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ABSTRAK 

PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER PADA PEMUDA DESA 
MELALUI KEGIATAN KEPEMUDAAN KARANG TARUNA 

(Studi Kasus Pada Karang Taruna “Gapura” Dukuh Purosari Desa 
Kembang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali) 

Sri Widiarti, A220090092, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 

xviii + 94 Halaman  
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi penanaman 
nilai-nilai karakter pada pemuda desa melalui kegiatan karang taruna “Gapura” 
Dukuh Purosari Desa Kembang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dan untuk 
mendeskripsikan kendala penanaman nilai-nilai karakter pada pemuda desa 
melalui kegiatan karang taruna “Gapura” Dukuh Purosari Desa Kembang 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji 
keabsahan data dengan cara triangulasi sumber data dan triangulasi teknik 
pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis model 
interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penanaman nilai-nilai 
karakter pada pemuda melalui kegiatan kepemudaan karang taruna “Gapura” di 
Dukuh Purosari dilaksanakan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
didalamnya mengandung nilai-nilai karakter diantaranya kegiatan bakti social, 
penanaman bibit pohon, kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 
kegiatan turnamen futsal, kegiatan donor darah, kegiatan pembagian zakat fitrah, 
kegiatan rekreasi seluruh anggota, kegiatan peringatan HUT RI dan kegiatan 
peringatan tahun baru. Juga terdapat kendala-kendala yang dialami dalam 
penanaman nilai-nilai karakter pada pemuda desa melalui kegiatan karang taruna 
“Gapura” di Dukuh Purosari antara lain kendala pendanaan untuk program 
kegiatan karang taruna, kurangnya perhatian pemerintah desa dalam setiap 
kegiatan yang dilaksanakan oleh karang taruna dan juga kendala intern anggota 
yaitu pembagian waktu untuk organisasi dan waktu untuk melaksanakan kegiatan 
pribadi masing-masing anggota. 

 
Kata Kunci: Penanaman, Nilai karakter, Pemuda desa, Karang taruna. 
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PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER PADA PEMUDA DESA MELALUI 

KEGIATAN KEPEMUDAAN KARANG TARUNA 

(Studi Kasus Pada Karang Taruna “Gapura” Dukuh Purosari Desa Kembang 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali) 

 

PENDAHULUAN      

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan 

dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya 

memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat 

menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju. Hal tersebut diperkuat 

dengan pendapat bahwa pemuda merupakan lapisan eksponental bangsa, yang 

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

penuh dengan dinamisme, vitalitas heroisme (Surakhman, 1980:4). Oleh 

karenanya para para pemuda ini memiliki beban untuk mewujudkan harapan  dan 

cita-cita bangsa dari generasi sebelumnya. 

Tetapi jika dikaji secara mendalam tidak semua pemuda memiliki cita-cita 

luhur untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang lebih maju. Masih banyak 

pemuda di bangsa ini yang berbuat tidak sesuai dengan harapan generasi 

sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa banyak pemuda yang sekarang ini justru 

melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh suatu generasi harapan 

bangsa. 

Sekarang ini banyak organisasi kepemudaan yang dapat dijadikan sebagai 

wadah pengembang nilai karakter pada pemuda. Contohnya seperti organisasi-

organisasi keagamaan seperti remaja masjid, ataupun organisasi lain seperti 

perkumpulan pemuda pecinta motor, organisasi pemuda pecinta alam ataupun 
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organisasi yang berdiri di suatu wilayah tertentu seperti di kecamatan, kelurahan 

ataupun di suatu dukuh atau RT seperti organisasi kepemudaan karang taruna. 

Salah satu organisasi yang dapat digunakan sebagai tempat untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter pada pemuda adalah melalui organisasi 

kepemudaan karang taruna. Dimana karang taruna ini merupakan organisasi yang 

berada di setiap dukuh atau bahkan di setiap RT. Karang taruna merupakan wadah 

terdekat bagi para pemuda untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Selain 

itu karang taruna adalah sebuah organisasi kepemudaan yang dalam 

keanggotaannya tidak berdasarkan pada sebuah latar belakang tertentu, dimana itu 

berarti keanggotaan karang taruna tidak berdasar pada tingginya pendidikan 

seseorang atau berdasarkan pada strata tertentu. 

Penanaman nilai-nilai karakter pada diri pemuda dapat dilaksanakan 

melalui kegiatan kepemudaan karang taruna. Selain itu karang taruna merupakan 

wadah bagi pemuda untuk menyalurkan berbagai potensi dalam dirinya. Dengan 

adanya organisasi karang taruna ini para pemuda dapat diajarkan untuk menjadi 

pemuda yang memiliki karakter sebagaimana yang dibutuhkan oleh bangsa ini. 

Karena dalam sebuah karang taruna terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat 

menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri seorang pemuda. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Penanaman nilai-nilai karakter pada pemuda desa. 

a. Pengertian Nilai. “Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi 

manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif” 
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(Kuperman dalam Mulyana 2011:9). Pengertian lain dari nilai adalah “Rujukan 

dan keyakinan dalam menentukan pilihan” (Mulyana 2011:11). 

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu 

yang berguna bagi manusia yang dan dapat mempengaruhi manusia dalam 

menentukan sebuah pilihan. 

b.  Pengertian Karakter. Karakter adalah “gabungan dari kebajikan dari 

nilai-nilai yang dipahat di dalam batu hidup tersebut” (Rutland dalam 

Hidayatullah, 2010:12). Definisi lainnya adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh 

suatu benda atau individu” (Kertajaya dalam Hidayatullah, 2010:13). 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa karakter 

adalah nilai dan ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu tertentu. 

2. Organisasi kepemudaan karang taruna. 

a.   Pengertian Pemuda. Pemuda diartikan “sosok individu yang berusia 

produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu revolusioner, optimis, 

berpikiran maju, memiliki moralitas, dsb” (Wahyuningtyas, 2008). Pengertian lain 

dari pemuda adalah sekelompok manusia yang berusia sekitar 15 sampai 30 tahun 

(Lahur, 1987:73). 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemuda 

adalah sekelompok manusia yang masih produktif dan mempunyai karakter yang 

khas yang sebelumnya perlu diberikan pendekatan maupun pembinaan demi 

terwujudnya karakter diri manusia yang mantap. 



 
 

5 
 

b. Pengertian Karang taruna adalah suatu organisasi kepemudaan yang ada di 

Indonesia dan merupakan sebuah wadah atau tempat pengembangan jiwa sosial 

generasi muda (Hidayatullah, 2011). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Observasi. Observasi sistematis merupakan pengamatan yang dilakukan 

oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan 

(Arikunto, 2010b:200). 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh karang taruna “Gapura’ di dukuh Purosari. Observasi untuk 

mengamati segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan karang 

taruna yang berkaitan dengan strategi penanaman nilai-nilai karakter serta kendala 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna “Gapura” di dukuh 

Purosari. 

b. Wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memeperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 

2010b:198). Sedangkan pengertian lain wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu (Moleong, 2004:186). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh seseorang yang 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tertentu. 

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi 

mengenai segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan karang 

taruna yang berkaitan dengan strategi penanaman nilai-nilai karakter serta kendala 
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dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna “Gapura” di dukuh 

Purosari. 

c. Dokumentasi. Mengkaji dokumen adalah teknik untuk menemukan 

beragam hal yang sesuai dengan kebutuhan dengan cara mengkaji sumber data 

dalam bentuk tulisan maupun gambar-gambar (Sutopo, 2006:81). Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk melengkapi data yang belum terkumpul dari wawancara 

maupun dari observasi. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Desa yang dijadikan tempat penelitian ini adalah desa Kembang. Desa 

Kembang merupakan salah satu dari sebanyak 20 desa yang ada dalam wilayah 

kerja kecamatan Ampel kabupaten Boyolali, terletak di lereng gunung Merbabu 

dengan ketinggian 932 diatas permukaan laut. 

Wilayah Desa Kembang dibagi menjadi 5 (Lima) Wilayah Kadus yang terdiri 

dari 26 (dua puluh enam) Dukuh. Adapun wilayah tersebut sebagai berikut: 

a. Kadus I :  Klangon A, Klangon B, Karanganyar, Badran. 

b. Kadus II :  Sewengi, karangduwet, Ngemplak, Babadan. 

c. Kadus III :  Mulyosari, Kembangsari, Kembang, Klatak. 

d. Kadus IV : Margosari, Dali, Tegalrejo A, Sidodadi, Tempel, Tegalwaton. 

e. Kadus V : Tegalrejo B, Tegalsari, Wates, Gatak, Kepoh, Purosari. 
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Secara keseluruhan wilayah Desa Kembang tergolong (dataran tinggi) dengan 

kemiringan 2 – 15 % dan ketinggian + 973 meter diatas permukaan laut. 

2. Kegiatan Karang Taruna Di Desa Kembang 

Salah satu kegiatan yang dimonitoring oleh lembaga desa ini adalah 

kegiatan kepemudaan karang taruna. Dan salah satu organisasi karang taruna di 

desa Kembang adalah karang taruna yang berada di dukuh Purosari tepatnya Rt 05 

Rw 10. Dimana karang taruna ini merupakan karang taruna yang aktif 

menjalankan berbagai kegiatan positif. Karang taruna ini bernama “Gapura” 

(Gerakan Pemuda Purosari Raya). 

a. Sejarah Singkat Karang Taruna “Gapura” 

Organisasi kepemudaan karang taruna “Gapura” berada di wilayah Dk. 

Purosari, Ds. Kembang. Organisasi ini berdiri tahun 1995, namun waktu itu belum 

menggunakan nama “Gapura” dan belum terorganisir dengan baik. Pada tanggal 

25 November 2010 “Gapura” diresmikan dan tentunya dibentuk struktur 

organisasi yang baru. 

Seiring dengan berjalannya waktu kini seperti umumnya organisasi karang 

taruna “Gapura” melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misinya. Karang 

taruna “Gapura” bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya 

pemuda. Dan bukan hanya melaksanakan kegiatan rutin seperti peringatan hari-

hari besar nasional, karang taruna “Gapura’ juga beberapa kali mengadakan 

kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, pameran pembangunan, pelatihan kerja 

dan wirausaha, dan juga kegiatan di bidang olahraga seperti mengadakan 
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turnamen bola voli, turnamen sepak bola tingkat kelurahan, kecamatan dan 

kabupaten. 

Organisasi karang taruna “Gapura” dikelola sebagaimana organisasi di 

tengah-tengah masyarakat, penuh dengan keguyupan dan persaudaraan dengan 

berbasis kemasyarakatan. Karang taruna “Gapura” dikelola secara demokratis dan 

transparan. Selain itu “Gapura” merupakan organisasi karang taruna yang terbuka 

bagi siapapun yang ingin bergabung. 

b. Visi dan Misi Karang Taruna “Gapura” 

1) Visi Karang Taruna “Gapura”: “Bersatu dalam perjuangan, bersama dalam 

meraih cita-cita agar berguna untuk pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara.” 

2) Misi Karang Taruna “Gapura”: 

a) Mewujudkan pemuda yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b) Mewujudkan pemuda yang cinta tanah air dan bangsa. 

c) Mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif, berbudi luhur dan demokratis. 

c. Keanggotaan  Karang Taruna “Gapura” 

Anggota “Gapura” terdiri dari pemuda usia minimal 14 tahun sampai 

dengan 45 tahun dan merupakan warga dukuh Purosari dan sekitarnya. 

d. Kegiatan Karang Taruna “Gapura” 

Kegiatan yang dilakukan oleh gapura tentunya tidak jauh dari visi dan misi 

karang taruna “Gapura”. Sebagai contoh agenda tahunan seperti peringatan HUT 

RI, bakti sosial, peduli lingkungan dan peringatan hari besar keagamaan. 
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Sedangkan agenda terprogram seperti pengobatan gratis, pembagian sembako, 

pembagian alat tulis untuk anak kurang mampu dan anak yatim, juga lomba di 

bidang olahraga. Seluruh kegiatan tersebut didanai oleh berbagai sponsor, dana 

bantuan dari masyarakat dan juga iuran anggota. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian tentang penanaman nilai-nilai karakter pada pemuda 

desa melalui kegiatan kepemudaan karang taruna yang telah penulis lakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penanaman nilai-nilai karakter pada pemuda desa dalam organisasi karang 

taruna “Gapura” dilakukan dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti 

penanaman 200 bibit pohon beringin di sumber mata air Sipendok dalam 

rangka penghijauan gunung Merbabu, kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan 

dengan pengobatan gratis, pembagian sembako untuk 150 keluarga kurang 

mampu dan pembagian alat tulis untuk 100 anak SD, juga dengan adanya 

kegiatan rutin donor darah yang dilakukan setiap empat bulan sekali, dan 

perayaan hari besar keagamaan seperti peringatan hari Maulid Nabi 

Muhammad SAW. 

2. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan nilai-nilai karakter dalam organisasi 

karang taruna “Gapura” antara lain kendala pendanaan untuk program 

kegiatan karang taruna, kurangnya perhatian pemerintah desa dalam setiap 

kegiatan yang dilaksanakan oleh karang taruna dan juga kendala intern 

anggota yaitu pembagian waktu untuk organisasi dan waktu untuk 

melaksanakan kegiatan pribadi masing-masing anggota. 
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SARAN 

Berdasarkan implikasi dari penelitian penanaman nilai-nilai karakter pada 

pemuda desa melalui kegiatan kepemudaan karang taruna pada karang taruna 

“Gapura”, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi ketua dan pengurus karang taruna hendaknya selalu menjalankan dan 

mengawasi setiap kegiatan yang telah direncanakan dalan program kerja. 

Sehingga setiap program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan 

baik. 

2. Bagi anggota karang taruna “Gapura” hendaknya selalu bersemangat dan 

selalu berusaha untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program kerja. 

Dengan begitu setiap program kerja dapat terlaksana dengan baik. 

3. Bagi lembaga desa di desa Kembang hendaknya mengadakan pemantauan 

atau monitoring dan juga memberikan bantuan untuk setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh karang taruna. 

4. Bagi masyarakat dukuh Purosari pada khususnya dan masyarakat desa 

kembang pada umumnya hendaknya selalu mendukung baik secara moril dan 

materiil serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan karang taruna. 
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