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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap tahun terjadi peningkatan angkatan kerja baik yang terdidik maupun 

yang tidak terdidik namun sayangnya kurang diimbangi dengan pemenuhan 

lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 

2015 jumlah angkatan kerja bertambah dari 510 ribu jiwa menjadi 122,38 juta, 

dibandingkan pada tahun 2014 yaitu sebanyak 121,87 juta jiwa. Direktur Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS menambahkan bahwa sebagian besar 

dari angkatan kerja ini diakibatkan karena adanya PHK dan daya serap yang 

menurun, sehingga meningkatnya pengangguran.  

Banyaknya orang yang mencari pekerjaan namun sempitnya lowongan 

pekerjaan ini didasarkan pula pada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan 

karyawan dengan menetapkan standar kualitas sumber daya manusia yang tinggi. 

Kualitas sumber daya manusia yang tinggi ini menentukan keberhasilan kerja dan 

memudahkan dirinya untuk memperoleh pekerjaan. Kualitas sumber daya 

manusia dapat dibentuk dengan proses pendidikan, namun sistem pendidikan 

belum sepenuhnya meningkatkan daya saing bangsa di lingkup internasional yang 

memicu semakin banyak para pemuda yang menjadi pengangguran. Kondisi 

ekonomi seperti pengangguran ini menyebabkan maraknya kriminal dan perilaku 

lain yang menunjukkan lemahnya karakter pemuda. 

Penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, tawuran pelajar, pornografi, 

perkosaan, perampasan, penipuan, pengguguran kandungan, perjudian dan lain-

lainnya sudah menjadi masalah sosial dalam kehidupan pemuda yang sampai saat 

ini belum diatasi secara tuntas. Kompasiana (2015) mengungkapkan Laporan 

Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 

2014 bahwa jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta 

sampai 4,1 juta orang yang memakai narkoba dalam setahun terakhir (current 

users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada 

sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai 

http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20151105121046.pdf
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narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil 

penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI 

yang memperkirakan pengguna narkoba jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 

juta jiwa pada tahun 2015. 

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kasus-kasus sosial yang  

melibatkan kaum remaja, baik bersifat individual maupun kelompok. Mulai dari 

yang ringan, sedang hingga sampai yang berat, dapat dilihat fenomena munculnya 

suatu kelompok tertentu, tawuran antar sekolah, kebut-kebutan di jalan raya, bolos 

sekolah secara berjama’ah, pesta minuman keras, pesta seks bebas, berjudi, 

pasang taruhan dalam video game dan Play Station, penggunaan narkoba, sindikat 

pencurian dan berbagai aktivitas negatif lainnya.  

Pemuda merupakan salah satu bagian dari Sumber Daya Manusia sekaligus 

aset bangsa yang nanti akan menjadi generasi penerus perubahan dunia. Pemuda 

hari ini adalah pemimpin di masa depan, pemuda memiliki peranan luar biasa 

sebagai ujung tombak sebuah perubahan, peranannya menyeluruh serta memiliki 

nilai dan posisi strategis dalam masyarakat. Dengan mempersiapkan pemuda 

dengan karakter unggul dan berjiwa kepemimpinan berarti menyiapkan sesosok 

manusia yang berkarakter kuat yang dapat memberikan contoh dan teladan bagi 

siapa yang dipimpinnya. UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan mengatakan 

bahwa, “Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting 

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun”. Berdasarkan 

proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2015 jumlah pemuda (anak muda) 

mencapai 62,4 juta orang. Itu artinya, rata-rata jumlah pemuda 25 persen dari 

proporsi jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Secara umum, jika 

menggunakan basis data proyeksi jumlah pemuda versi BPS tersebut, maka 

persebaran jumlah anak muda di Jawa menempati posisi pertama dengan 

persentase 57,94 persen. Sementara pada konteks global, jumlah penduduk usia 

muda di bawah 35 tahun di wilayah ASEAN mencapai sekitar 60 persen. Dalam 

peraturan perundangan yang dimaksud dijelaskan peran, tanggung jawab, dan hak 

pemuda dalam pasal 16 yang berbunyi “Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan 

http://edukasi.kompas.com/tag/ASEAN?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan 

nasional”.  

Berdasarkan data hasil wawancara (2016) Wilayah Andir Kaler RW 03 

Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung merupakan daerah yang terkenal 

dengan mayoritas pemudanya yang memiliki kebiasaan yang buruk seperti 

mabuk-mabukan dan bermain di warnet. Informasi ini didapat dari hasil 

wawancara diawal dengan Bapak Ahmad Sopandi selaku Ketua RW 03 Kelurahan 

Cigending Kecamatan Ujungberung. Kebiasaan tersebut telah membudaya dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku sebagian pemuda. Dampak 

dari perilaku pemuda yang suka mengkonsumsi minuman keras ini menimbulkan 

keresahan masyarakat di Desa Andir Kaler, selain itu pengguna minuman keras 

oleh pemuda ini pun telah menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok 

tertentu yang ada di desa, dimana aktifitas sebagian kelompok ini terjerumus pada 

tindak negatif, sehingga lebih menambah kerawanan sosial dalam masyarakat. 

Banyaknya kegiatan yang kurang bermanfaat yang dilakukan oleh para pemuda 

ini diakibatkan dengan adanya krisis akhlak pada pemuda yang ada di wilayah 

Andir Kaler Kelurahan Cigending. Para pemuda cenderung tidak tertarik kepada 

kegiatan keagamaan di mesjid sekitar, misalnya sholat berjamaah, majelis ta’lim 

maupun maghrib mengaji.  

Pendidikan karakter mengacu pada pembangunan karakter bangsa yang  

merupakan kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tercermin 

dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara 

sebagai hasil olah pikir, oleh hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang 

atau sekelompok orang. Scerenco (2005) (dalam Fitri, 2012, hlm. 20) 

mendefinisikan karakter sebagai perlengkapan atau ciri-ciri yang membentuk dan 

membedakan ciri pribadi, ciri etis dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu 

kelompok atau bangsa. Karakter merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi 

acuan tata nilai interaksi antara manusia sebagai identitas atau jati diri. Undang-

Undang   No.   20   tahun   2003   tentang   Sistem Pendidikan   Nasional   Pasal  3 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional mempunyai fungsi mengembangkan   

kemampuan   dan   membentuk   watak   dan   peradaban   bangsa   yang 
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bermartabat    dalam    rangka    mencerdaskan    kehidupan    bangsa,    bertujuan    

untuk berkembangnya  potensi  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  bertanggung  jawab. 

Pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada 

individu maupun kelompok yang diharapkan akan menjadi pribadi yang lebih baik 

serta yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu melalui pendidikan berbasis 

agama sangat besar pengaruhnya bagi para pemuda sebagai alat pengontrol dari 

segala bentuk sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, artinya 

nilai-nilai agama yang diperolehnya menjadi bagian dari pribadinya yang dapat 

mengatur segala tindak tanduknya secara otomatis.  

Elih dkk. (2016, hal 10) memaparkan bahwa pada saat ini pemberian 

pendidikan kepada pemuda masih memfokuskan ke dalam ranah kognitif, kurang 

memfokuskan pada pengembangan potensi pemuda maksimal dalam membangun 

generasi bangsa yang berkarakter. Sehingga perlunya suatu upaya dalam 

mendesain program pendidikan bagi pemuda dengan tidak hanya membangun 

ranah kognitif, namun membangun karakter pemuda yang lebih unggul. Hal ini 

merujuk pada  tujuan pendidikan nasional yang ditegaskan dalam UU Sisdiknas 

Pasal 1 tentang kekuatan spiritual keagamaan, nilai-nilai keagamaan, akhlak 

mulia, serta iman dan takwa. Hal tersebut mengandung makna bahwa 

sesungguhnya nilai inti dalam pembangunan pendidikan nasional harus 

berpedoman kepada nilai-nilai keagamaan. 

 Pendidikan dan pelatihan berbasis agama ini diharapkan akan membentuk 

karakter akhlakul karimah bagi calon peserta didik sehingga mereka mampu 

memfilter mana pergaulan yang baik dan mana yang tidak baik. Terlebih saat ini, 

realitas menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja sudah banyak terlibat dengan 

perilaku tidak baik, seperti tawuran, perilaku amoral atau asusila, narkoba, 

pornografi dan pornoaksi dan lain-lain. Krisis karakter pada pemuda saat ini 

seperti wabah penyakit yang terus menerus melemahkan jiwa bangsa, sehingga 

bangsa Indonesia kehilangan kekuatan untuk selalu tumbuh dan berkembang 
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menjadi bangsa yang lebih maju dan bermartabat dari bangsa lain di dunia. Krisis 

karakter pemuda Indonesia khususnya ini tercermin dalam banyaknya fenomena 

sosial ekonomi yang secara umum akan berdampak pada menurunnya kualitas 

kehidupan dilingkungan masyarakatnya. Menciptakan pemuda yang berkarakter 

ini tidaklah mudah, dibutuhkan usaha-usaha yang baik dan tersistematis. 

Termasuk dengan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pembentukan 

karakter, yang dapat mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. 

Model pelatihan yang berbasis kepada nilai agama ini dikembangkan dengan 

mengacu pada rambu-rambu prosedur penelitian dan pengembangan. Dari hasil 

kajian studi eksplorasi mengenai kelembagaan penyelenggara pelatihan yang telah 

dilakukan, berhasil memetakan lembaga penyelenggara pelatihan dengan berbasis 

nilai agama Islam dalam pembentukan karakter. Sebagai landasan empirik dalam 

penyusunan model konseptual, kajian secara lebih mendalam dilakukan pada 

empat lembaga utama yang memiliki karakteristik fokus kajian ini. Berbagai 

bentuk pelatihan didapat sebagai hasil dari penelitian sebelumnya, dan beberapa 

yang menarik adalah mengenai faktor-faktor determinan dari keseluruhan proses 

pelatihan tersebut, dapat diambil benang merahnya khususnya mengenai faktor-

faktor determinan pembentuk karakter yang dikaitkan dengan pengelolaan 

pelatihan. Elih, dkk (2016, hlm. 15) memaparkan bahwa yang menjadi faktor 

determinan pembentuk karakter pemuda dalam pelatihan-pelatihan tersebut adalah 

: a) Motivasi peserta didik, b) Pelatih dan fasilitator, c) Lingkungan, dan d) 

Metode dan Teknik pelatihan. Sehingga untuk mengembangkan model pelatihan 

yang berbasis nilai keagamaan dalam membentuk karakter ini perlu 

dikembangkan berbagai perangkat yang memperhatikan faktor-faktor determinan 

pembentuk karakter tersebut dengan berbagai perangkat yang digunakan di dalam 

pelatihan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, bahwa pentingnya mengidentifikasi faktor-

faktor determinan yang mendukung dalam pengembangan model pelatihan 

berbasis nilai agama untuk membentuk karakter pemuda ini. Peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

DETERMINAN DALAM PENGEMBANGAN PERANGKAT MODEL 
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PELATIHAN BERBASIS NILAI AGAMA UNTUK MEMBENTUK 

KARAKTER PEMUDA DI LINGKUNGAN RW 03 KELURAHAN 

CIGENDING KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan identifikasi 

masalah yaitu sebagai berikut. 

1. Status sosial ekonomi yang rendah masyarakat RW 03 mengakibatkan 

terbentuknya kebiasaan pemuda yang menyimpang. 

2. Pemuda dilingkungan RW 03 memiliki pendidikan terakhir ditingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

3. 50 % pemuda di lingkungan RW 03 Andir Kaler memiliki kebiasaan buruk 

seperti mabuk-mabukan.  

4. Terdapatnya dua buah mesjid dilingkungan RW 03 yang biasa digunakan 

untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun hanya dari kalangan dewasa 

dan lanjut usia yang mengikuti sholat berjamaah. Maka perlu adanya model 

pelatihan berbasis nilai agama yang berfungsi untuk membentuk karakter 

pemuda yang religius. 

5. Hanya terdapat dua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuda yaitu 

kegiatan dalam memperingati HUT RI dan Pesantren Kilat di Bulan 

Ramadhan. 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas. Peneliti 

merumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana analisis faktor-faktor 

determinan dalam pengembangan perangkat model Pelatihan Berbasis Nilai 

Agama untuk Membentuk Karakter Pemuda RW 03” 

Peneliti membatasi masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran Model Pelatihan Berbasis Nilai Agama dalam 

Membentuk Karakter Pemuda yang dikembangkan ? 
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2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga pemuda dilingkungan RW 03 

Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung ? 

3. Bagaimana nilai karakter pemuda dilingkungan RW 03 Kelurahan Cigending 

Kecamatan Ujungberung ? 

4. Bagaimana pemetaan tokoh masyarakat dilingkungan RW 03 Kelurahan 

Cigending Kecamatan Ujungberung ? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang : 

1. Gambaran Model Pelatihan Berbasis Nilai Agama dalam Membentuk 

Karakter Pemuda yang dikembangkan 

2. Kondisi sosial ekonomi keluarga pemuda di RW 03 Kelurahan Cigending 

Kecamatan Ujungberung 

3. Nilai karakter pemuda di RW 03 Kelurahan Cigending Kecamatan 

Ujungberung 

4. Pemetaan tokoh masyarakat dilingkungan RW 03 Kelurahan Cigending 

Kecamatan Ujungberung 

D. Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat teori dan 

konsep juga memperkaya pengetahuan dalam bidang Pendidikan Luar 

Sekolah, khususnya acuan pengembangan sebuah model pelatihan dalam 

rangka meningkatkan sumber daya manusia.  

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai kajian analisis faktor-faktor determinan yang mendukung suatu 

model pelatihan, terutama bagi para praktisi mengenai rekomendasi bidang 

pelatihan. 

3. Secara Aksi Sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pola bagi 

para tokoh pemuda dalam memilih sebuah pelatihan berbasis keagamaan 

yang disertai pembentukan karakter bagi dirinya. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 
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Sistematika penulisan pada skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah UPI (2015, hlm. 23) adalah sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN  

  Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan struktur organisasi skripsi. Disini digambarkan topik 

dan variabel yang akan dikaji dalam penelitian. 

 

 

 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Bab ini memaparkan kajian pustaka dan landasan teori yang 

akan mendukung konteks yang jelas terhadap fokus 

penelitian 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini terdiri dari desain penelitian, partisipan dan tempat 

penelitian, pengumpulan data, analisis data dan isu etik. 

Disini dipaparkan alur penelitian yang digunakan oleh 

peneliti. 

BAB IV  TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini terdiri dari temuan penelitian dan pembahasan. 

Temuan penelitian akan menyajikan hasil pengolahan data 

dan analisis data yang berkaitan dengan rumusan masalah 

yang ada di Bab I dan pembahasan berkaitan dengan 

temuan untuk menjawab rumusan masalah. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari simpulan, implikasi dan rekomendasi. 

Disini dipaparkan jawaban dari penelitian dan tawaran 

rekomendasi bagi pihak lain untuk followup dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 


