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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa : 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan 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.  

Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang tersebut, ada 

berbagai cara yang dapat ditempuh, baik secara akademis ataupun kegiatan 

ekstrakurikuler. Secara akademis, amanat undang-undang ini dapat 

dilaksanakan dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan 

Kewarganegaraan secara luas dapat kita tafsirkan sebagai pembelajaran yang 

mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan 

tanggung jawab sebagai warga negara. Kerr dalam (Winarno, 2013, hlm. 5) 

mengemukakan  pengertian pendidikan kewarganegaraan yakni : 

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the 
preparation of young people for their roles and responsibilities as 

citizens and, in particular, the role of education (trough schooling, 
teaching, and learning) in that preparatory process. 

Selain itu, John J. Cogan dalam (Winarno 2013, hlm. 4) mengartikan 

pendidikan kewarganegaraan berupa : 

“...the foundational course work in school designed to prepare 
young citizen for an active role in their communities in their adult 
lives” 

Berdasarkan kedua pengertian dari pendidikan kewargaegaraan diatas 

dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan 

merupakan suatu mata pelajaran guna mempersiapkan generasi muda untuk 

menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang berperan aktif 

dalam masyarakat, bertanggung jawab dan tidak hanya sekedar mengetahui hak 

dan kewajibannya sebagai warga negara tetapi juga dapat memanfaatkan serta 
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menyeimbangkan hak dan kewajibanya sebaik mungkin. Hal ini diperkuat oleh 

Masyitoh (2015, hlm. 39) bahwa : 

 “Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 
mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik yang 
tidak hanya sadar dan tahu hak dan kewajibannya, tetapi cerdas secara 

emosional, sosial dan cerdas secara moral dalam memanfaatkan hak dan 
kewajibanya tersebut secara proporsional, wajar dan halal”. 

Di dalam Pendidikan Kewarganegaraan dikenal tiga komponen yaitu 

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) dan karakter kewarganegaraan (civic 

dispositions) dimana ketiganya merupakan faktor penting dalam upaya 

mewujudkan warga negara yang baik. Dilihat dari perspektif pengetahuan 

(civic knowledge), ataupun partisipasi kewarganegaraam (civic skill) dan 

tanggung jawab kewarganegaraan (civic disposition) merupakan aspek penting 

dalam mengembangkan perilaku integratif yang berkontribusi secara positif 

terhadap integrasi bangsa (nation building) dan integrasi elite dengan rakyat. 

Keberhasilan dalam mengembangkan perilaku integratif warga negara dapat 

mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang produktif dalam 

mewujudkan kebaikan bersama sebagaimana yang dikehendaki dalam cita-cita 

nasional dan tujuan bernegara. Perilaku integratif warga negara ini dapat di 

kembangkan dengan cara membangun dan mengembangkan karakter dalam 

diri setiap warga negara. Sudewo (2011, hlm. 45) mengemukakan pengertian 

karakter yakni “Karakter merupakan perliaku baik dalam menjalankan peran 

dan fugsinya sesuai amanah dan tanggung jawab” . 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan mengenai 

pengertian karakter kewarganegaraan yakni perilaku baik yang dimiliki oleh 

setiap warga negara dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga di 

dalam suatu negara dengan penuh taggung jawab sesuai dengan amanah 

Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Sehingga, karakter kewarganegaraan atau 

civic disposition ini merupakan hal yang penting bagi pemeliharaan dan 

pengembangan demokrasi konstitusional karena memuat berbagai macam 

perilaku baik yang harus dimiliki setiap warga negara. Karakter 

kewarganegaraan (civic disposition) memiliki dua cakupan yakni  karakter 
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pribadi dan karakter publik (kemasyarakatan). Di dalam pembentukan karakter 

publik (kemasyarakatan), dikenal ada suatu budaya yang membentuk 

kebersamaan di dalam suatu komunitas masyarakat yaitu yang disebut dengan 

“Gotong Royong”. 

Gotong royong dibagi menjadi dua yakni gotong royong dalam hal 

tolong menolong dan gotong royong dalam kerja bakti. Gotong royong dalam 

tolong menolong dan gotong royong dalam kerja bakti memiliki konsep yang 

sama yakni sama-sama dilakukan tanpa pamrih, hanya saja gotong royong 

dalam tolong menolong  dan gotong royong dalam kerja bakti memiliki tujuan 

yang berbeda.  Koentjaraningrat dalam (Marzali,  2005, hlm. 147) 

mengemukakan bahwa : 

Gotong royong adalah kegiatan kerja sama untuk menyelesaikan suatu 
proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum, 

sedangkan tolong-menolong adalah kegiatan bersama untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang dianggap berguna bukan 

bagi kepentingan umum, tetapi bagi kepentingan individu tertentu 

Berdasarkan pengertian gotong royong tersebut dapat dikatakan bahwa 

gotong royong dalam kerja bakti ini merupakan kerjasama dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih demi kepentingan 

umum atau kepentingan bersama, bukan demi kepentingan individu tertentu 

saja. Gotong-royong merupakan ciri dari bangsa Indonesia terutama mereka 

yang tinggal di pedesaan yang berlaku secara turun temurun, sehingga 

membentuk perilaku sosial yang nyata kemudian membentuk tata nilai 

kehidupan sosial. Gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-

komunitas, akan membentuk suatu karakter warga negara yang bertanggung 

jawab, peduli terhadap sesama, dan sikap sosial yang tinggi lainnya.  

Dalam kehidupan bermasyarakat, hidup manusia akan berjalan dengan 

baik apabila ada kerjasama satu sama lain karena dalam memenuhi 

kebutuhannya, manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Salah satu cara 

bekerja sama adalah dengan melakukan gotong royong. Gotong royong 

mempunyai peran yang sangat urgen dalam membentuk karakter masyarakat 
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(public character). Karakter yang terbentuk berupa kepedulian akan 

lingkungan dan kehidupan sosial disekitarnya. 

Melihat betapa pentingnya gotong royong ini, tentunya membuat 

gotong royong ini menjadi suatu budaya yang harus dimasukkan sebagai salah 

satu materi pembelajaran dalam dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan 

di Pesantren dimana salah satu pola pendidikan yang dikembangkan di 

Pesantren ditujukan untuk memelihara nilai-nilai keagamaan dan 

kemasyarakatan dengan menekankan fungsi ibadah sebagai bentuk pengabdian 

untuk memperoleh ilmu. Ketika gotong royong telah diajarkan kepada para 

santri, maka ketika nanti para santri kembali terjun ke dalam masyarakat maka 

mereka sudah memahami dan akan terbiasa melakukan kegiatan gotong royong 

sehingga hubungan dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi rukun dan 

erat. Diajarkannya gotong royong  kepada para santri yang merupakan generasi 

muda ini bertujuan mengarahkan mereka menjadi warga negara yang baik 

dengan karakter publik yang unggul yakni berkepedulian tinggi,  memiliki rasa 

empati dan simpati serta bertanggung jawab.  

Namun seiring berkembangnya zaman, teknologi yang semakin lama 

semakin canggih, perputaran informasi semakin cepat sehingga membuat 

masyarakat cenderung lebih memikirkan diri sendiri dan kurang peduli kepada 

lingkungan sekitar, hal ini membuat budaya gotong royong mulai ditinggalkan. 

Pudarnya gotong royong sebagai solidaritas sosial telah ditekankan oleh 

Nasution  (2009, hlm. 11)  yakni meliputi : “ 1) Modernisasi ; 2)Pendidikan; 

3)Perubahan tingkat sosial; 4)Sikap egoistik”. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa memudarnya 

gotong royong ini disebabkan oleh salah satunya ialah modernisasi dan 

munculnya sikap egoistik sehingga sedikit demi sedikit mengubah pola pikir 

masyarakat dan menggeser kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, 

sehingga berakibat pada memudar bahkan hilangnya ciri masyarakat desa itu 

sendiri. Ketika gotong royong di dalam masyarakat telah memudar, maka tugas 

guru untuk mengajarkan kepada para generasi penerus bangsa untuk 

menanamkan dan mengembangkan kembali sikap kebersamaan dan kepedulian 

melalui gotong royong. Namun, sama halnya dengan yang terjadi 
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dimasyarakat, di sekolah juga terjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan 

menurunnya karakter kemasyarakatan siswa. Hal ini diakibatkan karena gotong 

royong hanya dijadikan sebagai wacana saja dan tidak dibarengi dengan 

praktiknya. Sehingga, para peserta didik hanya mengetahui konsep dari gotong 

royong saja namun sedikit saja yang mengetahui implementasi dari gotong 

royong itu sendiri. 

Memudarnya gotong royong ini tidak hanya terjadi di lingkungan 

masyarakat dan lingkungan sekolah biasa, namun juga terjadi di dalam 

lingkungan Pesantren, gotong royong ini juga mulai berkurang. Dulunya, di 

lingkungan pendidikan Pesantren terdapat suatu kebiasaan yang sering dikenal 

dengan sebutan ro’an. Ro’an adalah suatu kegiatan untuk melakukan suatu 

pekerjaan dengan melibatkan kerja sama para santri. Ro’an dapat juga disebut 

dengan gotong royong dilingkungan Pesantren. Namun, dewasa ini kebiasaan 

ro’an di lingkungan Pesantren juga sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. 

Hal ini terjadi seiring  terbentuknya Pesantren modern. Istilah Pesantren 

modern dimana para santri bukan hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan 

keagamaan, tapi juga ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Pola pendidikan 

semacam ini memang memiliki manfaat yang positif dimana para santri 

memiliki kemampuan lain di luar pengetahuan agama, namun di sisi lain 

ternyata pola semacam ini memberikan efek lain yang kurang baik, yaitu 

penurunan karakter kemasyarakatan. Para santri ini cenderung lebih apatis dan 

tidak begitu peduli dengan lingkungan sekitarnya diakibatkan oleh 

meningkatanya minat santri terhadap teknologi sehingga hubungan sosial dan 

kepedulian lingkunganpun cenderung menurun.   

Masuknya arus globalisasi dan modernisasi yang ikut serta diserap oleh 

pendidikan di Pesantren dewasa ini, serta ditambah pula dengan memudarnya 

implementasi gotong royong di lingkungan Pesantren menjadikan para santri 

tidak terbiasa melakukan kegiatan gotong royong sehingga menurunnya 

berbagai macam karakter kewarganegaraan, tidak terkecuali sikap kepedulian 

sosial dan kepedulian lingkungannya. Menurunnya sikap peduli terhadap 

lingkungan sekitar berakibat pada kehidupan santri kelak apabila nanti santri 

kembali terjun kepada masyarakat. 
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  Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga, Kabupaten Indramayu merupakan 

sebuah Pesantren sekaligus merupakan lembaga pendidikan umum. Pesantren 

ini hingga kini masih memelihara budaya gotong royong atau dalam 

lingkungan Pesantren sering disebut ro’an ini. Berbagai kegiatan gotong 

royong dilakukan oleh santri-santrinya baik di dalam lingkungan Pesantren 

ataupun di lingkungan sekitar. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan salah 

satunya adalah membersihkan lingkungan Pesantren. Sedangkan kegiatan 

insidental lain misalnya melakukan perbaikan sarana Pesantren secara 

bersama-sama atau memperbaiki fasilitas umum disekitar Pesantren, misalnya 

perbaikan selokan dan jalan. Kebiasaan ini dapat dijadikan salah satu sumber 

belajar santri dalam mengimplementasikan gotong royong sehingga terbentuk 

civic disposition yang baik.  

Berdasarkan survei pra-lapangan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa sebagian besar siswa mengetahui dan mengerti apa yang 

dimaksud dengan gotong royong serta bentuk-bentuk gotong royong. Namun 

hanya sedikit saja santri yang mengetahui mengenai nilai-nilai civic disposition 

yang ada pada budaya gotong royong. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai “Implementasi Gotong Royong di Pesantren Dalam 

Pengembangan Civic Disposition Santri (Studi Kasus di Pesantren Miftahul 

Ulum Rajasinga, Indramayu)”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka secara umum 

yang rumusan masalah yang akan dibahas, adalah: ”Bagaimana 

Implementasi Gotong Royong di Pesantren Dalam Pengembangan Civic 

Disposition Santri di Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga-Indramayu?” 

Secara khusus, maka rumusan masalah yang diambil dijabarkan 

sebagai berikut : 
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1. Kegiatan gotong royong apa saja yang ada di Pesantren Miftahul Ulum 

Rajasinga-Indramayu yang dapat mengembangkan civic disposition para 

santrinya? 

2. Bagaimana langkah-langkah penerapan gotong royong ini berperan dalam 

pengembangan civic disposition santri di Pesantren Miftahul Ulum 

Rajasinga-Indramayu? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi pada kegiatan gotong royong dalam 

pengembangan civic diposition santri di Pesantren Miftahul Ulum 

Rajasinga-Indramayu? 

4. Bagaimana solusi untuk memecahkan kendala yang di hadapi pada 

kegiatan gotong royong dalam pengembangan civic disposition santri di 

Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga-Indramayu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut 

1. Untuk menganalisis kegiatan gotong royong apa saja yang ada di 

Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga-Indramayu yang dapat 

mengembangkan civic disposition para santrinya. 

2. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah penerapan gotong royong yang 

berperan dalam pengembangan civic disposition santri di Pesantren 

Miftahul Ulum Rajasinga-Indramayu. 

3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi pada kegiatan gotong royong 

dalam pengembangan civic diposition santri di Pesantren Miftahul Ulum 

Rajasinga-Indramayu. 

4. Untuk menganalisis solusi untuk memecahkan kendala yang di hadapi 

pada kegiatan gotong royong dalam pengembangan civic disposition santri 

di Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga-Indramayu. 

 

 

\ 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat 

teoretik dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan peneliti mengenai implementasi gotong royong di Pesantren 

dalam pengembangan civic disposition santri. 

2. Praktis 

a. Bagi Ustadz, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk 

mengembangkan civic disposition santri dalam kegiatan gotong royong 

di Pesantren, sehingga akan tercipta kegiatan gotong royong yang 

mampu mengarahkan karakter publik para santri.,  

b. Bagi Pesantren, penelitian ini berguna untuk memberi inisiatif dalam 

pembuatan kebijakan pesantren  dalam mengarahkan kegiatan-kegiatan 

yang dapat merangsang civic disposition santri melalui kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Pesantren. 

c. Bagi santri, penelitian ini berguna agar para santri bisa 

mengimplementasikan gotong royong di lingkungan Pesantren dan di 

lingkungan masyarakat dengan lebih baik dan memberikan santri 

wawasan mengenai nilai-nilai civic disposition yang diperoleh dengan 

melaksanakan kegiatan gotong royong. 

d. Bagi orang tua, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman 

tentang pentingnya gotong royong dalam pengembangan civic 

disposition anak-anaknya, sehingga para orang tua dapat membiasakan 

anak-anaknya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong di 

lingkungan rumah. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi dari penelitian ini yang berjudul Implementasi 

Gotong Royong di Pesantren dalam Pengembangan Civic Diposition Santri 

(Studi Deskriptif di Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga, Indramayu) adalah 

sebagai berikut : 

1. BAB I  Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi skripsi. 

2. BAB II Kajian Pustaka,  memaparkan konsep atau teori yang 

mendukung penelitian ini. teori-teori yang akan dibahas dalam kajian 

pustaka ini adalah kajian tentang gotong royong, kajian tentang gotong 

Pesantren , kajian tentang pendidikan kewarganegaraan, serta kajian 

tentang civic disposition. 

3. BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi penjabaran yang rinci 

mengenai metode penelitian, pendekatan penelitian, teknik 

pengumpulan data, prosedur penelitian, pengolahan dan analisis data, 

pengujian keabsahan data serta lokasi dan subjek penelitian. 

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan gambaran umum 

lokasi penelitian (profil Pondok Psantren Miftahul Ulum), deskripsi 

hasil penelitian, pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan 

temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian dan pembahasan atau analisis temuan. 

5. BAB V Simpulan Implementasi dan Rekomendasi, Berisikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil penelitian, penelitian 

kesimpulan dengan uraian padat dan menjawab rumusan masalah serta 

saran atau rekomendasi kepada pembuat kebijakan, kepada para 

pengguna hasil penelitian yang bersangkutan. 


