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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Setiap 

manusia pasti diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya. Jika seseorang 

tidak pandai mengelola kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, maka kedua 

hal tersebut dapat menghasilkan suatu masalah. Tidak semua orang mampu keluar 

dari masalah yang dihadapinya dengan mudah. Semua membutuhkan proses yang 

panjang untuk bisa keluar dari permasalahn tersebut. Kegagalan dalam proses 

untuk bisa keluar dari masalah, biasanya membuat orang yang bersangkutan 

merasa lemah, kalah, gagal dan menderita. Penderitaan, kekalahan dan kegagalan 

sesungguhnya merupakan peristiwa yang sangat berharga dalam kehidupan 

seseorang. Banyak orang yang menyerah bahkan mundur ketika harus merasakan 

sakitnya kegagalan dan keterpurukan. Namun justru dengan kegagalan dan 

keterpurukan itulah kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan menjadi sangat 

mungkin untuk diraih (Sugiarto, 2012). 

Kesuksesan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang. 

Kesuksesan mempunyai arti yang berbeda bagi masing-masing orang. Menurut 

John Max Well (2007), “Succes is not destination, but success is a process”, 

sukses bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah proses. Ketika seseorang bisa 

tetap berproses untuk menjadi lebih baik, itulah sukses yang dimaksud oleh John 

Max Well. Pernyataan ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Booker T. 
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Washington (dalam Zainudin, 2011) yang menyatakan “sukses tidak diukur dari 

posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tetapi dari kesulitan kesulitan yang 

berhasil diatasi ketika meraih sukses”. Selain kedua tokoh tersebut, sukses 

menurut Zainudin (2011), penulis buku Man Jadda Wajada, “sukses adalah ketika 

orang mampu mewujudkan apa yang mereka inginkan”. Jadi bisa disimpulkan, 

bahwa sukses merupakan sesuatu yang membuat seseorang merasakan 

kebahagiaan, kepuasan dan ketenangan. 

Sukses yang dicapai oleh seseorang bukanlah sebuah proses yang instan. 

Kesuksesan adalah hasil dari sebuah proses dan perjalanan yang panjang yang 

harus dilalui seseorang. Proses itu dimulai dengan membangun mimpi-mimpi 

sebagaimana anak-anak kecil membicarakan cita-cita dan mimpi-mimpi saat 

mereka dewasa nanti. Impian akan memberikan arah dan membuat hidup menjadi 

lebih fokus (Zainudin, 2011). 

Sugiarto (2012) mengemukakan bahwa impian yang dibangun oleh 

seseorang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bahkan kekuatan tersebut 

mampu mengubah peradaban dunia hanya karena sebuah impian. Seperti yang ada 

pada era modern ini semua diciptakan oleh para pemimpi dan penghayal. Pesawat 

terbang, mobil, kereta api, radio, televisi, pesawat telepon, pembangkit listrik dan 

berbagai fasilitas kehidupan modern ini berasal dari imajinasi dan khayalan para 

pemimpi. Orang besar selalu melihat sesuatu di dalam pikirannya sebelum orang 

lain melihatnya, lalu mereka mewujudkan impiannya itu di dunia nyata. Pesawat 

terbang tercipta dari mimpi dua bersaudara Wreight. Bola lampu listrik yang 

menerangi seluruh dunia saat ini, muncul dari mimpi seorang Thomas Alva 
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Edison. Mesin uap yang sekarang menjadi pioner mesin-mesin industri di seluruh 

dunia, muncul dari seorang James Watt, dan masih banyak lagi. Jadi, impian itu 

mampu merubah dunia.  

Sumber data dari Republika.co.id (2010) menyatakan bahwa Balerante 

merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kemalang, Kabupaten 

Klaten. Desa ini terletak di lereng gunung merapi yang diapit oleh Kali Woro dan 

Kali Gendol. Desa ini sangat dekat sekali dengan puncak merapi yaitu berjarak 

sekitar 7 km dari puncak merapi, Karena jarak dengan puncak sangat dekat sekali, 

daerah ini merupakan daerah rawan bencana dan masuk kedalam Kawasan Rawan 

Bencana III  Bencana Erupsi Merapi atau biasa disebut KRB III. 

Balerante merupakan daerah terparah yang terkena dampak erupsi merapi 

pada tahun 2010 lalu. Semburan awan panas atau biasa disebut wedus gembel 

menerjang desa ini melalui aliran sungai Woro dan sungai Gendol, sehingga 

membuat desa ini luluh lantah diterjang awan panas tersebut. Banyak sekali 

kerugian yang diderita warga Balerante, selain rumah mereka rusak parah, hewan 

ternak yang mereka pelihara pun tak sempat diselamatkan (SoloPos.com, 2010). 

Berdasarkan data dari PMI cabang Klaten tahun 2010, menyebutkan bahwa 

siklus erupsi merapi merupakan siklus 4 tahunan dan erupsi merapi 2010 lalu 

merupakan erupsi terbesar selama kurun waktu 80 tahun terakhir. Selain erupsi 

merapi, Balerante juga mengalami bencana kekeringan. Bencana kekeringan yang 

terjadi di desa Balerante biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan 

Oktober, dan pada bulan Juli-Agustus merupakan bulan terberat, karena pada 

bulan ini hampir tidak ada air yang mengalir dari mata air. Selain kekurangan air, 
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bencana ini juga membuat warga masyarakat balerante juga mengalami kesulitan 

mendapatkan rumput untuk pakan ternak. Hampir semua rumah yang ada didesa 

ini mempunyai hewan ternak berupa sapi. 

Mayoritas penduduk Balerante sebenarnya merupakan petani, karena hewan 

ternak dianggap lebih penting dibandingkan hasil pertaniannya, jadi semua lahan 

pertanian yang ada di desa ini sekarang ditanami rumput untuk pakan ternak. 

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, warga desa Balerante bekerja 

sebagai penambang pasir di Sungai Woro dan Sungai Gendol. Dengan 

menambang pasir tersebut, warga dapat menghasilkan uang lebih banyak jika 

dibandingkan dengan bertani yang hanya akan menerima uang tiap panen saja. 

Meskipun warga Balerante hanya bekerja sebagai penambang pasir, tetapi 

kehidupan masyarakat disana bisa dikatakan sejahtera karena tidak pernah 

mengalami masalah ekonomi yang signifikan, seperti yang dituturkan olah Bapak 

Jaenu dalam wawancara pada tanggal 23 November 2012 

” ...jadi kadang sing punya lahan pertanian pun.. sakniki 

mpun mboten ditanduri jagung.. sakniki nggih malah ditanduri suket! 

Nah sakniki kan mben rumah kan kagunggan ternak... dari pada 

kangelan golek pakan ternak, mending ditanduri suket nek sore muleh 

soko kali ngarit rasah repot-repot golek pakan ternake.. nek pengen 

golek dwit yowes.. isuk-isuk mangkat ning kali nambang pasir 

rampung..” 

 

 Penduduk Balerante secara turun menurun hanya berprofesi sebagai petani 

dan penambang pasir sungai. Hal itu karena ketidaktersediaannya pilihan lain 

untuk bekerja yang lebih baik. Penyebabnya adalah pendidikan di desa ini bisa 

dikatakan sangat rendah. Menurut data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi 
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Desa (SID) kelurahan Balerante pada tahun 2012, sekitar 80% penduduknya 

hanya tamat SD, 10% tamat SMP dan 10% tamatan SMA dan akademi. 

 Hasil obeservasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, banyak sekali 

ditemukan beberapa aktifitas remaja di Desa Balerante. Pada waktu pagi hari, 

banyak dijumpai remaja usia sekolah yang berkeliaran mengendarai kendaraan 

bermotor disekitar kampung, sering juga dijumpai anak-anak sedang asik bermain 

karambol pada jam-jam tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja 

tersebut tidak melakukan aktivitas belajar mengajar seperti yang biasa remaja-

remaja lain lakukan ketika jam sekolah. Selian itu, peneliti juga melihat sesuatu 

yang tidak wajar di desa Balerante. Banyak usia anak yang sudah bekerja 

menambang pasir ikut dengan orang tuanya. 

Kesadaran untuk bersekolah di Balerante sangat rendah sekali. Salah satu 

faktornya adalah tidak adanya dukungan dari orang tua untuk memberikan 

pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Adat yang berkembang disini, orang 

tua hanya punya kewajiban untuk menikahkan anaknya, memberikan lahan/tanah 

serta membuatkan rumah untuk bekal hidupnya bersama pasangan hidupnya 

kelak. Selain itu, jarak sekolah dari desa ini juga sangat jauh sekitar 15 km. Desa 

ini hanya memiliki fasiltas pendidikan berupa taman kanak-kanak (TK) sebanyak 

2 buah dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 buah yang masing-masing terletak di 

batas desa. Seperti yang dituturkan olah Bapak Jaenu dalam wawancara pada 

tanggal 23 November 2012: 

“soale nggih piye mas.. cah sakniki niku angger kon sekolah angel 

banget.. dadi koyok misale dioyak oyak kon sekolah yo kadang yo ono 

sing semangat kadang yo ono sing ora,, tergantung wong tuwone.. 

dadi cah cah cilik sakiki malah seneng doalan ... Soale.. masyarakat 
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disini motivasi atau dorongan sebagai orang tua itu juga rendaah.. 

jadi mereka itu sekolah yo sakkarepmu.. yen gak keinginane dari 

anak sendiri (iter=mmmm)  yo... mereka gak sape sekolah sampe 

jenjang atas.. orang tua mereka kalo disini itu.. apa ya mas, jadi 

budayane.. Kalo orang tua itu ya kewajibane cumak nanti ketika 

sampe, ketika anak ini sudah menikah anaknya diberi lahan 

pertanian(iter=heem) dibuatkan rumah.. (iter=mmmm) sudah,, jadi 

mung kewajiban wong tuwo nggih segitu... jadi gak ada kewajiban 

nggo memberikan pendidikan yang layak pada anaknya, soale nggih 

rata-rata maas, yen wong kene ki yoo” 

 

Kedaaan sosial masyarakat Balerante termasuk belum berkembang. Selain 

rendahnya pendidikan, juga masih banyak dijumpai pernikahan dini. Pernikahan 

di bawah umur sangat banyak ditemui disini. Bukan karena hamil sebelum nikah, 

tetapi karena memang pernikahan dini disini masih dianggap „lumrah‟ oleh 

masyarakat lokal. Kebanyak warga yang melakukan pernikahan dini adalah warga 

yang putus sekolah atau hanya tamatan SD saja. Jadi kesadaran akan dampak 

buruk dari pernikahan dini tidak mendapat perhatian yang serius dari warga disini 

(Spekham.org, 2012). 

Perbedaan latar belakang lingkungan yang berkembang di Desa Balerante 

tentunya akan menciptakan kondisi masyarakat yang mempunyai karakter berbeda 

dengan karakter masyarakat yang berkembang di perkotaan. Hidup di lingkungan 

bencana, mempunyai kesadaran pendidikan rendah, lingkungan sosial yang masih 

menganggap pernikahan dini itu wajar serta kehidupan ekonomi yang monoton, 

dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang monoton dan akan menjadi siklus 

turun menurun. Sehingga remaja di Balerante akan sulit untuk berkembang dan 

hanya akan hidup seperti para pendahulunya yang jauh dari kata dinamis. 

Perbedaan tersebut akan mempengaruhi pola pikir  dan persepsi mereka atas masa 

depan dari kehidupan mereka kelak. Masa depan itu dibangun dari mimpi dan 
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tentunya impian tiap individu akan berbeda dengan yang lainnya. Impian itu 

sangat bergantung dengan latar belakang kehidupannya. Misalnya, orang yang 

hidup di lingkungan yang religious, impian yang akan terbentuk biasanya yang 

ada hubungannya dengan religi atau ketuhanan. Orang yang hidup di lingkungan 

dengan ekonomi rendah biasanya impian yang terbentuk tidak akan jauh dari 

materi. 

Berpijak dari latar belakang itulah, peneliti ingin melihat lebih jauh tentang 

kondisi masyarakat desa Balerante, khususnya remaja yang tinggal di desa 

tersebut. Penelitian ini akan menitikberatkan pada impian tentang sukses yang 

dimiliki oleh remaja di desa Balerante. Apakah mereka mempunyai mimpi untuk 

merubah keadaan desanya dan mempunyai kehidupan yang lebih baik 

dibandingkan dengan orang tuanya. Mengacu latar belakang itulah maka peneliti 

mengambil judul IMPIAN TENTANG SUKSES PADA REMAJA DESA 

BALERANTE, KECAMATAN KEMALANG, KABUPATEN KLATEN. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Memahami dan mendeskripsikan impian tentang sukses pada remaja di 

Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu : 

1. Remaja, sebagai bahan untuk lebih memahami pentingnya mempunyai 

impian tentang sukses. 
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2. Orang tua atau keluarga, sebagai bahan untuk lebih memahami pentingnya 

menanamkan impian tentang sukses pada anak-anaknya yang kelak akan 

menjadi generasi penerus bangsa.  

3. Masyarakat secara umum, sebagai gambaran pentingnya impian tentang 

sukses pada remaja. 

4. Menambah khazanah dalam penelitian psikologi khususnya dalam bidang 

psikologi pendidikan dan psikologi positif. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini adalah kajian pertama di Indonesia yang 

menitikberatkan impian tentang sukses pada remaja dan kajian pertama dalam 

bidang psikologi positif pada remaja di lereng gunung Merapi khususnya desa 

Balerante, kecamatan Kemalang, kabupaten Klaten. Sementara penelitian lain 

yang menggunakan teori harapan pernah dilakukan oleh Debby Isabela pada tahun 

2011 dalam naskah publikasi yang diterbitkan oleh Universitas Sumatra Utara 

yaitu dengan judul “Harapan Menikah Pada Wanita Bercerai”. 

 

 


