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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah Penelitian, Penegasan Istilah 

berkaitan dengan penelitian mengenai Peran Angkatan Muda Muhammadiyah dalam 

Mengembangkan Karakter Masyarakat di Desa Penatarsewu, Kecamatan 

Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo 

Latar Belakang Masalah 

Keragaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari fakta berikut: tersebar 

dalam kepulauan yang terdiri atas 13667 pulau (meskipun tidak seluruhnya 

berpenghuni). Terbagi seluruhnya dalam 358 suku bangsa, dan 200 sub suku 

bangsa,memelukberagamagama dan kepercayaan menurut statistik: islam 88,1 % , 

kristen dankatolik 7,89 %, Hindu 2,5 %, dan Budha 1% dan yang lain dengan 

catatan adapula penduduk yang memiliki keyakinan yang tidak termasuk agama 

resmi yang diakui oleh  pemerintah, namun di kartu tanda penduduk menyebut 

pemeluk agama resmi pemerintah.) dan riwayat kultural pencampuran budaya mulai 

dari kebudayaan nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga barat modern.   

(Irhandayaningsih.  2012:3) 

Negara Kesatuan Republik  Indenesia  yang memiliki sebutan negara 

Multikultural karena Negara Indenesia adalah negara Kepulauan sehingga terdapat 

berbagai keragaman didalamnya, dari satu wilayah dengan wilayah lainnya baik itu 
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dari segi budaya, suku, agama, nilai dan norma yang berkembang di dalam 

masyarakat  itu sendiri.  

Adanya perbedaan tersebut tidak membuat garis pembatas antar masyarakat 

di wilayah Indonesia, justru keragaman inilah yang menimbulkan pemikiran- 

pemikiran baru dalam kehidupan masyarakat dalam mewujudkan tujuan dan cita- 

cita bangsa.Kondisi negara Indonesia yang Multikultural seperti ini menurut Samani 

Muchlas dan Hariyanto (2013:1)“Para Pendiri bangsa menyadari paling tidak ada 

tiga tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, adalah mendirikan negara yang 

bersatu dan berdaulat, kedua adalah membangun bangsa, ketiga adalah membangun 

karakter.”Apalagi pada saat ini sudah memasuki era globalisasi dimana masyarakat 

bebas melakukan interaksi dengan masyarakat lainnya baik itu yang ada di dalam 

maupun di luar negeri. 

Arus globasasi memberikan pengaruh kepada masyarakat baik itu pengaruh 

yang bersifat positif yang tidak terlalu dirisaukan oleh masyarakat dan pengaruh 

negatif yang mana pengaruh ini berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) dengan maksud dampak Globalisasi membawa masyarakat Indonesia dapat 

melupakan karakter bangsa atau nilai- nilai yang berkembang dalam masyarakat. 

Menurut Masnur Muslich (2011:1) Padahal, pendidikan karakter merupakan suatu 

dasar bagi bangsa yang sangat penting sehingga perlu ditanamkan sejak dini pada 

para pemuda. 

Menurut Cahyani (2016: 2) Generasi Muda merupakan  penerus bangsa dan 

kepemimpinan bangsa selanjutnya pemuda sebagai generasi penerus juga memiliki 

kemampuan potensial yang dapat diolah menjadi kemampuan aktual. Pemuda harus 
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dapat memainkan perannya sebagai kelompok penekan (Pressure Grup) agar 

kebijakan- kebijakan strategis pemerintah betul- betul bermanfaat bagi kepentingan 

bangsa. 

Oleh karena itu seperti yang kita ketahui bahwa ketika SDM yang dimiliki 

sebuah negara itu berkualitas dan dapat diandalkan, maka akan menjadi asset yang 

sangat berharga bagi suatu bangsa sebagai penentu kemajuan dan posisi negara 

dalam ranah Internasional. Dalam hal ini selain peran masyarakat juga peran 

pemerintahan di perlukan dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter 

masyarakat karena di Indonesia pada saat ini pelaksanaan pendidikan karakter 

dalam masyarakat dirasakan amat perlu pelaksanaannya dan pengembangannya 

apabila mengingat beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini. 

Proses pendidikan dan pengembangan karakter dapat dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya melalui pendidikan formal maupun non formal. Ketika 

program pendidikan karakter tersebut dilaksanakan secara formal maka peran 

pemerintah sangatlah penting karena menentukan kurikulum yang akan di gunakan 

atau di terapkan dalam bangku sekolah sebagai bentuk pendidikan formal. 

Sedangkan dalam ranah pendidikan non formal dapat dilakukan dengan berbagai 

cara seperti didirikan organisasi, LSM, perkumpulan dan lain sebagainya dengan 

harapan selain mendapatkan teori atau ilmu mengenai pendidikan karakter 

masyarakat dapat melaksanakan atau mengembangkan karakter yang seharusnya di 

miliki oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai- nilai bangsa Indonesia.  

Berdasarkan  fenomena inilah maka  adanya suatu organisasi yang bergerak 

dalam bidang kepemudaan sangat diperlukan mengingat pemuda adalah asset 
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bangsa sebagai generasi penerus sehingga dengan melakukan pendidikan dan 

pengembangan karakter sejak usia dini diharapkan dapat mempertahankan budaya 

dan nilai- nilai yang terdapat dalam masyarakat . seperti yang dilakukan oleh 

beberapa organisasi angkatan muda yang berada di bawah naungan organisasi 

Muhammadiyah dalam beberapa program kerjanya tidak hanya kegiatan keagamaan 

saja, akan tetapi terdapat kegiatan-kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. 

oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan 

sebuah organisasi kepemudaan dan bagaimana dampak yang dirasakan dalam 

mengembangkan karakter masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, dengan 

mengangkat sebuah judul: Peran Angkatan Muda Muhammadiyah dalam 

Mengembangkan Karakter Masyarakat di Desa Penatarsewu, Kecamatan 

Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimanakah peran Angkatan Muda Muhammadiyah dalam 

mengembangkan karakter masyarakat di Desa Penatarsewu, Kecamatan 

Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ? 

1.2.2 Nilai- nilai karakter apa sajakah yang lebih di terapkan  oleh Angkatan 

Muda Muhammadiyah dalam mengembangkan karakter masyarakat di 

Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ? 

1.2.3 Bagaimanakahmanfaat yang di rasakan oleh masyarakat terhadap peran 

Angkatan Muda Muhammadiyah dalam mengembangkan karakter 
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masyarakat di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten 

Sidoarjo ? 

 

1.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah. 

1.3.1 Mengkaji lebih dalam bagaimana peranan Angkatan Muda Muhammadiyah 

dalam mengembangkan karakter masyarakat di Desa Penatarsewu, 

Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 

1.3.2 Menganalisis nilai- nilai karakter apakah yang lebih dominan berkembang 

di dalam masyarakat terkait dengan peranan oleh Angkatan Muda 

Muhammadiyah dalam mengembangkan karakter masyarakat di Desa 

Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 

1.3.3 Menganalisis bagaimana dampak atau manfaat yang dirasakan oleh 

masyarakat terkait dengan peranan yang dilakukan oleh Angkatan Muda 

Muhammadiyah dalam mengembangkan karakter masyarakat di Desa 

Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar menghindari penyimpangan dalam melebarnya cakupan masalah 

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1.1.1. Penelitian ini akan memfokuskan pada Peran Angkatan Muda Muhammadiyah 

dalam Mengembangkan Karakter Masyarakat di Desa Penatarsewu, Kecamatan 

Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 

1.1.2. Penelitian ini akan memfokuskan pada  nilai - nilai karakter apa saja yang di 

kembangkan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah dalam Mengembangkan 

Karakter Masyarakat di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, 

Kabupaten Sidoarjo. 

1.1.3. Subyek penelitian ini adalah Angkatan  Muda Muhammadiyah yang terdiri dari 

Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, 

Tapak Suci dan Hizbul Wathan akan tetapi dalam penelitian ini akan lebih 

memfokuskan pada Pimpinan dan anggota  Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan 

dan anggota  Nasyiatul Aisyiah, Pimpinan dan anggota  Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah dan masyarakat yang tinggal di Desa Penatarsewu, Kecamatan 

Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah penulis uraikan di atas,maka peneliti berharap 

penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.1.4. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan 

sumbangsi pemikiran terutama untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah 

yang telah di kemukakan mengenai Peran Angkatan Muda Muhammadiyah dalam 

Mengembangkan Karakter Masyarakat.Selanjutnya penelitian ini diharapkan akan 

mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang. 
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1.1.5.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penelitian 

tentang Peran Angkatan Muda Muhammadiyah dalam Mengembangkan Karakter 

Masyarakat di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 

1.5.2.1  Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang objek kajian yang akan diteliti dalam hal Peran Angkatan 

Muda Muhammadiyah dalam Mengembangkan Karakter Masyarakat di Desa 

Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi contoh atau landasan bahan penelitian selanjutnya 

bagi yang membutuhkan. 

1.5.2.2. Bagi Angkatan Muda Muhammadiyah 

Penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi angkatan muda 

muhammadiyah untuk mengkaji dan  mengevaluasi  pelaksanaan program kerja 

yang selama ini telah di terapkan dalam Masyarakat terutama dalam aspek 

mengembangkan karakter Masyarakat di Desa Penatarsewu, Kecamatan 

Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 

1.5.2.3 Bagi Instansi atau lembaga Terkait 

Penelitian ini dapat digunakan oleh Instansi atau lembaga terkait terutama 

Organisasi Muhammadiyah sendiri sebagai sarana untuk memperoleh pandangan 

dan pengetahuan mengenai pentingnya keberadaan organisasi masyarakat terutama 

organisasi kepemudaan dalam membantu mengembangkan karakter Masyarakat di 

Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. 
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1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1  Peran 

Adalah rangkaian yang dihasilkan seorang individu atau kelompok yang 

timbul akibat telah melaksanakan hak dan kewajiban masing- masing dengan posisi 

seseorang dalam masyarakat. 

1.6.2 Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) 

Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) adalah Organisasi Otonom  milik 

Muhammadiyah yang bergerak di bidang kepemudaanyang diharapkan menjadi 

pelopor dan penyempurna gerakan Muhammadiyah yang terdiri dari Pemuda 

Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci 

dan Hizbul Wathan.  

1.6.3 Karakter  

Menurut Philips dalam Muin (2011:160), karakter ialah kumpulan dari 

beberapi tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap 

dan perilaku yang di tampilkan. 

1.6.4  Nilai Karakter   

Merupakan sebuah konsep sikap individu yang mempengaruhi kualitas 

tindakan dan perilaku moral manusia dan berhubungan dengan nilai baik dan buruk 

perilaku seseorang. 

1.6.5 .Dampak  

 Merupak suatu akibat, pengaruh,  implikasi terhadap suatu perbuatan atau 

tindakan yang telah selesai dilakukan baik itu bersifat baik ataupun buruk.   


