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ABSTRAK 

PERAN KARANG TARUNA DALAM MENINGKATKAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (Studi Kasus  

Di Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten  
Karanganyar Tahun 2013)  

Siska Adi, A 220090155, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, xv+100halaman 
 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan profil karang taruna “Mekar 
Pelangi” di Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, 
mendeskripsikan peran karang taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 
masyarakat di Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, 
mendeskripsikan kendala yang di hadapi karang taruna dalam melakukan peran 
sosialnya, mendeskripsikan solusi yang diambil karang taruna dalam menjalankan 
peran sosial masyarakat di Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten 
Karanganyar.  

Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan yakni masyarakat di 
Dusun Ngipik Desa Bangsri, Ketua Karang Taruna, anggota Karang Taruna dan 
dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Untuk validitas data menggunakan trianggulasi 
sumber data dan trianggulasi teknik. Metode penelitian ini, yaitu menggunakan 
teknik analisis interaktif. Analisis Interaktif digunakan untuk membandingkan 
data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan mengkaji dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi peran karang 
taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Dusun Ngipik 
Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Karang taruna 
adalah organisasi kepemudaan di Indonesia, merupakan wadah pengembangan 
generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial 
dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa atau 
kelurahan dan komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak di bidang 
kesejateraan sosial. Kerjasama masyarakat dengan anggota Karang Taruna yang 
terjalin cukup demokratis sehingga Karang Taruna mampu meningkatkan 
kesejahteraan sosial masyarakat di Dusun Ngipik Desa Bangsri Kecamatan 
Karangpandan Kabupaten Karanganyar.  
Kata kunci: Implementasi, Karang Taruna, desa 
 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Kehidupan masyarakat yang maju, timbul banyak kebutuhan akan pelayanan 

umum bagi kelangsungan hidup masyarakat sebagai kelompok, maupun sebagai 

perseorangan. Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang tidak 

hanya sebagai kumpulan remaja-remaja yang mempunyai misi dan tujuan, namun 

dapat membantu warga atau masyarakat sekitar yang keadaannya  tidak 

menguntungkan. Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial 

kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1-3), Bab VII tentang Peran 

Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 

ayat  (1) masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ayat (2) peran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi 

keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga 

kesejahteraan sosial asing, ayat (3) peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Kegiatan karang taruna di tingkat Dusun Ngipik, Desa Bangsri Kecamatan 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar sudah tidak aktif, Ketidak aktifan ini 

dimungkinkan karena sejak awal pembentukkannya pun sudah ada ketidak 

cocokan terutama dari kades lama. Kegiatan karang taruna kini hanya ada ketika 

17 Agustus saja dan  tidak ada rencana kerja selanjutnya sebagai perilaku sosial. 

Tidak adanya pertemuan yang dilakukan rutin memungkinkan banyaknya aspirasi 



 
 

yang masih terselubung. Dana untuk pengadaan kegiatanpun hanya dilakukan 

ketika akan dilakukan kegiatan saja, padahal kalau iuran dilakukan secara rutin 

mungkin beban yang harus dipikul ketika akan melakukan kegiatan terasa ringan. 

Adanya kapital fisik berupa sekretariat karang taruna seharusnya juga bisa 

memotivasi para anggota dan pengurus karang taruna untuk bisa memanfaatkan 

dalam mengembangkan kegiatannya. Mengenai hubungan antara mahasiswa 

dengan pemuda juga kurang erat, padahal apabila mereka memiliki hubungan 

yang terkoordinasi dengan baik maka mereka bisa melakukan kegiatan yang 

bermanfaat bersama-sama. 

Karang Taruna sebagai organisasi yang sangat penting dimasyarakat bukan 

hanya sebagai organisasi dibandang sebelah mata pada jaman sekarang 

kebanyakaan orang-orang menginterpretasikan sebagai organisasi yang tidak 

dapat berkembang, tidak mempunyai kegiatan dan tidak mempunyai peran, 

pemuda desa mempunyai potensi untuk dapat mensejahterakan desa dan 

warganya. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Peran 

Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Di Dusun 

Ngipik, Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 

2013). 

 

 

 

 

 



 
 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat penelitian ini adalah Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan 

Kabupaten Karanganyar. Waktu penulis melakukan penelitian dari mulai tahap 

persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan di 

lakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Janiari 2013 sampai 

April 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. Menurut Maryadi dkk. (2011:9), “penelitian kualitatif 

berusaha mengungkapkan gejala-gejala yang dikaji secara menyeluruh dan sesuai 

dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan 

diri peneliti sebagai instrument utama (instrument kunci)”. 

Strategi dalam penelitian ini adalah studi kasus. Strategi penelitian ini 

adalah studi kasus tunggal terpancang. Peneliti menggunakan strategi tersebut 

agar dalam penelitian ini lebih mudah dalam mencari data yang sesuai dengan 

masalah, serta mengumpulkan datanya lebih terarah daripada tujuan yang hendak 

dicapai. Studi kasus dalam penelitian ini adalah “implementasi peran karang 

taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Menurut Bugin (2008:76) “objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek 

penelitian yang menjadi sasaran peneliti”. Berdasarkan hal tersebut diatas yang 

menjadi objek penelitian ini adalah implementasi peran karang taruna dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Menurut Bugin (2008:76) “subjek penelitian adalah subjek yang memahami 

informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami 

objek penelitian”. Sedangkan Menurut Maryadi, dkk (2011:13) “Subjek penelitian 



 
 

yaitu semua pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian”. Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa subjek penelitian 

adalah pelaku yang melakukan fokus permasalahan yang menjadi sasaran 

penelitian. 

Dengan demikian yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua Karang 

Taruna, Anggota Karang Taruna dan Warga Dusun Ngipik, Desa Bangsri 

Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar sebagai informan dalam 

membantu peneliti mengumpulkan data. 

Menurut Bugin (2008:76) “objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek 

penelitian yang menjadi sasaran peneliti”. 

Berdasarkan hal tersebut diatas yang menjadi objek penelitian ini adalah 

implementasi peran karang taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. 

a. Informan atau nara sumber 

Menurut Hamidi (2008:76), “informan dinilai sebagai individu yang mampu 

atau diminta oleh peneliti untuk memberi uraian, cerita detail selain tentang 

dirinya dan terutama tentang individu lain, situasi dan konndisi atau peristiwa di 

lokasi penelitian”. Selanjutnya menurut Margono (2000:42), menyatakan bahwa 

informan adalah orang yang dianggap paling mengetahui masalah yang dikaji. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa informan adalah seorang individu 

yang mampu memberikan informasi dan mengetahui, serta memahami suatu 

masalah dengan baik. Dalam penelitian ini yang ditunjuk sebagai informan yang 

memberikan keterangan dan data adalah Ketua Karang Taruna, Anggota dan 

warga  Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. 



 
 

b. Tempat dan peristiwa 

Tempat atau lokasi berlangsungnya pencarian data yaitu di Desa Bangsri 

Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. 

c. Dokumen 

Menurut Sugiyono (2007:82), dokumen adalah catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang 

terdiri dari data karang taruna, foto wawancara dengan narasumber. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. 

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data. 

2. Reduksi data. 

3. Penyajian data. 

4. Penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1.    Letak Geografis dan Keadaan Alam, Desa Bangsri 

Ditinjau dari letak secara geografis implementasi peran karang taruna dalam 

mengingkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Bangsri Kecamatan 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Sebagian besar masyarakat Desa Bangsri 

adalah petani dan buruh tani. Kondisi alam Dusun Desa Bangsri berupa tanah 

yang subur merupakan penghasil budi daya pertanian berupa padi dan sayur-

sayuran. Berdasarkan monografi yang tercatat dikantor kelurahan Desa Bangsri 

tahun 2013. 



 
 

1. Keadaan Penduduk Desa Bangsri 

a. Jumlah penduduk Desa Bangsri. Jumlah KK di Dusun Ngipik Desa 

Bangsri 1.348 KK dan jumlah penduduk Kalurahan Bolong 4.607 jiwa.  

b. Kondisi sosial masyarakat Desa Bangsri. Kondisi sosial masyarakat 

Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar meliputi sistem 

kepercayaan, sistem mata pencaharian dan sistem kemasyarakatan. 

c. Sosial budaya Desa Bangsri. Sosial budaya Desa Bangsri Kecamatan 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar meliputi potensi kehidupan bermasyarakat 

dan potensi bidang alam. 

2. Deskrpsi Karang Taruna Desa Bangsri. 

Karang taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang taruna 

merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpsrtisan, yang tumbuh atas 

dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat 

khususnya generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas sosial 

sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Profil warga sejahtera di Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten 

Karanganyar. 

a. Profil kehidupan masyarakat di Desa Ngipik.  

b. Keluarga sejahtera. 

c. Peran warga  

2. Program atau kegiatan karang taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat 

Karang taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berada di 

Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang usaha ksejahteraan sosial masyarakat. 



 
 

Sebagai wadah pembinaan yang melibatkan seluruh komponen dan potensi yang 

ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Sebagai lembaga yang bergerak di 

bidang pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dan berfungsi sebagai 

subjek. Karang taruna sedapat mungkin mampu menunjukkan fungsi dan 

perananya secara optimal, sebagai organisasi tentunya memiliki susunan pengurus 

dan anggota yang lengkap dan masing-masing anggota dapat melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya serta dapat melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan bidang tugasnya serta dapat bekerja sama dengan didukung oleh 

administrasi yang tertib dan teratur yaitu kegiatan rutin arisan karang taruna yang 

di adakan setiap bulan pertama diminggu pertama, pelaksanaan kerja bakti pada 

hari minggu pagi, berpatisipasi juga dibidang kerohanian yang itu pembentukan 

remaja masjid olek karang taruna “Mekar Pelangi” di Dusun Ngipik, Desa 

Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. 

3. Kendala yang dihadapi oleh Karang Taruna “Mekar Pelangi” saat menjalankan 

program atau kegiatannya. 

a. Kurangnya antusias anggota dalam setiap kegiatan misalnya dalam 

pertemuan rutin karang taruna pada saat berdiskusi cenderung pasif dan 

tidak mau mengutarakan pendapatnya. 

b. Pada saat kegiatan pertemuan atau kerja bakti tidak semua anggota 

mengikuti kegiatan itu dikarenakan alasan yang kurang jelas. 

c. Banyak anggota yang keluar tanpa alasan yang pasti dan tepat, hanya karena 

kepentingan yang tidak jauh lebih penting, 



 
 

d. Orang tua yang enggan memberikan semangat pada anaknya untuk 

mengikuti organisasi tersebut dengan alasan masih kecil. 

Solusi untuk para anggota yang masih aktif dalam pertemuan atau semua kegiatan 

karang taruna harus ikut berpatisipasi dalam menyumbangkan suara pada saat 

forum diskusi, untuk ketua karang taruna harus membuat tata tertib yang tegas 

agar para anggota mempunyai tanggung jawab dan tugasnya sebagai organisasi 

yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial masyarakat. 

SIMPULAN 
 

Karang taruna adalah  organisasi kepemudaan di indonesia. Karang taruna 

merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas 

dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat 

khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sosial 

sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai 

organisasi sosial kepemudaan karang taruna merupakan wadah pembinaan dan 

pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya pengembangkan kegiatan 

ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia 

dilingkungan baik kepemudaan, karang taruna berpedoman pada pedoman dasar 

dan pedoman rumah tangga dimana telah pula diatur tentang struktur penggurus 

dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari desa atau kelurahan sampai 

pada tingkat nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi 

kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik dimasa 

sekarang maupun yang akan datang. 
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