
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Bealakang Masalah 

Karakter merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. 

Karakter merupakan ciri atau karakteristik diri seseorang yang bersumber dari 

pengalaman yang diterima dari lingkungan. Menurut Gunawan (2012:3), “karakter 

adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu seseorang yang membedakan antara 

dirinya dengan orang lain”. Karakter dapat berubah akibat pengaruh lingkungan, 

sehingga perlu usaha membangun karakter dan menjaga agar tidak terpengaruh oleh 

hal yang buruk.  

Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia saat ini sedang dilanda berbagai krisis 

moral yang diakibatkan oleh pengaruh globalisasi. Hal yang sangat dirasakan sebagai 

dampak globalisasi adalah ikatan nilai-nilai moral yang mulai melemah. Maraknya 

perilaku anarkis, korupsi, manipulasi, penyelewengan jabatan serta krisis keteladanan 

dan kepemimpinan dari para tokoh elit di negeri ini menjadi fakta yang tidak 

terbantahkan. Padahal karakter telah hidup di masyarakat sejak dahulu namum sampai 

sekarang keberadaan dan urgensinya belum dimaksimalkan. Oleh karena itu, karakter 

wajib dikuatkan pada diri seseorang agar mampu menjadi pribadi yang luhur. Karakter 

terdiri dari 18 aspek yang sangat terperinci menjadi karakter bangsa. Aspek karakter 

dari 18 tersebut, salah satu diantaranya yaitu aspek kemandirian. Manusia senantiasa 

berkembang seriring dengan berjalannya waktu, seorang anak perlahan-lahan akan 

melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua atau orang lain disekitarnya dan 

mulai melakukan sendiri atau mandiri. Menurut Fatimah (2006:143): 

Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif 

selama perkembanagn, dan individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri 

dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada 

akhirnya mampu berfikir dan bertindak sendiri. Dengan kemandiriannya, 

seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk berkembang dengan mantap.  
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Mandiri termasuk dalam nilai karakter yang hubungannya dengan diri sendiri. Mandiri 

adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas (Asmani, 2013: 38).  

Menguatkan nilai kemandirian sangatlah penting. Proses penguatan nilai 

ekmandirian baiknya melalui kegiatan pembiasaan dari kecil. Namun pembiasaan 

tersebut harus terus berlanjut, khusnya pada pemuda. Dalam proses penguatan nilai ini 

orang tua sebagai wali dan lemaga pendidikan harus berkerjasama. Efek dari karakter 

mandiri seorang pemuda akan terlihat dalam sikap dan kesiapannya dalam 

menghadapi masa depan dan sangat berpengaruh dalam hubungannya dengan 

masyarakat serta berinteraksi dengan lingkungannya. 

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, yang diharapkan dapat melanjutkan 

perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang 

besar, agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan Indonesia 

sebagai bangsa yang lebih maju. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat yang 

menyatakan bahwa “pemuda merupakan lapisan eksponental bangsa, yang berjumlah 

30% dari jumlah seluruh bangsa Indonesia dan merupakan lapisan yang penuh 

dengan dinamisme, vitalitas heroisme (Surakhmad sebaimana dikutip dalam 

Oktarosada, 2017). Baik buruknya bangsa ini sangat tergantung dengan generasi 

muda. Sehingga, saat ini perihal pemuda perlu mendapatkan sorotan utama, khusunya 

mengenai pembentukan karakternya. Penting bagi usianya memiliki karakter 

kemandirian yang tidak akan tertanam secara otomatis pada dirinya 

Salah satu bukti kemadirian pada pemuda dengan melakukan kegiatan dan 

memiliki jiwa berwirausaha. Menurut Indriatmi dan Arifin (2002:4), kewirausahaan 

merupakan sifat, ciri, watak yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan 

inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Kewirausahaan adalah suatu proses 

penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan 

peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha (Zimmerer, sebagaimana dikutip dalam 

Oktarosada, 2017) 
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Hal tersebut juga terjadi pada salah satu pemuda yang melakukan usaha screen 

printing di Kijilan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sablon manual atau screen 

printing adalah teknik mencetak dalam berbagai media seperti kaos, kaos, plastik, 

kertas, kaca, kayu dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu berupa screen 

sablon (Agus, 2018). Sablon merupakan salah satu layanan jasa yang banyak diminati 

terutama oleh mereka para penggemar kaos yang ingin menggunakan desain yang 

unik, atau untuk kebutuhan lainnya seperti kaos acara. Tidak hanya itu saja, 

menjamurnya usaha kaos distro semakin mempertegas adanya permintaan yang 

cukup tinggi atas kaos sablon ini, sehingga hal itu mendorong narasumber untuk 

memiliki ide usaha sablon karena memiliki prospek yang baik. 

Di Indonesia penguatan karaker kemandirian telah menjadi sorotan utama, hal 

ini sejalan dengan penelitian Thoifah (2015) menunjukkan bahwa pada siswa kelas 

XI di SMK Alam Kendal penguatan tersebut dilaksanakan dengan membiasakan 

siswa mandiri dalam hal belajar dan berwirausaha. Dalam hal belajar, dilakukan 

dengan membagikan materi pokok kepada setiap siswa, dan kemudian mereka harus 

mencari bahan sendiri untuk mereka presentasikan dan diskusikan pada saat 

pembelajaran di kelas. Dalam hal berwirausaha, dilakukan secara bertahap pada tiap 

tiap kelas. Pada kelas XI, setiap siswa mengkonsep satu usaha yang akan mereka 

kelola, kemudian mereka mulai menjalankan usaha tersebut. Dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter kemandirian siswa, SMK Alam Kendal juga menyisipkan nilai-

nilai religius, seperti mengerjakan shalat dhuha dan membaca surat al-waqi’ah 

sebelum memulai aktivitas belajar mengajar. 

Banyaknya pemuda pengangguran, bergantung pada orang tua, pesimis, mudah 

putus asa. tidak semangat, mencari jalan/pekerjaan yang mudah tanpa bekerja keras, 

dll. Fenomena permasalahan tersebut disebabkan kurangnya karakter kemandirian 

pada pemuda. Kondisi masyarakat di Indonesia yang seperti itu menjadi motivasi 

pokok implementasi penguatan karakter kemandirian. Salah satu cara yang efektif 

untuk mendobrak kesadaran pemuda untuk memiliki karakter kemandirian adalah 

melalui sarana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn). Keterkaitan dan 
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hubungan antara implementasi karakter kemandirian dengan program studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah tertuang dalam visi, misi dan 

tujuan Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  

PPKn memiliki visi sebagai sarana pembentukan watak bangsa dan 

pemberdayaan watak negara. Misinya yaitu membentuk warga negara yang sanggup 

melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dilandasi 

kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Tujuan utama PPKn 

adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara 

Indonesia, memiliki sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan 

dan filsafat bangsa Pancasila. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia, 

mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan 

kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Darmadi, 2013). Oleh 

karena itu, PPKn dimaksudkan untuk memfasilitasi lahirnya generasi bangsa yang 

diharapkan. Generasi penerus diharapakan dapat berpacu dalam dunia pendidikan 

yang menghasilkan hal-hal yang bersifat praktis dan efektif mendatangkan materi 

siap pakai, tanpa dilandasi rasa tanggung jawab untuk bela negara, yang sebenarnya 

mulai saat ini pula dapat dirasakan adanya tantangan yang sangat dahsyat untuk 

menghadapi berbagai kompetitif dalam era globalisasi (Sudiyo, 2003). Mereka 

dituntut untuk dapat memajukan negara dan mencapai kesejahteraan Indonesia, 

melalui usaha sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Salah satu caranya dengan 

penguatan karakter kemandirian. Dengan demikian penelitian ini relevan dengan 

program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berdasarkan uraian 

diatas, cukup penting dilakukan penelitian tentang “Penguatan Karakter Kemandirian 

pada Pemuda Pengusaha Screen Printing (Studi Kasus pada Pemuda Pengusaha Duck 

Screen Printing di Dusun Kijilan Sukoharjo Jawa Tengah). 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting dan harus ada dalam penulisan 

karya ilmiah. Sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu 

permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik penguatan karakter kemandiran pada pemuda pengusaha 

Duck Screen Printing di Dusun Kijilan Sukoharjo Jawa Tengah? 

2. Bagamana capaian penguatan karakter kemandiran pada pemuda pengusaha Duck 

Screen Printing di Dusun Kijilan Sukoharjo Jawa Tengah? 

3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penguatan karakter kemandiran 

pada pemuda pengusaha Duck Screen Printing di Dusun Kijilan Sukoharjo Jawa 

Tengah? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan laporan ini kaitanya dengan permasalahan yang ada, tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan karakteristik penguatan karakter kemandiran pada pemuda 

pengusaha Duck Screen Printing di Dusun Kijilan Sukoharjo Jawa Tengah. 

2. Mendeskripsikan capaian penguatan karakter kemandiran pada pemuda pengusaha 

Duck Screen Printing di Dusun Kijilan Sukoharjo Jawa Tengah  

3. Mendeskripsikan faktor yang mendukung  dan menghambat penguatan karakter 

kemandiran pada pemuda pengusaha Duck Screen Printing di Dusun Kijilan 

Sukoharjo Jawa Tengah 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijabarkan di atas, penulisan ini memiliki 

beberapa manfaat, antara lain:  
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1. Manfaat  teoritis atau aspek keilmuan, 

a. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi kontribusi  pengetahuan bagi 

para peneliti penguatan karakter . 

b. Penelitian ini diharpakan dapat digunakan untuk acuan membangun karakter 

anak bangsa yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemuda 

     Sebagai sarana berpikir pemuda dalam mengasah potensi diri untuk 

menanamkan dan mengembangkan karakter kemandirian dalam diri sendiri. 

Selain itu, sebagai sarana mengajak pemuda lain sebagai mitra dalam rangka 

membangun karakter kemandirian. 

b. Bagi Akademik  

    Sebagai sumber inspirasi, referensi, dan acuan bagi penelitian selanjutnya 

maupun sebagai pembelajaran bagi mahasiswa. Selain itu, sebagai arsip bagi 

akademi.  

c. Bagi penulis  

    Sebagai bekal pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan disiplin ilmu 

yang diminati. Selain itu, untuk memenuhi Tri Darma perguruan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


