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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Remaja yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, 

serta besar dalam lingkungan yang mendukung secara kondusif merupakan harapan 

terciptanya generasi-generasi penerus yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, 

tidak semua remaja dapat memiliki lingkungan yang memberikan keleluasaan 

dukungan untuk berkembang optimal. Sebagaimana yang terjadi pada remaja 

kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang hidup dan besar di lingkungan rawan 

bencana abrasi, limpasan air laut yang setiap saat dapat menggenangi rumah 

penduduk. 

Bencana alam yang terjadi, kerusakan alam merupakan bentuk 

ketidakseimbangan alam sebagai salah satu akibat eksploitasi alam yang berlebihan 

dan ketidaktepatan kebijakan dalam pengelolaan  tata ruang maupun lingkungan. 

Kepala Divisi Lingkungan Hidup Lembaga Bantuan Hukum Semarang menyatakan 

bahwa dari 95.000 hektar hutan bakau di Jawa Tengah, 61.000 hektar diantaranya 

rusak berat. Faktor penyebab kerusakan tersebut adalah alih fungsi lahan yang tidak 

tepat, eksploitasi sumber daya alam pesisir seperti penambangan pasir dan reklamasi 

pantai karena pemerintah tidak konsisten dalam penanganan tata ruang. Berdasarkan 

data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, angka abrasi tertinggi terjadi di 

Kabupaten Demak, mencapai 640 hektar hingga tahun 2006 (Uti, Kompas 6 

Desember 2008). 
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Penelitian ini dilakukan bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Himpunan 

Psikologi Indonesia dan Pimpinan Wilayah Himpunan Psikologi Indonesia Jawa 

Tengah yang diserahkan kepada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagai tim pelaksana yang dikoordinatori oleh Ibu Moordiningsih S. Psi, 

M. Si. Penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan pengabdian masyarakat terhadap 

anak-anak sebagai bentuk kecintaan kepada alam dan lingkungan sekitar. Lokasi yang 

dipilih adalah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

Kecamatan Sayung terletak di perbatasan antara Semarang, ibukota propinsi 

Jawa Tengah dan Kabupaten Demak. Sebelah utara desa ini berbatasan langsung 

dengan laut Jawa dan berdekatan dengan Teluk Semarang yang mengalami reklamasi 

pantai. Salah satu contoh, di kecamatan ini terdapat desa Bedono. Desa ini merupakan 

tipologi desa pantai atau pesisir. Abrasi menenggelamkan sebagian lahan di desa 

tersebut. Tahun 1995, luas di desa Bedono sekitar 750 hektar, namun kini hanya 

tinggal 300 hektar yang sebagian besar berupa tambak. Semula di memiliki 325 

hektar tambak, kini hanya tersisa 20 hektar (Uti, Kompas 6 Desember 2008). 

Berdasarkan data monografi tahun 2007, desa Bedono memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 4815 orang, terdiri dari 2310 penduduk laki-laki dan 2505 

penduduk perempuan serta dihuni sebanyak 1283 kepala keluarga (KK). Mata 

pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai buruh/wiraswasta (1127 

orang), buruh tani (781 orang), nelayan atau mengurus tambak (596 orang) dan 

sisanya bekerja sebagai petani, pedagang maupun menjadi pegawai negeri (Asrori, 

Carik Desa Bedono). 

 Sebagian besar penduduk di  kecamatan Sayung memiliki latar belakang 

agama Islam dan memiliki pendidikan terakhir di sekolah dasar ( tamat SD,  1927 
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orang), tamat SMP 485 orang dan lulus SMA sebanyak 701 orang. Adapun penduduk 

yang pernah sekolah di SD namun tidak menamatkannya sebanyak 176 orang dan 

hanya sebagian kecil penduduk yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir 

pendidikan tinggi (Diploma  21 orang, Sarjana 16 orang dan pasca sarjana 2 orang). 

Sebagian besar penduduk lebih memilih mengenyam pendidikan informal di pondok-

pondok pesantren selepas mereka lulus dari sekolah dasar. Hal ini disertai beberapa 

alasan yaitu keinginan untuk lebih memperdalam ilmu agama dan kekurangan dana 

pendidikan untuk bersekolah di sekolah formal. Pilihan bersekolah di pondok 

pesantren ini semakin menguat ketika abrasi semakin memperparah kondisi tambak-

tambak ikan bandeng yang dimiliki, yang berarti memperburuk kondisi 

perekonomian warga (Asrori, Carik Desa Bedono). 

 Realitas kondisi ini telah terbiasa dihadapi oleh remaja . Hidup dikelilingi 

oleh limpasan air laut dan rob yang sewaktu-waktu menggenangi rumah mereka serta 

dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Seiring berjalannya waktu, remaja 

tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan alam yang dihadapinya, namun bukan 

berarti kemudian tidak ada dampak negatif yang pelan-pelan akan mempengaruhi 

kondisi psikologis remaja tersebut. Terjadinya bencana alam dan kerusakan alam 

yang semakin parah secara psikologis akan menyebabkan beberapa dampak negatif 

seperti kecemasan, stress, depresi dan ketidakberdayaan secara subjektif. 

 Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Meraka sudah tidak 

termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk 

masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada diantara anak-anak dan orang dewasa. 

Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri atau fase 

topan dan badai. Namun, yang perlu ditekankan disini adalah bahwa fase remaja 
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merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada masa amat potensial, baik 

dilihat dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik (Asrori, 2008). 

Kemampuan diri atau efikasi diri merupakan suatu keyakinan individu bahwa 

dirinya mampu untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu dengan berhasil. Hal 

ini akan mengakibatkan bagaimana individu merasa, berpikir dan bertingkah laku 

(keputusan-keputusan yang dipilih, usaha-usaha dan keteguhannya pada saat 

menghadapi hambatan), memiliki rasa bahwa individu mampu untuk mengendalikan 

lingkungan sosialnya. Keyakinan akan kemampuan diri seseorang mempengaruhi 

cara berpikir, perasaan, bagaimana memotivasi diri dan bagaimana harus bertindak 

(Bandura, 1997).  

Namun demikian perlu diingat bahwa efikasi diri bersifat spesifik dalam tugas 

dan situasi yang dihadapi. Seseorang dapat memiliki keyakinan yang tinggi pada 

suatu tugas atau situasi tertentu, namun pada situasi dan tugas yang lain tidak. Efikasi 

diri juga bersifat kontekstual, artinya tergantung pada konteks yang dihadapi. 

Umumnya efikasi diri akan memprediksi dengan baik suatu tampilan yang berkaitan 

erat dengan keyakinan tersebut (Bandura, 1997). 

Seperti diungkapkan Bandura (dalam Kreitner dan Kinichi, 2003) bahwa 

efikasi diri mempengaruhi aspek kognitif melalui dampaknya terhadap motivasi 

seseorang. Orang yang mempunyai efikasi diri yang tinggi akan mepunyai motivasi 

yang lebih tinggi didalam menjalankan suatu tugas tertentu dibandingkan dengan 

orang yang memiliki efikasi diri yang rendah. Seseorang yang mempunyai efikasi diri 

tinggi akan membayangkan kesuksesan dalam tugas yang sedang mereka kerjakan. 
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Bayangan kesuksesan tersebut akan memberi dorongan yang positif bagi seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya dan lebih memotivasi dirinya untuk mencapai tujuan.  

Semakin tinggi tingkat efikasi diri seseorang maka tingkat motivasinya akan 

semakin tinggi pula. Hal ini dicerminkan dengan besarnya usaha yang dilakukan serta 

ketekunannya dalam mengatasi rintangan-rintangan yang ada. Orang-orang yang 

memiliki efikasi diri yang tingi akan berusaha lebih keras didalam mengatasi 

rintangan-rintangan yang ada (Bandura, 1997). Efikasi diri pada dasarnya merupakan 

hasil dari proses kognitif yang berbentuk keputusan, keyakinan, atau pengharapan 

tentang sejauh mana individu memperkirakan kemampuan dirinya dalam 

melaksanakan tugas atau melakukan suatu tindakan. Bila individu mengalami 

kesulitan maka dia akan mengarahkan usahanya lebih besar dari yang diperlukan 

untuk mencapai hasil tertentu.  

Siswa yang mengalami kesulitan belajar dilingkungan yang mengalami abrasi 

perlu memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengubah lingkungan 

sekitarnya agar menjadi lingkungan yang bersih dan indah sehingga kegiatan belajar 

dan mengajar menjadi kondusif. 

Cara untuk meningkatkan kepedulian lingkungan ini salah satunya adalah 

dengan melakukan pelatihan, yaitu suatu usaha untuk mengajarkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berhubungan 

dengan tugas tertentu. Adapun tujuan dari pelatihan menurut Trulove (1995) adalah 

untuk meningkatkan kinerja secara langsung. 
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Pelatihan merupakan metode pembelajaran yang didasarkan pada konsep 

belajar dari pengalaman (experiental learning). Menurut Wills (dalam Retno, 2007) 

pelatihan adalah pemindahan pengetahuan dan keterampilan yang terukur dan yang 

telah ditentukan sebelumnya, oleh karena itu pelatihan harus memiliki tujuan  dan 

metode yang jelas untuk menguji apakah pengetahuan dan keterampilan yang 

diberikan sudah dapat dikuasai. 

Kepedulian  terhadap  lingkungan  adalah  keadaan  psikologis  seseorang 

berupa  perhatian,  kesadaran  dan  tanggungjawab  terhadap  kondisi pengelolaan 

lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial 

(Burhanudin, 2000). Hakekat pengelolaan lingkungan bukan hanya mengatur 

lingkungannya, tetapi termasuk mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan 

manusia agar berlangsung dan berdampak dalam batas kemampuan dan keterbatasan 

lingkungan untuk mendukungnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti mengajukan rumusan 

masalah “Apakah ada pengaruh pelatihan peduli lingkungan terhadap efikasi diri 

pada siswa daerah rawan abrasi  ?”. Dengan rumusan masalah tersebut maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengadakan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Pelatihan Peduli Lingkungan Terhadap Efikasi Diri Siswa Daerah 

Rawan Abrasi “. 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan peduli lingkungan terhadap efikasi 

diri siswa daerah rawan abrasi. 
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2. Untuk mengetahui perbedaan efikasi diri siswa daerah rawan abrasi antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang 

pendidikan mengenai pengaruh pelatihan peduli lingkungan terhadap efikasi diri 

siswa daerah rawan abrasi. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi pendidik di SMP N 1 Sayung Kabupaten Demak 

Jika berpengaruh maka penelitian ini bisa di manfaatkan sebagai acuan untuk 

meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. 

b. Bagi masyarakat di Kecamatan Sayung 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

usaha peningkatan kepedulian lingkungan bagi warga Kecamatan Sayung 

dengan metode pelatihan. 

c. Ilmuwan psikologi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmuwan psikologi 

khususnya psikologi pendidikan dalam kajian eksperimen yang nantinya 

penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti peneliti yang lain yang 

ingin meneliti jenis bidang yang sama. 




