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PENGUATAN KARAKTER KEMANDIRIAN PADA PEMUDA 

PENGUSAHA SCREEN PRINTING 

(Studi Kasus pada Pemuda Pengusaha Duck Screen Printing  

Dusun Kijilan, Sukoharjo, Jawa Tengah) 

 

Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik penguatan karakter 

kemandiran pada pemuda pengusaha Duck Screen Printing di Dusun Kijilan, Sukoharjo, 

Jawa Tengah, beserta capaian, dan faktor yang mendukung maupun menghambatnya. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian menggunakan interaktif-studi 

kasus. Subjek penelitian ini adalah pemuda pengusaha Duck Screen Printing, orang 

tuanya, Kepala Desa Kijilan, karyawan dan customer. Objek penelitian ini adalah 

penguatan karakter kemandirian pada pemuda pengusaha Duck screen printing di Dusun 

Kijilan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Keabsahan 

data diuji menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penguatan karakter kemandirian pada pemuda pengusaha 

screen printing dilakukan melalui indikator kreatif dan inisiatif, mampu membuat 

keputusan sendiri dalam mengatasi masalah, dan tidak bergantung pada orang lain. 

Adapun karakteristik penguatan karakter kemandirian yang mencerminkan kreatif dan 

inisiatif berupa membiasakan berkomunikasi dengan banyak orang, membiasakan selalu 

ingin tahu, dan membangun kepercayaan diri yang positif. Karakteristik mampu 

membuat keputusan sendiri dalam mengatasi masalah berupa meniatkan diri untuk 

menjadi dewasa yang mandiri, tidak sembunyi dari masalah, dan berani untuk 

mengambil keputusan. Karakteriktik tidak bergantung pada orang lain, berupa mampu 

membebaskan diri dari ketergantuangan pada orang lain untuk hal yang tak perlu dan 

tekun dalam menjalankan usahanya. Diperoleh capaian yaitu kreatif dan inisiatif berupa 

mampu menjadi pribadi yang suka berimajinasi untuk menghasilkan ide baru, 

menciptakan suatu produk, dan mudah beradaptasi. Capaian mampu membuat keputusan 

sendiri dalam mengatasi masalah berupa kemampuan menjadi pribadi yang sabar dan 

ikhlas, tidak mudah putus asa, dan selalu menjadikan masalah sebagai cerminan diri. 

Capaian tidak bergantung pada orang lain berupa mampu menjadi pribadi yang bangga 

terhadap hasil usahanya sendiri dan selalu memikirkan jangka panjang. Penguatan 

karakter kemandirian dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. Adapun 

faktor yang mendukung kreatif dan inisiatif berupa termotivasi oleh pengusaha screen 

printing yang sukses, dan keinginan untuk menciptakan karya yang trend saat ini, 

sedangkan faktor yang menhambatnya yaitu kesulitan untuk mencari informasi terkait 

usahanya. Faktor yang mendukung mampu membuat keputusan sendiri dalam mengatasi 

masalah berupa keinginan untuk membuktikan diri lebih unggul dan keinginan untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, sedangkan faktor yang menghambat 

yaitu kurangnya pengalaman dan adanya kegagalan dalam perencanaan. Faktor 

pendukung tidak bergantung pada orang lain berupa keinginan untuk berdiri sendiri dan 

keinginan untuk meningkatan ekonomi, sedangkan faktor yang menghambat yaitu 

kesulitan modal dan menemukan tempat strategis.  
 

Kata Kunci: Penguatan, Karakter kemandirian, Pemuda, Pengusaha, Screen Printing 
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Abstract 

 

This study aims to describe the characteristics of strengthening the Village, 

Sukoharjo, Central Java, along with the achievements, and the factors that support or 

hinder it. This type of research is qualitative. The research method uses interactive 

case studies. The subjects of this study were the young entrepreneur Duck Screen 

Printing, his parents, the Head of Kijilan Village, employees and customers. The 

object of this research is the strengthening of the character of independence in young 

entrepreneurs Duck screen printing in KijilanVillage, Sukoharjo, Central Java. Data 

collection techniques using interviews, observation, documentation. The data 

analysis technique used an interactive model. The validity of the data was tested 

using triangulation of data sources and triangulation of techniques. The results 

showed that strengthening the independence character of young screen printing 

entrepreneurs was carried out through creative indicators and initiatives, able to 

make their own decisions in overcoming problems, and not dependent on others. The 

characteristics of strengthening the character of independence reflect the creative and 

initiative in the form of getting used to communicating with many people, get used to 

always want to know, and build positive self-confidence. Characteristics are able to 

make their own decisions in overcoming problems in the form of intending to 

become independent adults, don't hide from problems, and dare to make decisions. 

Characteristics do not depend on others in the form of being able to free oneself from 

dependence on other people for unnecessary things and diligent in running his 

business. The achievements are creative and initiative in the form of being able to be 

a person who likes to imagine to generate new ideas, create a product, and adaptable. 

The achievements are able to make their own decisions in overcoming problems in 

the form of the capabillity to be patient and sincere, not easily discouraged, and 

always make problems a reflection of yourself. The achievements do not depend on 

other people in the form of being able to be a person who is proud of the results of 

his own efforts, and always think about the long term. Strengthening the character of 

independence is influenced by driving and inhibiting factors. The factors that support 

creative and initiative in the form of being motivated by a successful screen printing 

entrepreneur, and the desire to create works that are trending today, while the factors 

that hinder it is difficulty finding information related to his business. Supporting 

factors are able to make their own decisions in overcoming problems in the form of a 

desire to prove themselves superior and the desire to create jobs for others, while the 

inhibiting factor is inexperience, and failure in planning. Supporting factors do not 

depend on other people in the form of a desire to stand alone and the desire to 

improve the economy, while the inhibiting factors were capital difficulties and 

finding a strategic place. 
 

Keywords: Strengthening, Character Independence, Youth, Entrepreneurs, Screen 

Printing 

 

1. PENDAHULUAN 

Karakter merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. 

Karakter merupakan ciri atau karakteristik diri seseorang yang bersumber dari 
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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. Kenyataannya karakter telah hidup di masyarakat sejak dahulu namum 

sampai sekarang keberadaan dan ugensinya 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. 
 

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 sangat penting. Proses penguatan nilai 

kemandirian baiknya melalui kegiatan pembiasaan dari kecil. Namun pembiasaan 

tersebut arus 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 
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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, sebaimana 

dikutip dalam Oktarosada, 2017) 

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. 
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Di Indonesia penguatan karaker kemandirian telah menjadi sorotan utama, hal 

ini sejalan dengan penelitian Thoifah (2015) yang 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 

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

Dengan demikian, 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). Pemuda dituntut untuk dapat memajukan negara dan mencapai kesejahteraan 

Indonesia, melalui usaha sendiiri 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 di atas, cukup penting dilakukan penelitian tentang 

“Penguatan Karakter Kemandirian pada Pemuda Pengusaha Screen Printing Studi 

Kasus Pada Pemuda Pengusaha Duck Screen Printing Desa Kijilan Sukoharjo Jawa 

Tengah”. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan 

yang diteliti lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Bagaimana karakteristik penguatan karakter kemandiran pada pemuda pengusaha 

Duck Screen Printing di Dusun Kijilan Sukoharjo Jawa Tengah? 

b. Bagamana capaian penguatan karakter kemandiran pada pemuda pengusaha Duck 

Screen Printing di Dusun Kijilan Sukoharjo Jawa Tengah? 

c. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penguatan karakter 

kemandiran pada pemuda pengusaha Duck Screen Printing di  Dusun Kijilan 

Sukoharjo Jawa Tengah? 

 

2. METODE 

Tempat penelitian dilaksanakan di Dusun Kijilan Sukoharjo Jawa Tengah. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2020. Penelitian ini 

berjenis kualitatif, metode interaktif dengan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah 

pemuda pengusaha screen printing, Kepala Desa, orang tua, customer, dan 

karyawan. Objek penelitian ini penguatan karakter kemandirian pada pemuda 
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pengusaha Duck screen printing di Dusun Kijilan, Sukoharjo, Jawa Tengah dengan 

indikator yang telah ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Uji validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan teknik. 

Analisis pengumpulan data menggunakan teknik analisis data model interaktif, 

dimulai dari pengumpulan data di lokasi penelitian, mereduksi data, menyaikan data, 

sampai penarikan kesimpulan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian dini diperolah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang 

dilakukan di Dusun Kijilan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemandirian merupakan 

kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan 

secara bebas serta berusaha untuk menentukan dirinya sendiri tanpa bantuan orang 

lain untuk menyelesaikan tugas. Mengingat perlunya karakter kemandirian, maka 

harus adanya upaya secara sadar dan terencana melalui berbagai lembaga untuk 

menanamkannya, terutama bagi pemuda. Sehingga, pemuda yang memiliki karakter 

kemandirian dirasa akan mampu mempersiapakan masa depan secara lebih baik. 

Penguatan karakter kemandirian pada pemuda pengusaha screen printing juga 

dilakukan pada Duck di Dusun Kijilan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dilokasi, diperoleh temuan yang dapat dikaitkan dengan 

kajian teori. Adapun temuan tersebut adalah sebagai berikut. 

Penguatan karakter kemandirian pada pemuda diklasifikasikan dalam tiga 

karakteristik, yaitu: kreatif dan inisiatif, mampu membuat keputusan sendiri dalam 

mengatasi masalah, dan tidak bergantung pada orang lain. Adapun masing-masing 

indikator diuraikan sebagai berikut: 

1) Kreatif dan inisiatif, karakteristiknya berupa membiasakan berkomunikasi dengan 

banyak orang, membiasakan selalu ingin tahu, dan membangun kepercayaan diri 

yang positif. 

2) Mampu membuat keputusan sendiri dalam mengatasi masalah, karakteristiknya 

berupa meniatkan diri untuk menjadi dewasa yang mandiri, tidak sembunyi dari 

masalah, dan berani untuk mengambil keputusan 
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3) Tidak bergantung pada orang lain, karakteristiknya berupa mampu membebaskan 

diri dari ketergantuangan pada orang lain untuk hal yang tak perlu dan tekun 

dalam menjalankan usahanya 

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Thoifah (2015) yang  menyatakan 

bahwa Pendidikan karakter kemandirian yang dilakukan pada siswa kelas XI di SMK 

Alam Kendal 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 tiaptiap kelas. Pada kelas XI, setiap 

siswa mengkonsep satu usaha yang akan mereka kelola, kemudian mereka mulai 

menjalankan usaha tersebut.  

Selain itu, juga sejalan dengan kajian Lailatul (2016) yang menyatakan bahawa 

karakter kemandirian yang ditumbuhkan meliputi kemandirian makan dan minum, 

memakai pakaian dan sepatu, merawat diri, menggunakan toilet, memilih kegiatan 

yang disukai, tidak mau ditunggui di sekolah dan membereskan mainan sendiri. 

Karakter kemandirian lain yang muncul adalah kemandirian berdoa sendiri, 

merapikan kursi setelah selesai belajar, membersihkan diri sendiri ketika makan tidak 

rapi, membersihkan sendiri air minum yang tumpa h di lantai dan merapikan alat 

makan setelah selesai makan. Karakter kemandirian yang unggul adalah 

membereskan mainan sendiri, 

Penelitian ini sejalan dengan teori Ahmadi dan Uhbiyati sebagaimana dikutip 

dalam Anita (2019) yang menyatakan bahwa upaya pengutan karakter kemandirian 

adalah belajar mandiri. Siswa dituntut tidak menggantungkan diri kepada orang lain, 

memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar, bersikap, berbangsa maupun 

bernegara 

Capaian penguatan karakter kemandirian pada pemuda diklasifikasikan dalam 

tiga indikator, yaitu: kreatif dan inisiatif, mampu membuat keputusan sendiri dalam 

mengatasi masalah, dan tidak bergantung pada orang lain. Adapun masing-masing 

indikator diuraikan sebagai berikut: 
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1) Kreatif dan inisiatif, capainnya berupa mampu menjadi pribadi yang suka 

berimajinasi untuk menghasilkan ide baru, menciptakan suatu produk, dan mudah 

beradaptasi. 

2) Mampu membuat keputusan sendiri dalam mengatasi masalah, capaiannya berupa 

mampu menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas, tidak mudah putus asa, dan selalu 

menjadikan masalah sebagai cerminan diri. 

3) Tidak bergantung pada orang lain, capaiannya berupa mampu menjadi pribadi 

yang bangga terhadap hasil usahanya sendiri dan selalu memikirkan jangka 

panjang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Falah (2018) menyatakan bahwa 

pondok pesantren Al-Mawaddah mempunyai tujuan membentuk santri berkarakter 

mandiri untuk berwirausaha yang melingkupi mempunyai keberanian mental dalam 

berwirausaha, mampu mengatur waktu antara menjalankan kegiatan usaha dan 

kegiatan belajar, dan mampu mengatur keuangan tanpa bergantung kepada orang 

lain. kedua kegiatan pembelajaran santri dalam masalah ilmu agama hampir sama 

dengan pesantren pada umumnya yang menggunakan metode sorogan dan 

bandongan.  

Selain itu, juga sejalan dengan kajian Pratama (2018) menunjukkan bahwa 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di SMK Negeri 2 Pengasih tergolong 

sangat baik dengan tingkat keterlaksanaan program mencapai 82.47% didapatkan 

dari indikator adanya pedoman pelaksanaan program PPK dan strategi pelaksanaan 

program PPK yaitu proses KBM, ekstrakurikuler, dan pembiasaan melalui budaya 

sekolah. 

Penelitian ini juga sejalan dengan teori Desmita (2011:185), ciri-ciri karakter 

kemandirian ditandai dengan kemampuan dalam kreatif dan inisiatif, mampu 

membuat keputusan sendiri dalam mengatasi masalah, dan tidak bergantung pada 

orang lain. Pemuda harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan secara 

bebas tanpa dipengaruhi oleh orang lain Artinya mereka tidak segera menerima 

begitu saja pengaruh orang lain tanpa dipikirkan terlebih dahulu segala kemungkinan 

yang akan timbul.  
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Faktor pendorong dan pengahmabat penguatan karakter kemandirian pada 

pemuda diklasifikasikan dalam tiga indikator, yaitu: kreatif dan inisiatif, mampu 

membuat keputusan sendiri dalam mengatasi masalah, dan tidak bergantung pada 

orang lain. Adapun masing-masing indicator diuraikan sebagai berikut: 

1) Kreatif dan inisiatif. Adapun faktor yang mendukung pengautan karakter 

kemandirian pada pemuda pengusaha screen printing di desa Khijilan, Sukoharjo, 

Jawa Tengah berupa termotivasi oleh pengusaha screen printing yang sukses, dan 

keinginan untuk bias menciptakan karya yang trend saat ini, sedangkan factor 

yang menhambatnya yaitu kesulitan untuk mencari informasi terkait usaha screen 

printing 

2) Mampu membuat keputusan sendiri dalam mengatasi masalah. Adapun factor 

yang mendukung pengautan karakter kemandirian pada pemuda pengusaha screen 

printing di desa Khijilan, Sukoharjo, Jawa Tengah berupa keinginan untuk 

membuktikan diri lebih unggul dan keinginan untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi orang lain, sedangkan factor yang mengahmbat yaitu kurangnya 

pengalaman dan adanya kegagalan dalam perencaan. 

3) Tidak bergantung pada orang lain. Adapun factor yang mendukung pengautan 

karakter kemandirian pada pemuda pengusaha screen printing di desa Khijilan, 

Sukoharjo, Jawa Tengah berupa keinginan untuk berdiri sendiri dan keinginan 

untuk meningkatan ekonomi, sedangkan factor yang mengahmbat yaitu kesulitan 

modal dan menemukan tempat strategis.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Anita (2019) yang menunjukkan 

bahwa Perusahaan Rahayu merupakan perusahaan keluarga yang memiliki sistem 

pengelolaan usaha dimana dalam pada usaha sablon lebih mengutamakan kegiatan 

perencanaan dan pelaksanaan produksi sedangkan usaha konfeksi kegiatan 

pengelolaan lebih diutamakan pada perencanaan, pelaksanaan produksi dan 

pengawasan kerja. Kelebihan Perusahaan Rahayu yaitu pemasukkan yang besar, 

pembagian pengelolaan yang jelas, hasil produk yang bagus dan merupakan usaha  

yang cukup dikenal masyarakat luas. Kelemahan yang dimiliki Perusahaan  Rahayu 

adalah peralatan yang masih sederhana,tempat usaha sablon yang belum  sesuai 
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dengan syarat kesehatan, dan sulitnya mendapatkan bahan baku, produksi yang 

sangat bergantung pada order yang datang.  

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan kajian Lailatul (2016) yang 

menyatakan bahwa faktor yang mendukung adalah terdapat berbagai fasilitas yang 

memadai, guru yang berkompeten dan kerjasama dan komunikasi yang baik antara 

pihak sekolah, guru dan orang tua. Faktor penghambat adalah masih adanya anak 

yang kurang memperhatikan guru bercerita dan masih adanya orang tua yang 

memanjakan anak di rumah. 

Penelitian ini juga sejalan dengan teori Ali (2010:118), terdapat sejumlah 

faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja yaitu gen atau keturunan orang tua, 

pola asuh orang tua, dan sistem pendidikan di sekolah, serta sistem kehidupan di 

masyarakat. Pemuda pengusaha adalah seorang pemuda yang menjalankan aktivitas 

usaha produksi dengan didasari jiwa kewirausahaan dan karkater kemandirian. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengautan karakter kemandirian pada pemuda pengusaha screen 

printing studi kasus Duck di Desa Kijilan, Sukoarjo, Jawa Tengah dilakukan melalui  

indikator, yaitu kreatif dan inisiatif, mampu membuat keputusan sendiri dalam 

mengatasi masalah, dan tidak bergantung pada orang lain. Adapun karakteristik 

penguatan karakter kemandirian yang mencerminkan kreatif dan inisiatif berupa 

membiasakan berkomunikasi dengan banyak orang, membiasakan selalu ingin tahu, 

dan membangun kepercayaan diri yang positif. Karakteristik mampu membuat 

keputusan sendiri dalam mengatasi masalah berupa meniatkan diri untuk menjadi 

dewasa yang mandiri, tidak sembunyi dari masalah, dan berani untuk mengambil 

keputusan. Karakteriktik tidak bergantung pada orang lain, berupa mampu 

membebaskan diri dari ketergantuangan pada orang lain untuk hal yang tak perlu dan 

tekun dalam menjalankan usahanya.  

Dampak dari adanya upaya kharakteristik tersebut diperoleh capaian yaitu 

kreatif dan inisiatif berupa mampu menjadi pribadi yang suka berimajinasi untuk 

menghasilkan ide baru, menciptakan suatu produk, dan mudah beradaptasi. Capaian 
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mampu membuat keputusan sendiri dalam mengatasi masalah berupa kemampuan 

menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas, tidak mudah putus asa, dan selalu menjadikan 

masalah sebagai cerminan diri. Capaian tidak bergantung pada orang lain berupa 

mampu menjadi pribadi yang bangga terhadap hasil usahanya sendiri dan selalu 

memikirkan jangka panjang.  

Pengutan karakter kemandirian dipengaruhi oleh faktor pendorong dan 

penghambat. Adapun faktor yang mendukung kreatif dan inisiatif berupa termotivasi 

oleh pengusaha screen printing yang sukses, dan keinginan untuk bias menciptakan 

karya yang trend saat ini, sedangkan faktor yang menghambatnya yaitu kesulitan 

untuk mencari informasi terkait usahanya. Faktor yang mendukung mampu membuat 

keputusan sendiri dalam mengatasi masalah berupa keinginan untuk membuktikan 

diri lebih unggul dan keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang 

lain, sedangkan faktor yang mengahambat yaitu kurangnya pengalaman dan adanya 

kegagalan dalam perencaan. Faktor pendukung tidak bergantung pada orang lain 

berupa keinginan untuk berdiri sendiri dan keinginan untuk meningkatan ekonomi, 

sedangkan faktor yang mengahambat yaitu kesulitan modal dan menemukan tempat 

strategis.  
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