari 

membersihkan tempat, memasang 

satir, dan mencari tikar.Setelah selesai 

pelaksanaan sholat Id pemuda karang 

taruna melakukan silaturahmi 

bersama-sama dari rumah ke rumah 

warga. 

 

(c) Hari Raya Idhul Adha 

Hari raya Idhul Adha atau sering 

disebut hari raya qurban adalah 

kegiatan yang hampir sama dengan 

sholat Idul Fitri. Perbedaannya ketika 
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selesai melaksanakan sholat Id 

pemuda Praja Mukti mendatangi 

mushola-mushola atau masjid 

terdekat yakni untuk ikut membantu 

pemotongan  hewan qurban dan 

pendistribusianya ke masyarakat. 

Kegiatan ini dilakukan mulai dari 

pagi sampai siang hari tergantung 

banyak atau sedikitnya pengolahan 

hewan qurban.  

Kegiatan Hari-hari besar diatas 

dilakukan untuk membentuk karakter 

religius, bertanggung jawab, toleransi, 

jujur, peduli sosial, cinta tanah air dan 

sebagainya.. 

 

4) Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan adalah kegiatan 

yang dibuat dan dilakukan bernuansa 

agama. Karena semua anggota pemuda 

Praja Mukti adalah beragama Islam maka 

juga sangat semangat dalam mengadakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan diantaranya 

khataman bersama masyarakat, buka 

bersama bersama tokoh agama, dan  

pengajian 

rutin yang dilakukan dua tahun sekali. 

(a) Khotmul Qur’an 
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Khotmul Qur’an adalah kegiatan 

membaca alquran bersama-sama 

dengan satu kali dudukan khatam. 

Yang dilakukan setiap selapan hari 

sekali atau 40 hari sekali. Tempatnya 

di semua mushola-mushola dan 

masjid –masjid di Desa Sumberejo. 

Dilakukan dengan  cara anjang sana, 

keliling dari masjid ke masjid secara 

bergilir. Kegiatan ini diadakan oleh 

pemuda praja mukti dan diketuai oleh 

salah satu anggota pemuda 

juga.Sehingga dalam pelaksanaanya 

juga banyak dari Anggota karang 

taruna yang mengikutinya. 

Berdasarkan wawancara dengan 

Mujahidin mengatakan bahwa: 

 

Adanya kataman Al-Quran ini 

diawali dari usulan para pemuda 

yang disampaikan kepada takmir 

masjid dan beberapa tokoh agama 

dan mendapatkan respon bagus 

sehingga mendapatkan izin dan 

berjalan sampai sekarang ini. 

Kegiatan ini dilakukan setiap satu 

bulan sekali tepatnya pada malam 

akhad pahing.Melihat banyaknya 

anggota pemuda dan jamaah yang 

hadir membuat pengurus lebih 

semangat dalam mengatur 
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kegiatan ini. Salah satu anggota 

ditunjuk sebagai koordinasi acara 

ini.
62

 

 

(b) Buka Bersama 

Buka bersama merupakan 

kegiatan yang dilakukan ketika bulan 

ramadhan.Untuk menjalin ukhwah 

dan kebersamaan. Kegiatan ini 

dilakukan di awal-awal puasa 

ramadhan yang bertempat dirumah 

anggota/ gedung pertemuan. Pada 

acara ini pengurus mengundang 

kepala desa, sesepuh karang taruna, 

dan beberapa tokoh agama sekitar 

lingkungan. Kegiatan ini dimulai dari 

jam 5 sore yang diisi tausiah singkat 

oleh salah satu tokoh agama dan 

meminta masukan kritik dan saran 

dari semua undangan agar pemuda 

Praja Mukti semakin maju dan  selalu 

istiqomah dalam kebaikan ketika 

melayani masyarakat. 

 

(c) Pengajian 

Dua tahun sekali pemuda praja 

mukti selalu mengadakan acara. 

Acara tersebut di beri stan setahun 
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untuk persiapan kepanitiaan terkait 

pendanaan dan pencarian mubaligh 

karena pengajian yang dilakukan 

cukup besar sehingga mengundang 

pembicara yang  ternama jadi dalam 

mengundang harus jauh-jauh hari.  

 

Dalam penerapan langkah-langkah 

diatas terdapat faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di 

karang taruna Praja Mukti.Faktor pendukung 

dan penghambat dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter 

pada pemuda karang taruna Praja Mukti Desa 

Sumberejo Balong Ponorogo sebagai berikut: 

1) Faktor pendukung dalam menerapkan 

pendidikan karakter 

Dalam suatu organisasi tentu terdapat 

faktor yang mendukung dan memberikan 

kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

karang taruna. Faktor pendukung ini 

menjadi hal yang sangat berpengaruh 

terhadap suatu proses kegiatan yang akan 

dijalankan oleh karang taruna dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter pemuda-pemudi. 

Dari paparan pada bab 4 diketahui 

bahwa faktor pendukung yang 

mempengaruhi penerapan pendidikan 
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karakter pemuda desa Sumberejo melalui 

kegiatan karang taruna yakni berasal dari 

dalam dan dari luar anggota karang taruna 

itu sendiri. Adanya kesadaran dan 

kebersamaan semua anggota karang taruna 

menjadi faktor pendukung dari dalam 

untuk menjadikan setiap kegiatan maupun 

program karang taruna maju dan 

bermanfaat bagi masyarakat banyak, 

kemudian adanya beberapa anggota 

karang taruna yang berstatus mahasiswa 

sehingga mampu memiliki ide-ide segar 

yang menjadikan kegiatan karang taruna 

menarik dan mampu berinovasi lebih. 

Berdasarkan hasil wawancara dari mas 

Mukhlis menyatakan: 

 

Adanya pengurus atau anggota karang 

taruna yang berstatus mahasiswa 

menjadi faktor pendukung dalam 

memberikan ide-ide yang bagus untuk 

inovasi pendidikan karakter.
63

 

 

 Sedangkan faktor dari luar yakni 

adanya dukungan dari masyarakat dan 

perangkat Desa Sumberejo yang 

mendukung adanya kegiatan karang 

taruna. Berdasarkan wawancara 
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denganMukhlis Nur Syamsi mengatakan 

bahwa: 

 

Karang taruna ini bukan milik 

organisasi saja tapi milik semua 

masyarakat, jadi siapapun yang 

membutuhkan bantuan kita bantu 

dan yang memberikan bantuan 

kita terima. Perangkat desa, 

keluarga, tokoh agama, dan 

semua masyarakat ikut 

mendukung adanya karang taruna 

ini.
64

 

 

2) Faktor penghambat dalam penerapan 

pendidikan karakter 

Selain faktor pendukung juga terdapat 

faktor yang menghambat 

jalanyapengimplementasian pendidikan 

karakter. Sehingga kumpulan karang taruna 

Praja Mukti kurang maksimal. Yaitu faktor 

dari dalam yang berasal dari anggotanya 

sendiri seperti beberapa pemuda yang sudah 

menikah yang jarang menghadiri kumpulan 

dan adanya anggota yang malas-malasan 

diajak kumpul. Beberapa yang sudah bekerja 

yang menjadikan tidak fokus terpecah. 

Sedangkan faktor keluarga yang kurang 
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mendukung dalam keikutsertaan pemuda 

dalam berkegiatan. 

Berdasarkan wawancara dengan Mukhlis 

bahwa: 

 

Salah satu yang menjadi kendala 

penerapan pendidikan karakter adalah 

minder. Memiliki sifat minder akan 

menghambat seseorang bukan hanya 

dalam kehidupan sosial tapi juga dalam 

meraih kesuksesan. Anggota yang 

minder  sulit bergaul dengan teman-

temanya, bahkan ada yang menghindar 

dari kegiatan-kegiatan yang ada di 

Praja Mukti. Sifat ini kebanyakan pada 

anggota baru dan pendiam.
65

 

 

Berdasarkan wawancara dari Ahmad 

Hambali Mengatakan bahwa: 

 

Iya, ada. Jika diajak untuk kumpul 

rutin, anggota yang masih sekolah SMP 

atau SMA kurang aktif. Terkadang ikut 

dan terkadang tidak dengan alasan 

besok sekolah. Kurangnya semangat 

dari anggota yang masih berstatus 

pelajar membuat anggota tidak aktif 

mengikuti kegiatan.Seharusnya dari 

kalangan mereka itu semakin semangat 
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karena nantinya akan menjadi generasi 

penerus karang taruna.
66

 

 

 

  

                                                           
66

Lihat transkip wawancara nomer: 03\W\5-3\2019 



93 
 

 

BAB V 

PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisikan uraian pembahasan sesuai 

dengan hasil penelitian sehingga pada pembahasan ini 

peneliti akan memaparkan hasil penelitian dengan teori yang 

sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Sebagaimana yang 

telah ditegaskan dengan teknik analisis kualitatif dari data 

yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi agar sesuai dengan fokus dan tujuan yang 

diharapkan yakni mengetahui langkah-langkah penerapan 

pendidikan  karater kepada pemuda desa melalui kegiatan 

karang taruna di Desa Sumberejo Balong Ponorogo. 

Dari penelitian yang telah dilakukan pada organisasi 

karang taruna Praja Mukti proses ini membentuk sebuah 

generasi revitalisasi kebangsaan untuk generasi muda, yang 

diarahkan terutama pada penguatan tameng ketahanan 

masyarakat dan bangsa terhadap nilai-nilai  budaya positif 

bangsa Indonesia. Upaya ini memerlukan andil generasi 

muda sebagai subyek program  karena para generasi muda 

adalah penerus bangsa yang akan menentukan masa depan 

dan integritas bangsa Indonesia. 
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A. Analisis Kondisi Karakter Remaja di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

Kondisis sosial remaja yang ada dalam 

kehidupan saat ini memang tidak sesuai dengan harapan 

kebanyakan orang.Kekecewaan dan ketidakpuasan 

nampaknya dirasakan masyarakat akibat kondisi remaja 

yang dapat membuat terpuruknya kondisi bangsa 

Indonesia saat ini.Teknologi nampaknya sudah menjadi 

udara segar bagi kehidupan sehari-hari, akan tetapi 

banyak dari mereka yang lupa akan tanggung jawab 

sosial yang ada di sekitar mereka.  

Salah satu karakter remaja yang digambarkan 

dalam penelitian ini ialah remaja yang ada di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Ponorogo.Nilai-nilai 

karakter remaja yang ada sudah mulai luntur akibat 

degradasi moral yang ada.Tantangan pendidikan saat ini 

ialah bagaimana dapat menanamkan nilai karakter pada 

remaja, karena pada hakikatnya tanggung jawab 

pendidikan tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan terhadap 

lembaga pendidikan formal. 

Masalah remaja yang dihadapi di Desa 

Sumberejo kecamatan Balong ialah ada dari sebagaian 

mereka belum mampu melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai remaja, dan menyimpang dengan 

kehidupan seharusnya,hal ini disebabkan bahwa kondisi 

remaja yang belum bisa mencapai kemandirian dan 

kematangan dalam berpikir sehingga dapat 

menimbulkan pertentangan sosial dan konflik dalam 

kehidupannya. Berdasarkan data yang 
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diperoleh,tindakan yang menyimpang yang dilakukan 

oleh beberapa anggota karang taruna Praja Mukti 

adalah kenakalan yang bersifat negatif dan tidak diatur 

dalam undang-undang sehingga tidak dapat dan sulit 

dikatakan sebagai pelanggaran hukum sebagai akan 

tetapi hal tersebut membuat tidak nyaman dan tidak 

aman orang yang ada disekitarnya. 

a. Membolos sekolah, tanpa sepengetahuan orang tua 

dan pihak sekolah.  

b. Memudarnya budaya sopan santun atau tata krama 

c. Berkata kotor dan berbohong 

d. Tidak menjalankan perintah agama 

e. Tidak mau bersosial dengan masyarakat 

f. Bermain game dan handpone sampai lupa dengan 

sekitar. 

Sebenarnya semua anggota karang taruna 

Praja Mukti mengetahui bahwa hal-hal diatas adalah 

perbuatan yang negatif dan secara moral tidak bisa 

diterima. Akan tetapi, masih ada juga yang 

melakukannya. Jadi, dapat disimpulkan peneliti bahwa 

ada kesenjangan antara apa yang diketahui pemuda 

dengan apa yang dilakukan. Berarti anggota karang 

taruna Praja Mukti belum sepenuhnya bisa dikatakan 

pemuda yang berkarakter karena belum sesuai dengan 

teori yang dikatakan oleh Thomas Licona Character as 

“knowing the good, and desiring the good, and doing 

the good (mengetahui kebaikan, menginginkan 

kebaikan, dan melakukan segala sesuatu yang 

baik).Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan 
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adanyastrategiuntuk mencegah timbulnya hal yang 

serupa sebagaimana disebutkan di atas.Menurut 

William Kilpatrick salah satu penyebab ketidak 

mampuan seseorang untuk berperilaku baik, walaupun 

secara kognitif mengetahuinya (moral knowing), yaitu 

karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebijakan atau 

moral action. Untuk itu, orang tua tidak cukup 

memberikan pengetahuan tentang kebaikan, tetapi harus 

terus membimbing anaksampai tahap implementasi 

dalam kehidupan sehari-hari.  Dalam mengupayakan 

hal ini karang taruna Praja Mukti yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan pendidikan karakter.Sehingga 

yang menjadi tugas utama pengurus dan penggerak  

karang taruna untuk mewujudkan pemuda yang baik 

saat ini adalah menerapkan nilai-nilai kebaikan yang 

sudah di tanamkan pada jiwanya. 

 

B. Analisis Langkah-langkah Remaja Dalam 

Menerapkan Pendidikan Karakter  Melalui 

Organisasi Karang Taruna Praja Mukti di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. 

Dari data-data yang didapatkan dapat 

diketahui secara rinci langkah-langkah realisasi 

penerapan pendidikan karakter yang ada di karang 

taruna Praja Mukti desa Sumberejo kecamatan 

Balongmelalui 2 langkah. Dalam pelaksanaanya 

membutuhkan peran dari pengurus secara inten dalam 
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membimbing dan mengarahkan pada setiap 

kegiatan.Langkah-langkah yang dimaksudadalah: 

 

1. Penerapan dalam kehidupan sehari hari  

a) Pembiasaan 

Kegiatan pembiasaan dalam organisasi 

karang taruna praja mukti dapat dibentuk 

melalui kegiatan yang dilakukan secara 

terjadwal ataupun tidak. Untuk memiliki 

karakter yang positif, tidak serta merta dapat 

dibentuk dengan spontan, dan tentunya berawal 

dari paksaan. Dengan adanya kegiatan 

pembiasaan ini diharapkan anggota karang 

taruna memiliki sikap positif yang dapat 

diterapkan untuk dirinya sendiri dan 

masyarakat, sehingga akan membentuk 

kepribadian remaja itu sendiri. 

Berdasarkan temuan di lapangan, bahwa 

dalam penerapan pendidikan karakter melalui 

pembiasaan melalui kegiatan karang taruna 

adalah dengan membiasakan menyapa dengan 

baik antar sesame anggota dan masyarakat, 

menyalurkan pendapat dengan sopan, 

senantiasa menghargai pendapat orang lain, 

bersikap sopan santun antar anggota, 

membiasakan menolong antar anggota dan 

masyarakat yang membutuhkan 

bantuan.Strategi ini tentunya tidak mudah, dan 
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memerlukan waktu berulang-ulang untuk 

membentuk karakter remaja dalam masyarakat. 

 

b) Keteladanan 

Pemimpin merupakan publik figure yang 

dapat menjadi panutan atau contoh anggota. 

Bagaimana karakter dan kebijakan pemimpin 

akan memengaruhi sikap dan perilaku 

anggotanya. 

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad 

Hambali mengatakan bahwa keteladanan 

menjadi cara yang paling efektif untuk 

menanamkan karakter terhadap anggota. 

Berdasarkan observasi dengan di lapangan, 

pemimpin atau pengurus karang taruna praja 

mukti dapat memengaruhi anggotanya melalui 

suri tauladan yang baik. Pemimpin atau 

pengurus senantiasa berbuat adil, hal ini 

terbukti dengan menganggap semua anggota itu 

sama, tidak memihak antara yang satu dengan 

yang lain ketika ada perbedaan pendapat dan 

mencari jalan tengah.  Selain itu dalam menjadi 

teladan, pengurus karang taruna praja mukti 

senantiasa menjaga tutur kata dan perbuatan 

terhadap anggotanya, menjalin hubungan baik 

antar anggota bahkan masyrakat sekitar. 
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c) Kegiatan spontan 

Kegiatan spontan adalah tindakan yang 

tidak direncanakan, salah satu contoh dari 

kegiatan spontan ialah memberikan nasehat 

yang baik terhadap anggota yang melakukan 

kesalahan. Dengan seperti itu diharapkan yang 

bersangkutan dapat sadar diri dan berbenah 

untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. 

 

d) Teguran  

Hukuman Tata tertib, norma dalam 

masyarakat, dan etika yang ada adalah untuk 

ditaati. Peraturan harus dibuat secra tegas 

supaya dalam pelaksanaannya tidak dianggap 

remeh oleh anggota. Dengan seperti itu, maka 

diharapkan setiap anggota sadar akan hak dan 

kewajiban yang harus dijalankan, tentunya 

kesadaran inilah yang akan memperkecil 

adanya kesalahan yang diperbuat oleh masing-

masing anggota. Dari sebagaian orang 

menyatakan bahwa hukuman itu tidak 

manusiawi, akan tetapi hukuman yang 

diterapkan adalah hukuman yang bersifat 

mendidik, yaitu berupa teguran, nasihat, dan 

hukuman sosial dari anggota. 

Hasil observasi di lapangan ditemukan 

bahwa tidak semua anggota melaksanakan dan 

taat terhadap aturan yang ada, oleh karena itu 

diperlukan hukuman yang positif agar ketika 
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melanggar peraturan bisa segera berbenah dan 

tidak melakukannya lagi. 

 

2. Penerapan melalui kegiatan-kegiatan yang dibentuk 

karang taruna 

a) Kumpul Rutinan 

Kumpul rutinan adalah kegiatan yang 

dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada 

tanggal 5 setiap bulannya. Wujud penerapan 

nilai-nilai karakter yang berkembang dalam 

masyarakat, para pemuda karang taruna 

mayoritas telah menerapkan nilai-nilai tersebut 

tanpa disadari secara langsung, dan 

spontanitas. Sebagai wujud penerapan nilai 

yang sangat penting dalam kumpul rutinan 

adalah:Sikap saling menghormati antar 

pemuda, sikap menghormati hak orang lain.  

b) Bakti Sosial 

 Untuk menanamkan karakter peduli sosial 

dan saling tolong menolong karang taruna 

mengikuti kegiatan-kegiatan bakti sosial. Dari 

data yang didapatkan,Praja Mukti selalu 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. 

Hal ini dilakukan atas dasar rasa solidaritas, 

dan rasa peduli akan pentingnya hidup sosial. 

Manusia merupakan makhluk sosial dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya pastilah 

membutuhkan manusia yang lain. Kebutuhan 

akan membantu  manusia lain haruslah diikuti 
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dengan norma atau nilai yang dapat 

memuliakan manusi, menjadikan manusia 

layaknya manusia. Bakti sosial yang telah 

dilakukan oleh pemuda karang taruna Praja 

Mukti adalah kerja bakti lingkungan, 

membersihkan makam, kesripahan. Sebagai 

wujud penerapan nilai sikap saling gotong 

royong toleransi antar umat beragama dan 

bekerjasama antar pemuda, serta sikap 

kepedulian lingkungan maupun sosial sangat 

tinggi. 

c) Peringatan- peringatan hari besar 

 Peringatan hari besar merupakanwujud 

penerapan pendidikan karakter  masyarakat 

dalam menanamkan nilai royalitas, semangat, 

kebersamaan, dan saling mencintai tercurahkan 

dalam suasana gembira pada saat perayaan hari 

besar. Dalam pelaksanaan kegiatan peringatan 

hari besar terjadi proses interaksi antar pemuda 

karang taruna dan masyarakat, terjalin 

kerukunan dan persatuan warga yang tercermin 

dalam peringatan hari kemerdekaan NKRI. 

Sebagai wujudpenerapan nilai cinta terhadap 

tanah air diwujudkan dalam kegiatan hari 

kemerdekaan RI yang tak pernah terlewatkan. 

d) Kegiatan Keagamaan 

 Dalam rangka membentuk karakter 

religius anggota karang taruna Praja Mukti, 

dibentuklah kegiatan yang bernuansa 
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keagamaan dikarenakan dari anggota sendiri 

banyak yang beragama islam  dandidukung 

dengan warga sekitar yang agamis sehingga 

dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat 

membiasakan anggota Praja Mukti menjalankan 

perintah-perintah agama dan dapat mengurangi 

kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan oleh 

beberapa anggota praja mukti yang belum sadar 

diri. Kegiatan ini juga merupakan wujud dari 

penerapan pendidikan karakter dalam 

menanamkan nilai religius, taat kepada agama, 

dan memupuk rasa kebersamaan. 

 

Berdasarkan data yang didapatkan pada 

karang taruna Praja Mukti ditemukan bahwa dalam 

penerapan pendidikan karakter menggunakan langkah-

langkah seperti di paparkan diatas. Dari kesekian 

langkah yang ditempuh tidak selaras dengan strategi 

yang diterapkan dalam penerapan pendidikan karakter 

menurut Masnur Muslich. Perbedaanya adalah hanya 

dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari di karang 

taruna Praja Mukti menambahkan strategi pembiasaan 

dan menjadikan langkah yang paling utama dalam 

pendidikan karakter. Selanjutnya menambahkan strategi 

hukuman bagi anggota yang sulit untuk di atur dalam 

penerapan pendidikan karakter, supaya mereka jera 

melakukan hal-hal yang menyimpang. 

Dalam penerapan langkah-langkah diatas 

terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam 
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pelaksanaan kegiatan di karang taruna Praja Mukti. 

Faktor pendukung dan penghambat ini sangat 

berpengaruh terhadap proses keberhasilan penerapan 

pendidikan karakter yang dijalankan karang taruna` 

Praja Mukti. Faktor yang mendukung jalanya penerapan 

pendidikan karakter di karang taruna Praja Mukti 

adalah: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor yang muncul 

dari diri anggota pemuda itu sendiri. Dari faktor ini 

kita dapat melihat yang menjadi pendukungnya 

adalah: 

a) Motivasi 

 motivasi dari masing-masing individu dan 

dari pengurus menjadi faktor pendukung yang 

utama seorang pemuda ikut berpartisipasi dalam 

keorganisasian karang taruna dan ikut serta 

dalam setiap kegiatan karang taruna.  

b) Kesadaran Diri 

Kesadaran akan pentingnya kegiatan 

organisasi kemasyarakatan untuk menumbuh 

kembangkan potensi diri merupakan faktor 

pendukung pemuda dalam bersosialisasi di 

dunia keorganisasian masyarakat. 

c) Adanya beberapa anggota yang berstatus 

mahasiswa 

Dengan adanya orang yang lebih 

berpengalaman dan berpendidikan tinggi akan 

memberikan kontribusi yang baik dalam sebuah 
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organisasi. Seperti halnya di karang taruna Praja 

Mukti beberapa anggota yang berstatus 

mahasiswa menyumbangkan ide-ide kreatif dan 

menjadi pendorong dalam penerapan pendidikan 

karakter. 

2. Faktor eksternal 

a) Keluarga 

Keluarga dalam hal ini orang tua yang 

mendukung anaknya ikut serta dalam 

keorganisasian karang taruna merupakan faktor 

pendukung proses penerapan nilai pada anggota 

karang taruna. Karena tidak cukup hanya di 

karang taruna saja peran keluarga dalam  

mengawasi perilakunya di rumah juga 

membantu keberhasilan pendidikan karakter.  

b) Faktor yang bersumber dari lingkungan karang 

taruna 

Lingkungan sosial masyarakat desa 

sumberejo termasuk lingkungan yang agamis. 

Kebersamaan dan pelaksanaan kewajiban dalam 

agama terlaksana dengan baik hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah 

yang juga tidak sepi dari jamaah. 

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat 

penerapan pendidikan karang taruna Praja Mukti 

adalah: 

1. Faktor internal 

a) Kurangnya rasa memiliki organisasi 
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Jika seseorang tidak mempunyai rasa 

memiliki terhadap organisasi pasti perhatian dan 

tanggung jawabnya terhadap organisasi tersebut 

juga akan berkurang. Akibatnya pendidikan 

karakter sulit diterapkan. 

b) Minder/ kurang percaya diri 

Percaya diri adalah suatu keyakinan 

yang membangun dirinya untuk berani berbuat 

sesuatu menuju kebaikan. Diera modern ini 

probleatika dan tantangan hidup sangat banyak 

sehingga dibutuhkan sikap percaya diri agar 

dapat mengikuti  arus globalisasi.  

c) Latar pendidikan yang berbeda 

Perbedaan latar belakang pendidikan 

praja mukti juga menjadi penghambat dalam 

penerapan pendidikan karakter karena hal 

tersebut malah menimbulkan tindakan negatif. 

 

2. Faktor eksternal 

a) Keluarga (broken home) 

Kondisi keluarga yang tidak harmonis 

dan berjalan tidak seperti layaknya keluarga 

rukun dan damai bahkan sampai berujung 

perceraian akan membawa dampak negatif 

terhadap anak. Efek broken home sangat 

berpengaruh terhadap mental anak, rusaknya 

kejiwaan anak secara perlahan dan membuat 

mereka menjadi susah diatur  dan tidak disiplin. 

Hal ini menjadi hambatan dalam menerapkan 
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pendidikan karakter di karang taruna Praja 

Mukti. Karena ada beberapa anggota yang 

mengalami hal demikian. 

b) Kurang didikan orang tua 

Ada sekitar 3 anggota karang taruna 

yang berasal dari keluarga yang bisa dibilang 

kurang perhatian dan didikan orang tua karena 

sudah sejak kecil ditinggal kedua orang tuanya 

ke luar Negeri di rumah hanya bersama kakek 

dan neneknya saja sehingga porsi pendidikan 

dari keluarga kurang. Hal ini juga menjadi 

kendala penerapan pendidikan karakter karena 

model anak seperti ini terbiasa bebas dan sulit  

diatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pemaparan dan analisis data diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan data yang diperoleh, tindakan 

menyimpang yang dilakukan oleh beberapa 

anggota karang taruna Praja Mukti bersifat 

negatif dan tidak diatur dalam undang-undang 

sehingga tidak dapat dan sulit dikatakan sebagai 

pelanggaran hukum. Diantaranya sebagai 

berikut:Membolos sekolah, tanpa sepengetahuan 

orang tua dan pihak sekolah, Memudarnya 

budaya sopan santun atau tata krama, Berkata 

kotor dan berbohong, Tidak menjalankan 

perintah agama,Tidak mau bersosial dengan 

masyarakat, Bermain game dan handpone  

sampai lupa dengan sekitar. Akan tetapi, hal 

demikianpun tidak terjadi pada semua anggota 

hanya beberapa saja. 

2. Dari penelitian ini dapat diketahui, langkah-

langkah remaja dalam menerapkan pendidikan 

karakter di karang taruna Praja Mukti, 

diantaranya yaitu: Pertama, penerapan dalam 

kehidupan sehari hari yakni: (a) Pembiasaan(b) 

Keteladanan(c) Kegiatan spontan(d) Teguran(e) 

Hukuman, kedua,penerapan dalam kegiatan 

yang meliputi: (a) kunpul rutinan (b) bakti 

107 



108 
 

 

sosial(c) peringatan hari-hari besar (d) kegiatan 

keagamaan. Dalam penerapanya terdapat faktor 

yang mendukung diantaranya adalahdari 

internal yaitu:motivasi, kesadaran diri, adanya 

anggota yang berstatus mahasiswa, sedangkan 

faktor eksternal dari keluarga dan lingkungan 

karang taruna. Faktor yang menjadi 

penghambatnya adalah dari internal yaitu: rasa 

kurang memiliki organisasi, kurang percaya diri, 

latar pendidikan yang berbeda, sedangkan faktor 

eksternal yakni: keluarga (broken home) dan 

keluarga kurang didikan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti 

mempunyai masukan terhadap pelaksanaan 

implementasi pendidikan karakter oleh remaja dalam 

masyarakat melalui organisasi karang taruna desa 

Sumberejo kecamatan Balong kabupaten Ponorogo, 

diantaranya: 

1. Melihat kondisi remaja karang taruna saat ini, 

khususnya beberapa anggota karang taruna Praja 

Mukti yang melakukan penyimpangan-

penyimpangan, maka diharapkan pendidikan 

karakter terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan 

bagi remaja agar dapat memfilter informasi 

positif dan negatif dalam penggunaan media 

sosial. 
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2. Dari langkah-langkah yang diterapkan karang 

taruna dalam pendidikan karakter remaja masih 

perlu ditambahkan strategi baru yang lebih 

efektif, alangkah baiknya jika pendidikan 

karakter oleh remaja tidak sebatas pada anggota 

saja tapi juga sesekali dilatihkan sejak kecil. 

Sesekali membina anak-anak usia SD dengan 

harapan mempersiapkan generasi karang taruna. 

Untuk Anggota karang taruna diharapkan bisa 

lebih meningkatkan penanaman nilai-nilai 

karakter dalam setiap kegiatan karang taruna dan 

selanjutnya juga bisa dipertahankan bagi 

kebermanfaatan masyarakat luas dan menjadi 

contoh yang baik untuk karang taruna di Desa-

desa lainya. 
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