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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era Globalisasi ini kebebasan megemukakan pendapat sangatlah luas. 

Akan tetapi dalam hal menyampaikan pendapat itu haruslah menggunakan etika 

atau tata cara menyampaikan pendapat yang baik. Sebelum  reformasi kebebasan 

menyampaikan pendapat sangatlah terbatas dan bahkan jika ada yang mengkritik 

mengenai pemerintahan, maka orang yang mengkritik itu akan mendapat sanksi 

dari pemerintah, yakni masuk penjara. Namun pada era reformasi ini telah 

berubah, menyampaikan pendapat tidak seperti dahulu yang sangat sempit, 

bahkan dibatasi oleh pemerintah.  Banyak orang yang menyampaikan pendapat 

sudah tidak memperdulikan aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang. Hal 

ini dapat dilihat dengan adanya fenomena demonstrasi di jalan yang mengganggu 

lalu lintas. Para demonstran yang ingin menyampaikan aspirasinya agar didengar 

dan dilaksanakan oleh pemerintah melakukan tindakan yang seharusnya tidak 

dilakukan yaitu dengan memblokkade jalan, merusak fasilitas umum, dan bahkan 

melakukan kegiatan yang anarkhis.  

Indonesia adalah negara yang demokratis artinya keputusan yang 

dihasilkan semuanya adalah hasil dari musyawarah. Walaupun pada saat 

bermusyawarah banyak pendapat yang berbeda-beda, namun atas pertimbangan 

dan tujuan kebersamaan (orang banyak) maka yang awalnya pemikiran (pendapat)  

disampaikan berbeda setelah bermusyawarah hasilnya sama. Dengan tujuan 

kebersamaan dan saling bahu-membahu untuk melaksanakan hasil musyawarah 

tersebut. Landasan bermusyawarah ini sudah jelas ada pada ideologi negara yaitu 

Pancasila. Keputusan yang dilakukan secara bermusyawarah telah tertera didalam 

isi Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan”.  

Namun akhir-akhir ini penyelesaian masalah dengan bermusyawarah di 

dalam suatu organisasi baik didalam Karang Taruna maupun pada perkumpulan 

muda mudi nampaknya mulai memudar. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang 
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dilakukan kepada Arif Putra Ramadhan selaku wakil ketua pemuda Dukuh Babad, 

Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, pada saat pemuda 

mengadakan pertemuan rutin yang dilakukan pada minggu ke dua setiap bulannya 

itu masih banyak anggota muda-mudi yang pasif ketika prosesi inti pertemuan 

tersebut. Ketika prosesi inti adalah proses dimana diskusi/musyawarah dilakukan 

untuk membahas kegiatan kegiatan atau program sosial kemasyarakatan di dukuh 

tersebut. Namun pada saat membahas program kerja kepemudaan atau 

keorganisasian dalam Karang Taruna hanya ketuanya saja yang aktif dan sedikit 

sekali yang mengaspirasikan pemikirannya. Anggota muda-mudi ketika itu hanya 

pasif, malu ketika akan menyampaikan usulannya, dan hanya menyetujui program 

dari ketua. Dari permasalahan tersebut peran pemuda dalam memajukan bangsa di 

negara ini tidak mungkin bisa berjalan, karena tidak bisanya menyampaikan 

aspirasi pada perkumpulan pemuda tersebut. 

Peran Pemuda untuk mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini 

sangat penting. Pemuda memiliki peran penting yang dibutuhkan oleh negara 

dalam melaksanakan pemerintahannya, jika generasi muda pasif dalam 

bermusyawarah maka akan menimbulkan generasi yang buruk. Generasi muda 

yang cerdas, jujur, giat akan mempengaruhi perjalanan pemerintahan yang maju 

dan hebat. Seperti semboyang Ir. Soekarno yaitu “Berikan aku sepuluh pemuda, 

maka akan aku goncang dunia”. Berdasarkan berbagai pemaparan uraian diatas 

,Peneliti mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 

:“Model Pengembangan Sosialisasi Sila ke-4  Menggunakan Metode Debat Aktif 

Kombinasi Diskusi pada Perkumpulan Pemuda Dukuh Babad, Desa Kradenan, 

Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten”. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tawaran model pengembangan sosialisasi nilai-nilai  sila ke-4 

Pancasila menggunakan modifikasi  strategi Debat Aktif kombinasi Diskusi 

pada Pemuda di Dukuh Babad Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten 

Klaten Tahun 2017? 

2. Apakah model pengembangan sosialisasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila 

menggunakan modifikasi strategi Debat Aktif kombinasi Diskusi dapat 

maningkatkan antusiasme anggota Pemuda di Dukuh Babad Desa Kradenan 

Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun 2017? 

3. Bagaimana penyempurnaan model Debat Aktif kombinasi Diskusi dapat 

meningkatkan antusiasme angota Pemuda dalam model pengembangan 

sosialisasi nilai-nilai sila ke-4 Pancasila di Dukuh Babad Desa Kradenan 

Kecamatan Klaten Kabupaten Klaten Tahun 2017? 

 

 

C.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman Pemuda Dukuh Babad, Desa Kradenan, 

Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten mengenai Bermusyawarah melalui model 

debat aktif kombinasi Diskusi. 

2. Untuk mendeskripsikan penerapan model pengembangan sosialisasi nilai-nilai 

permusyawaratan menggunakan  metode debat aktif kombinasi Diskusi  pada 

Pemuda Dukuh Babad, Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. 

3. Untuk mengetahui keefektifan penerapan model pengembangan sosialisasi nilai-

nilai permusyawaratan menggunakan metode Debat Aktif  kombinasi Diskusi pada 

Pemuda Dukuh Babad, Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan teoritis kajian tentang model pengembangan sosialisasi 

nilai-nilai musyawarah menggunakan Debat Aktif Kombinasi Diskusi.  

b. Mengetahui keefektifan model pengembangan sosialisasi nilai-nilai musyawarah 

menggunakan Debt Aktif  kombinasi Diskusi pada Pemuda Dukuh  Babad, Desa 

Kradenan, kecamatan Trucuk, kabupaten Klaten. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pemahaman bagi masyarakat Dukuh Babad, Desa Kradenan, 

Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten khususnya Pemuda. 

b. Memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan yang ingin mengadakan 

kajian sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


