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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi seluruh negara di dunia, 

karena pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang 

akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan 

bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi agent 

of change (Dewanata dan Syaifullah, 2008: 46). Peran dan partisipasi pemuda 

sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat 

dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan, 

keterampilan, dan karkater pemuda. Ada peribahasa mengungkapkan bahwa 

barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan (Tilaar, 1991: 

34), berkaca dari peribahasa tersebut Indonesia sangat bertumpu kepada pemuda 

untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 

alenia IV. 

Satries (2009: 89) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa pemuda 

memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam membangun tatanan 

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu: 

1. Kemurnian idealismenya 

2. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-

gagasan baru 

3. Semangat pengabdiannya 

4. Inovasi dan kreativitasnya 

5. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru 

6. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan 

kepribadiannya yang mandiri 

7. Masih lengkapnya pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, 

dan tindakannya dengan kenyataan yang ada. 

Pembangunan pemuda dapat dilakukan melalui berbagai jalur pendidikan, 

baik di jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Tujuan pendidikan 
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pada dasarnya untuk membentuk karakter pemuda, agar menjadi manusia 

Indonesia seutuhnya atau manusia yang memiliki karakter Pancasila. Pendidikan 

nasional di negara Indonesia mempunyai fungsi yang sudah dirumuskan dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, 

yang berbunyi Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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 betanggung jawab. 

Negara Indonesia dalam rangka membentuk karakter bangsa khususnya 

karakter tanggung jawab dan peduli lingkungan, maka dibutuhkan pendidikan 

karakter yang berkualitas untuk mencetak generasi penerus bangsa yang 

berkarakter Pancasila dan siap untuk menghadapi tantangan. Pendidikan karakter 

pada dasarnya dapat diimplementasikan di setiap lembaga pendidikan formal 

(sekolah dan perguruan tinggi), informal (keluarga dan lingkungan masyarakat), 

dan nonformal (kursus, organisasi dan lain sebagainya). Menurut Pala (2010) 

mengenai pendidikan karakter yaitu : 

“Pendidikan karakter adalah gerakan nasional yang menciptakan sekolah 

yang mendorong kaum muda yang etis, bertanggung jawab dan peduli dengan 

memodelkan dan mengajarkan karakter yang baik melalui penekanan pada 

nilai universal yang kita semua berbagi. Ini adalah usaha proaktif yang 

disengaja oleh sekolah, kabupaten dan negara untuk menanamkan nilai-nilai 

etika inti para siswa mereka seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung 

jawab dan rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain.” 
 
 

Pembangunan karakter yang tanggung jawab dan peduli lingkungan 

membutuhkan proses yang panjang serta setiap jalur pendidikan harus saling 

berintegrasi, agar karakter tanggung jawab dan peduli lingkungan dapat dibentuk 

dengan maksimal. Peran keluarga menjadi pondasi utama dalam membentuk 

karakter tanggung jawab dan peduli lingkungan, kemudian dapat dikembangkan 

melalui organisasi dan sekolah. Pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi) 

pada dasarnya karakter terintegrasi dalam mata pelajaran maupun mata kuliah 

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengembangkan tiga kompetensi, yaitu: 
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1. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami 

secara layak oleh warga negara.  

2. Civic values/ dispositions berkenaan dengan sifat dan karakter dari seorang 

warga negara baik secara pribadi maupun publik.  

3. Civic skill berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh warga 

negara bagi kelangsungan bangsa dan negara yakni keterampilan intelektual 

dan partisipasi (Winarno dan Wijianto, 2010: 81).    

Berkenaan dengan civic knowledge adalah pengetahuan pemuda tentang 

karakter tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Berkenaan dengan civic 

skill, meliputi keterampilan pemuda dalam mengaplikasikan dari pengetahuan 

tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan, misal menggerakan warga desa 

untuk gotong royong menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman, 

sedangkan civic dispositions meliputi para pemuda harus memiliki karakter 

tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan, agar tujuan menjaga lingkungan 

bersih dan sehat dapat tercapai. Apabila tiga kompetensi tersebut tertanam di 

dalam diri setiap pemuda, maka Indonesia akan memiliki calon pemimpin yang 

peduli terhadap rakyatnya, karena salah satu indikator peduli terhadap rakyat 

adalah memiliki rasa tanggung jawab untuk selalu menjaga lingkungan yang 

bersih dan sehat. 

Karakter tanggung jawab dan peduli lingkungan merupakan salah satu ujung 

tombak untuk membangun pemuda yang berkualitas sehingga bangsa Indonesia 

memiliki harapan di masa depan, karena pemuda merupakan pemimpin di masa 

depan.  Esensinya pemuda menjadi harapan bangsa Indonesia untuk merubah 

nasib bangsa Indonesia mendatang, namun peran dan partisipasi pemuda saat ini 

belum menunjukkan hasil yang maksimal, apabila dibandingkan dengan pemuda 

di era pra dan pasca kemerdekaan. Astuti (2010: 41) menggungkapkan bahwa 

pemuda saat ini sedang mengalami krisis karakter yang memprihatinkan. Imam 

Nahrowi (Menteri Pemuda dan Olahraga) ketika member sambutan pembukaan 

Konferensi Asia-Afrika juga menggungkapkan bahwa pola perilaku pemuda saat 

ini sedang menggalami krisis karakter. Karakter pemuda yang semakin lembek 

akan mengakibatkan gagalnya estafet kepemimpinan bangsa, sehingga semangat 
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kepemimpinan hanya menguntungkan segelintir orang yang berfikir tentang 

hegemoni dan kapitalisme (Cahyono, 27 April 2015: joglosemar.com). 

Krisisnya karakter pemuda dapat dibuktikan dengan data dari Badan 

Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pengguna narkoba Indonesia 

hingga Oktober 2014 jumlahnya semakin meningkat, pasalnya kurang lebih 4 juta 

warga Indonesia positif sebagai pengguna narkoba. Penggunanya mayoritas 

adalah pemuda, dari 4 juta orang yang positif menggunakan narkoba, 60% berada 

dalam usia 17-27 tahun. (Dradjad, 24 Februari 2015: http://kriminalitas.com). 

Pemuda di era sekarang sudah tidak mempedulikan lagi tentang tanggung 

jawabnya sebagai seorang penerus bangsa, selain itu para pemuda di era sekarang 

juga tidak mempedulikan kebersihan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

menurunnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial membersihkan lingkungan 

di desa tempat tinggalnya. Menurunnya partisipasi pemuda dalam kegiatan gotong 

royong khususnya kegiatan kebersihan lingkungan untuk menciptakan lingkungan 

yang bersih dan sehat, menunjukkan bahwa para pemuda di era sekarang sedang 

mengalami krisis karakter tanggung jawab dan peduli lingkungan. 

Peran karang taruna sebagai wadah para pemuda untuk meningkatkan 

kompetensi knowledge, skills, dan disposition menunjukkan kurang maksimal, 

karena belum mampu membangun karakter tanggung jawab dan karakter peduli 

lingkungan. Kurangnya maksimal peran karang taruna membuat partisipasi para 

pemuda dalam kegiatan sosial khususnya kebersihan lingkungan menjadi 

menurun, hal tersebut dapat dilihat ketika masyarakat desa mengadakan kegiatan 

lingkungan malahan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagian besar 

orang tua, sedangkan para pemuda hanya sedikit bahkan terkadang tidak ada. Di 

sisi lain, para pemuda yang sudah lulus sekolah atau bekerja tidak sama sekali 

tidak mempedulikan kegiatan sosial khususnya kegiatan kebersihan lingkungan di 

tempat tinggalnya. Fenomena ini sungguh sangat miris menggingat sikap gotong 

royong para pemuda sudah menurun dan bersikap apatis terhadap keadaan yang 

ada dil  lingkungan tempat tinggalnya, 

Berdasarkan observasi awal di desa Ambarwinangun, Kabupaten Kebumen 

banyak pemuda yang tergabung di dalam organisasi karang taruna, setelah lulus 
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sekolah (SMA/SMK) tidak mengikuti kegiatan sosial di desa Ambarwinangun 

khususnya kegiatan kebersihan lingkungan, baik yang diadakan oleh ketua RT, 

ketua RW maupun dari karang taruna. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasca 

lulus SMA/SMK, para pemuda di desa tersebut mengalami krisis karakter 

tanggung jawab dan peduli lingkungan, karena sudah tidak mempedulikan 

kegiatan yang ada dilingkungannya dan sangat jarang mengikuti gotong royong 

khususnya kegiatan kebersihan lingkungan. Pada dasarnya karang taruna menjadi 

ujung tombak untuk menumbuhkan karakter tanggung jawab dan peduli terhadap 

lingkungan, karena karang taruna merupakan wadah untuk mengembangkan 

potensi para pemuda. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian lebih lanjut tentang partisipasi pemuda karang taruna dalam 

menumbuhkan karakter tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan, sehingga 

penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Partisipasi Pemuda 

Karang Taruna Desa Ambarwinangun dalam Menumbuhkan Karakter Tanggung 

Jawab dan Karakter Peduli Lingkungan Guna Menciptakan Lingkungan yang 

Sehat dan Bersih (Studi Di Desa Ambarwinangun, Kabupaten Kebumen)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana partisipasi pemuda karang taruna di desa Ambarwinangun 

dalam menumbuhkan karakter tanggung jawab? 

2. Bagaimana partisipasi pemuda karang taruna di desa Ambarwinangun 

dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan guna menciptakan 

lingkungan yang bersih dan sehat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi pemuda karang taruna di desa 

Ambarwinangun dalam menumbuhkan karakter tanggung jawab. 
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2. Untuk mendeskripsikan partisipasi pemuda karang taruna di desa 

Ambarwinangun dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoretis maupun 

secara praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya bidang studi yang sesuai dengan penelitian ini. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi siapa saja 

yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang pembangunan karakter 

tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan dalam rangka 

mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai acuan bagi karang taruna untuk selalu melakukan kegiatan yang 

berorientasi pada pembangunan karakter tanggung jawab dan peduli 

terhadap lingkungan. 

b. Bagi pemuda agar dapat dijadikan saran untuk selalu meningkatkan 

karakter karakter tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan,sehingga 

dapat memberikan kontribusi positif bagi . 

c. Bagi para pembaca penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penelitian lanjutan yang relevan. 


