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ABSTRAK 

Nurul Sawitri. 2014. “Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan 
Ambarawa)”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci : Partisipasi, Pemuda, Karang Taruna 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) partisipasi pemuda dalam 
program Karang Taruna desa dilihat aspek pengelolaan program, 2) faktor 
penghambat dan pendukung partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna 
desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui partisipasi pemuda 
dalam program Karang Taruna desa dilihat aspek pengelolaan program, 2) untuk 
mengetahui faktor penghambat dan pendukung partisipasi pemuda dalam program 
Karang Taruna desa. 

Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Subyek penelitian berjumlah 8 orang yakni 1 ketua Karang Taruna, 6 pemuda 
dusun Kupang Kidul dan 1 tokoh masyarakat. Keabsahan data yang digunakan 
adalah triangulasi data yaitu triangulasi sumber. Teknik analisis data adalah 
deskriptif kualitatif dengan tahap sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian dan penarikan kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah (1) partisipasi pemuda dalam 
program Karang Taruna desa dilihat aspek pengelolaan program menggunakan 
tiga tahap partisipasi, yaitu partisipasi dalam perencanaan; partisipasi dalam 
pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan; (2) faktor yang menghambat 
partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna yaitu keterbatasan waktu dari 
individu dan rasa kurang percaya diri untuk menyalurkan potensi yang dimiliki. 
Sedangkan faktor yang mendukung yaitu individu mempunyai kesadaran atau 
jiwa bersosial yang tinggi untuk membangun masyarakat melalui program Karang 
Taruna. 

Simpulan dan saran yang disampaikan : partisipasi pemuda dalam program 
Karang Taruna desa di dusun Kupang Kidul sudah baik dapat dibuktikan dalam 
pelaksanaan program di setiap bidangnya, diantaranya di bidang pendidikan 
meliputi Bimbel (Bimbingan Belajar), Taman Pendidikan Alquran (TPA), 
Sekolah Minggu, sosialisasi pemuda dan remaja; di bidang keagamaan seperti 
memperingati Hari Besar; di bidang olahraga meliputi olahraga futsal dan 
badminton; di bidang kesenian meliputi seni reog, seni rebana, kelompok tari dan 
grup band; di bidang kewirausahaan seperti koperasi simpan pinjam dan di bidang 
sosial seperti kegiatan aksi sosial. Namun, partisipasi pemuda juga harus lebih 
ditingkatkan lagi dalam melaksanakan program Karang Taruna dengan cara 
menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anggota Karang Taruna, ketua Karang 
Taruna memberikan tugas kepada anggotanya seperti melaporkan hasil program 
kegiatan agar bisa dilaporkan disetiap pertemuan, pengurus Karang Taruna 
memberikan inovasi berupa kegiatan yang menarik minat pemuda dan remaja 
sehingga tujuan mengembangkan masyarakat berhasil dengan baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai 

harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada 

kaum mudanya sebagai agent of change (agen perubahan). Pada setiap 

perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang 

memeloporinya. Namun, pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan 

jati dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme (cinta tanah 

air) Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan adanya re-thinking (pemikiran 

kembali) dan re-inventing (penemuan kembali) dalam nation character building 

(pembangunan karakter bangsa) bagi pemuda yang berwawasan kebangsaan dan 

patriotisme untuk menemukan kembali jati diri bangsa (Moerdiyanto, 2011:2). 

Perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak lepas dari keberadaan pemuda. Justru 

sejarah telah mencatat, dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan 

peran pemuda sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Begitupun dalam 

perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik diawali pada masa perjuangan 

kemerdekaan, hingga pasca kemerdekaan bangsa. Hal tersebut membuktikan 

bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses 

perjuangan, pembaharuan, dan pembangunan bangsa.
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Pemuda adalah kaum muda yang harus dilihat sebagai “pribadi” yang 

sedang berada pada taraf tertentu dalam perkembangan hidup seseorang manusia, 

dengan kualitas dan ciri tertentu yang khas, dengan hak dan peranan serta 

kewajiban tertentu dengan potensi dan kebutuhan tertentu pula (Chandra, 2011:1). 

Dalam proses pembangunan negara, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol 

sosial, dan agen pembaharuan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, 

karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. 

Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi 

pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam 

pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2009 bahwa organisasi Kepemudaan 

dibentuk oleh pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, 

memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, 

kepeloporan. Dalam hubungan ini pemuda mempunyai cukup banyak kesibukan 

yang produktif dalam waktu luangnya. Antara lain pemuda yang menempuh 

studinya atau bekerja diluar kota tidak ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

yang ada di desanya, begitu sebaliknya pemuda yang mengalami pernikahan dini 

sangat disibukkan mengurus rumah tangga mereka daripada mementingkan 

kegiatan kepemudaan. 

 Organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia bertujuan untuk 

menghimpun tenaga remaja dan menyalurkannya ke dalam kesibukan yang 

produktif. Penyalahgunaan daripada keadaan ini sudah barang tentu ada, yaitu bila 

pemimpin-pemimpin himpunan pemuda menggunakan pengaruhnya untuk 
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kepentingan diri sendiri dan mengarahkan kelompoknya untuk maksud-maksud 

yang kurang baik. Tetapi dalam keadaan yang normal maka himpunan atau 

organisasi pemuda yang ada, di samping bermanfaat untuk memberikan 

sumbangan dalam pembangunan negaranya, juga berfungsi sebagai 

pengembangan sikap sosial remaja. 

 Karang Taruna adalah suatu organisasi Kepemudaan yang ada di 

Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial 

generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab 

sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda 

yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat, 

terutama bergerak pada bidang–bidang kesejahteraan sosial  (Wenti, 2013:391). 

Seperti dalam bidang ekonomi, olahraga, keterampilan, keagamaan dan kesenian 

sesuai dengan tujuan didirikannya karang taruna untuk memberikan pembinaan 

dan pemberdayaan kepada para remaja yang ada di dalam suatu desa atau wilayah 

itu sediri, sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah 

atau tempat pembinaan dan pengembangan dalam upaya mengembangkan 

kegiatan ekonomi, sosial, budaya dengan pemanfaatan semua potensi yang ada 

dilingkungan masyarakat baik sumber daya manusia dan sumber daya alam itu 

sendiri yang telah tersedia. 

 Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismay Hilda berjudul 

“Peran Karang Taruna dalam Pembinaan Generasi Muda di Desa Bulusari 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes” pada tahun 2011 menyatakan, bahwa 

Karang Taruna adalah wadah atau wahana pembinaan generasi muda, untuk dapat 
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tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuanya. Dengan 

wadah tersebut diharapkan generasi muda mempunyai rasa tanggungjawab yang 

besar terhadap diri sendiri, social dan masyarakat. Dengan demikian generasi 

muda dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan baik. 

 Dalam mendukung kegiatan dalam masyarakat untuk mencapai suatu 

tujuan merupakan keinginan semua masyarakat. Untuk itu didirikanlah organisasi-

organisasi untuk mewujudkan suatu keinginan yang ingin dicapai. Organisasi juga 

diperlukan untuk mengkordinasikan segala sumber-sumber yang ada untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Organisasi Karang Taruna ini seharusnya 

mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, pemerintah serta pihak-pihak yang 

terkait. Dikarenakan akhir-akhir ini banyak pemuda-pemudi yang kurang 

mendapatkan perhatian serta sulitnya untuk mengekspresikan diri, sehingga kita 

dapat melihat apa yang remaja lakukan saat ini adalah hal-hal yang tidak 

diharapkan oleh semua pihak. 

 Organisasi yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini adalah organisasi 

yang berada di lingkungan dan di sekitar masyarakat yaitu organisasi Karang 

Taruna di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa. 25% dari 

data kependudukan Dusun Kupang Kidul yang diperoleh dari Kantor Kelurahan 

Kupang Ambarawa yaitu pemuda. Namun, pada kenyataannya masih banyak 

pemuda yang tidak peduli atau tidak tanggap oleh kegiatan-kegiatan pemuda, 

misal pemuda yang bekerja atau meneruskan pendidikannya diluar daerah 

sehingga membuat mereka tak acuh terhadap kegiatan Karang Taruna, pemuda 

yang mengalami pernikahan dini lebih banyak watunya untuk mengurus rumah 
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tangga mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengangkat judul tentang “PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM 

KARANG TARUNA DESA” (Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa 

Kupang Kecamatan Ambarawa). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa dilihat 

aspek pengelolaan program? 

1.2.2 Fakor apa saja yang menghambat dan mendukung partisipasi pemuda 

dalam program Karang Taruna desa? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mengetahui partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa dilihat 

aspek pengelolaan program. 

1.3.2 Mengetahui fakor apa saja yang menghambat dan mendukung partisipasi 

pemuda dalam program Karang Taruna desa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan luar sekolah tentang partisipasi 

pemuda dalam program Karang Taruna desa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi pemuda, diharapkan dapat berpartisipasi dalam program Karang 

Taruna yang diselenggarakan di desa. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Partisipasi 

Partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran yang disertai 

tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Partisipasi masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

pemerintahan, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka penyelenggaraan 

pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. Partisipasi terbentuk apabila 

adanya keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan atau program yang diberikan 

oleh pemerintah. 

1.5.2 Pemuda 

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga 

puluh) tahun.  
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1.5.3 Karang Taruna 

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah 

dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan 

berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk 

masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa / kelurahan atau komunitas 

adat sederajat terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian awal skripsi terdiri dari: 

Halaman judul, pernyataan, persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan kelulusan, motto dan persembahan serta kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian isi skripsi terdiri dari: 

Bab satu pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika skripsi. 

Bab dua kajian pustaka berisi teori-teori mengenai partisipasi pemuda 

dalam program Karang Taruna desa dilihat aspek pengelolaan program dan faktor 

penghambat dan pendukung partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna 

desa. 

Bab tiga metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sasaran penelitian, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data. 
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Bab empat hasil penelitian dan pembahasan berisi penguraian hasil 

penelitian dan pembahasan. 

Bab lima penutup berisi simpulan dari pembahasan dan saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar 

pustaka berisi tentang daftar buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. 

Lampiran berisi tentang kelengkapan skripsi. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Partisipasi 

2.1.1 Pengertian Partisipasi 

 Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep 

pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, 

keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik 

secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, 

pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota 

masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang 

dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan 

pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan (Wibisono, 1989:41). 

 Partisipasi masyarakat merupakan lingkungan yang di dalamnya terdapat 

interaksi individu dengan individu yang lain (Walgito, 1999:22). Dimana 

lingkungan sosial dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, hal tersebut dapat 

dibedakan antara lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. 

Dimana dalam partisipasi di lingkungan sosial primer terdapat hubungan yang erat 

antara individu satu dengan yang lain, individu satu saling kenal dengan individu 

yang lain. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Walgito, partisipasi masyarakat memiliki 

hubungan yang erat antara individu satu dengan individu yang lain atau 

sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. 
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 Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pada umumnya dapatlah 

dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan 

akan kurang berhasil.  

 Mikkelsen dalam (Suryana, 2010:90) menginventarisasi enam penafsiran 

dan makna tentang partisipasi. Pertama, partisipasi dalam pengertian sukarela dari 

masyarakat tanpa serta dalam pengambilan kesimpulan. Kedua, partisipasi adalah 

usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan 

menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ketiga, 

partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandun arti bahwa orang atau 

kelompok terkait dan kebebasan untuk mengambil keputusan. Keempat, 

partisipasi adalah pemantapan dialog. Kelima, partisipasi adalah keterlibatan 

sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Keenam, 

partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan 

dan lingkungan mereka. Dan menurut Suryana (2010:90), partisipasi adalah suatu 

proses keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada 

di kelompok masyarakat itu sendiri. 

 Menurut Rizqina (2010:19), menguraikan bahwa partisipasi adalah ikut 

serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik 

yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang 

ada. “Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional sejumlah orang dalam 

suatu kegiatan atau situasi-situasi dan memberikan kontribusi terhadap 

kepentingan atau tujuan kelompok. Partisipasi dapat diwujudkan misalnya dalam 
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bentuk mau menyumbangkan ide atau kritik, mau mengorganisasikan lingkungan 

dan mau mengembangkan daya cipta” (Tri Purnomo, 2013:21). 

 Dari jurnal internasional Public Participation International Best Practice 

Principles, dapat diketahui sebagai berikut: 

Public participation may be defined as the involvement of 
individuals and groups that are positively or negatively affected 
by a proposed intervention (e.g., a project, a program, a plan, a 
policy) subject to a decision-making process or are interested in 
it. Levels of participation in IA vary, from passive participation 
or information reception (a unidirectional form of 
participation), to participation through consultation (such as 
public hearings and open-houses), to interactive participation 
(such as workshops, negotiation, mediation and even co-
management). Different levels of PP may be relevant to the 
different phases of an IA process, from initial community 
analysis and notice of the proposed intervention, to approval 
decision making, to monitoring and follow-up. 

 
 Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya: Partisipasi publik 

dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu dan kelompok yang positif atau 

negatif dipengaruhi oleh intervensi yang diusulkan (misalnya, proyek, program, 

rencana, kebijakan) tunduk pada proses pengambilan keputusan atau tertarik di 

dalamnya. Tingkat partisipasi dalam IA (Impact Assesment) bervariasi, dari 

partisipasi pasif atau penerimaan informasi (bentuk searah partisipasi), partisipasi 

melalui konsultasi (seperti dengar pendapat publik dan terbuka-rumah), partisipasi 

interaktif (seperti lokakarya, negosiasi, mediasi dan bahkan pengelolaan bersama). 

Tingkat yang berbeda dari PP (Public Participation) mungkin relevan dengan fase 

yang berbeda dari proses IA (Impact Assesment), dari analisis komunitas awal dan 

pemberitahuan dari intervensi yang diusulkan, untuk pengambilan keputusan 

persetujuan, pemantauan dan tindak lanjut. 
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 Dari definisi para ahli yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan individu dalam 

kelompok sosial yang berkaitan dengan tujuan pengembangan masyarakat. 

2.1.2 Prinsip-prinsip Partisipasi 

 Menurut Suryana (2010:92), prinsip-prinsip pendekatan partisipasi ini 

lebih dikenal dengan prinsip-prinsip yang dianut pada metode PRA (Participatory 

Rural Appraisal) atau pengkajian pedesaan secara cepat yang untuk saat ini 

pendekatan ini telah banyak berkembang termasuk metode yang akan digunakan 

dalam proyek WSLIC (Water and Sanitation for Low Income Communities) 2 ini. 

Akan tetapi kebanyakan dari prinsip-prinsipnya masih sama yaitu: 

2.1.2.1 Prinsip mengutamakan yang terabaikan (Keberpihakan) 

  Sering terjadi di banyak kelompok  masyarakat bahwa ada sebagian besar 

lapisan masyarakat yang tetap terpinggirkan atau tidak pernah diikutsertakan 

dalam kegiatan pembangunan yang berlangsung di lingkungan atau tempat hidup 

mereka. 

2.1.2.2 Prinsip pemberdayaan (Penguatan Masyarakat) 

  Pendekatan partisipasi bermuatan peningkatan kemampuan masyarakat. 

2.1.2.3 Prinsip masyarakat sebagai pelaku orang luar sebagai fasilitator 

  Pendekatan partisipasi menempatkan masyarakat sebagai pusat dari 

kegiatan pembangunan. 

2.1.2.4 Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan 

  Prinsip dasar pendekatan partisipasi yang lain adalah pengakuan akan 

pengalaman dan pengetahuan lokal dan tradisional masyarakat. 
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2.1.2.5 Prinsip santai dan informal 

  Kegiatan partisipasi harus dilakukan dalam suasana yang santai, luwes, 

terbuka, tidak memaksa, dan informal. 

2.1.2.6 Prinsip triangulasi 

  Salah satu kegiatan partisipasi adalah usaha mengumpulkan dan 

mengumpulkan menganalisis data secara sistematis bersama masyarakat. 

2.1.2.7 Keragaman teknik partisipasi 

  Setiap teknik atau alat partisipasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

2.1.2.8 Keragaman sumber informasi 

  Suatu kelompok masyarakat selalu memiliki bentuk hubungan yang 

kompleks dan memiliki berbagai kepentingan yang sering berbeda bahkan 

bertentangan. 

2.1.2.9 Keragaman latar belakang tim fasilitator partisipasi 

  Pelaksanaan kajian dengan teknik-teknik partisipasi bisa dilakukan oleh 

perorangan maupun secara khusus oleh suatu tim yang terdiri dari sejumlah orang. 

2.1.2.10 Prinsip mengoptimalkan hasil 

  Berikut ini adalah penjabaran dari prinsip mengoptimalkan atau 

memperoleh hasil informasi yang tepat guna menurut pendekatan partisipasi : 

lebih baik kita tidak tahu tentang apa yang tidak perlu kita ketahui. Lebih baik kita 

tidak tahu apakah informasi itu bisa disebut benar seratus persen tetapi 

diperkirakan bahwa informasi itu cenderung mendekati kebenaran. 
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2.1.2.11 Prinsip orientasi praktis 

  Pendekatan partisipasi berorientasi praktis, yakni pengembangan 

kegiatan. 

2.1.2.12 Prinsip berkelanjutan dan selang waktu 

  Kepentingan-kepentingan dan masalah-masalah masyarakat tidaklah 

tetap, tetapi berubah dan bergeser menurut waktu sesuai dengan berbagai 

perubahan dan perkembangan baru yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. 

2.1.2.13 Prinsip belajar dari kesalahan 

  Melakukan kesalahan dalam kegiatan partisipasi adalaha sesuatu yang 

wajar. Kemudian, kita belajar dari kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang 

terjadi, agar pada kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. 

2.1.2.14 Prinsip terbuka 

  Prinsip ini menganggap bahwa pendekatan partisipasi bukanlah suatu 

pendekatan atau metode yang kaku. 

 Suprijanto, (2007:57) menguraikan prinsip partisipasi sebagai berikut: 

prinsip hubungan dengan masyarakat, prinsip partisipan, prinsip teknik kerja 

kelompok, prinsip ramalan, prinsip pembuatan program dan prinsip pengambilan 

keputusan. 

 Dari kedua prinsip partisipasi yang telah diuraikan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa prinsip partisipasi adalah sebagai berikut: prinsip 

mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan), yakni banyak masyarakat luar 

yang masih belum diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan; prinsip 

masyarakat sebagai pelaku orang luar sebagai fasilitator, prinsip ini lebih 
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menempatkan masyarakat adalah sebagai pusat dari kegiatan pembangunan; 

prinsip orientasi praktis, prinsip ini berorientasi praktis, yakni pengembangan 

kegiatan. Untuk itu dibutuhkan informasi yang sesuai dan memadahi; prinsip 

mengoptimalkan hasil, tim fasilitator pada saat persiapan kegiatan pembangunan 

perlu merumuskan secara jelas jenis dan tingkat kedalaman informasi yang 

dibutuhkan; prinsip teknik kerja kelompok, prinsip ini diharapkan dapat 

membentuk kerja tim kelompok yang sangat kompak. 

2.1.3 Tingkat Partisipasi 

Tingkat partisipasi untuk setiap anggota masyarakat berlainan satu sama  

lain sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan yang lebih penting adalah 

dorongan untuk berpartisipasi, yaitu berdasarkan atas motivasi, cita-cita, dan 

kebutuhan individu yang kemudian diwujudkan secara bersama-sama. Menurut 

Wiswakharman dalam (Andriansyah, dkk, 2006:57) partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaannya terdapat tingkatan-tingkatan sebagai berikut: 

2.1.3.1 Partisipasi Inisiasi, merupakan tingkatan partisipasi tertinggi. Masyarakat  

dalam tingkatan partisipasi ini dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu 

rencana yang akan dilaksanakan dan benar-benar merupakan inisiatif murni 

mereka. Peran masyarakat di sini adalah sebagai subjek kegiatan (pembangunan). 

2.1.3.2 Partisipasi Legitimasi, yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau 

perundingan kesepakatan pada suatu proses pembangunan. Peran masyarakat pada 

tingkat ini cukup besar, yaitu masyarakat dapat memberi usulan dan turut aktif 

dalam pembicaraan dan musyawarah dalam pelaksanaan pembangunan. 
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2.1.3.3 Partisipasi Eksekusi, yaitu partisipasi dalam tingkat pelaksanaan kegiatan 

dan mereka tidak mulai dari awal (pada tahap perencanaan) dan tidak turut 

mengambil/menentukan keputusan. 

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan 

mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan 

bersama-sama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan oleh Chapin 

(dalam Slamet, 1994:82), yaitu: keanggotaan dalam organisasi; kehadiran di 

dalam pertemuan; sumbangan-sumbangan; keanggotaan di dalam kepengurusan; 

kedudukan anggota di dalam kepengurusan.  

Sementara Goldhamer (dalam Slamet, 1994:84) mengukur tingkat  

partisipasi masyarakat dengan menggunakan lima variabel yaitu: jumlah asosiasi 

yang dimasuki; frekuensi kehadiran; jumlah asosiasi dimana dia memangku 

jabatan; lamanya menjadi anggota dan tipe asosiasi yang dimasuki. 

 Dari tingkat partisipasi yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa tingkatan partisipasi dan skala untuk mengukur partisipasi 

yaitu: partisipasi inisiasi, merupakan tingkatan partisipasi tertinggi; partisipasi 

legitimasi, yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau perundingan 

kesepakatan pada suatu proses pembangunan; partisipasi eksekusi, yaitu 

partisipasi dalam tingkat pelaksanaan kegiatan dan mereka tidak mulai dari awal 

dan tidak turut mengambil/menentukan keputusan; frekuensi kehadiran anggota 

kelompok dalam pertemuan; keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi; 

keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik dan sumber dana. 
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2.1.4 Bentuk Partisipasi 

 Menurut Ericson dalam (Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: 

2.1.4.1 Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planning stage). 

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada 

tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan 

anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan 

memberikan usulan,saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan; 

2.1.4.2 Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). 

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada 

tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan 

tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud 

partisipasinya pada pekerjaan tersebut; 

2.1.4.3 Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). 

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada 

tahap pemanfaatan suatu proyeksetelah proyek tersebut selesai dikerjakan. 

Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk 

mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. 

Pusic dalam (Adi, 2001:206) menyatakan bahwa perencanaan 

pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi 

perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau 

keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dlihat dari 2 hal, yaitu: 

partsipasi dalam perencanaan, segi positif dari partsipasi dalam perencanaan 
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adalah program-program  pembangunan desa yang telah direncanakan bersama 

sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari 

pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan 

menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa 

partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam 

masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. 

Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji 

adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga 

masyarakat; partsipasi dalam pelaksanaan, segi positif dari Partsipasi dalam 

pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan 

perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah 

kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana 

warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti 

dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan 

keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara 

emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak 

dapat dihindari. 

 Dari uraian para ahli yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan 

bahwa bentuk partisipasi meliputi tahap sebagai berikut: partisipasi dalam 

perencanaan; partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan. 
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2.2 Pemuda 

2.2.1 Pengertian Pemuda 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 0059 Tahun 2013 tentang 

Pengembangan Kepemiminan Pemuda pasal 1 menyatakan bahwa pemuda adalah 

warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan 

perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 

Secara umum terdapat pergeseran mengenai konsep pemuda. Pada dua 

dekade yang lalu, terminologi pemuda selalu memiliki makna ideologis. Pemuda, 

bukanlah sebuah gugus gagasan yang hanya dibatasi oleh persoalan umur semata. 

Pemuda, sebagai sebuah konsep, memiliki dimensi politis. Bennedict Anclerson, 

menyebut bahwa definisi “pemuda” selalu dikaitkan dengan dimensi politik. Sejak 

revolusi kemerdekaan, pemuda adalah kelompok umur tertentu (15-40 tahun) 

yang menghaiskan sebagian besar-atau kalau tidak malah semua waktu longgar 

mereka dalam kegiatan yang sifatnya politis (Sudibyo, 2013:17). Bila generasi 

muda sebelumnya diklasifikasikan sebagai lapisan masyarakat yang digambarkan 

sebagai sebuah generasi yang diisi oleh sosok-sosok yang penuh idealisme, berani 

berkorban, berani menderita, dan menjadi pelopor setiap perubahan sosial ataupun 

politik untuk kepentingan bangsanya, maka generasi muda sekarang memiliki 

sosok yang sangat lain. 

 Persoalan keuangan dan karir adalah persoalan paling utama bagi 

generasi muda saat ini. Menurut pandangan mereka, sebagian pemuda generasi 

mereka saat ini bercita-cita ingin menjadi kaya dan terkenal. Sikap paragtisme 

sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin 
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kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, berbanding terbalik dengan rendahnya 

partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan (Sudibyo, 2013:18). 

Ketertarikan untuk terjun di bidang politik, seperti menjadi anggota partai poitik 

ataupun anggota legislatif, sangatlah rendah. Tidak hanya itu sebagian besar 

pemuda ternyata juga tidak tertarik untuk aktif di bidang sosial, seperti menjadi 

anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya 

masyarakat. Dari paparan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa definisi 

pemuda yaitu suatu individu yang mengalami perkembangan fisik, mental dan 

emosional pada usia 15 tahun sampai 35 tahun. 

2.2.2 Perbedaan Pemuda dan Remaja 

 Hill dalam (Haditono, 2002:262) menguraikan bahwa istilah “pemuda” 

(youth) memperoleh arti yang baru yaitu suatu masa peralihan antara masa remaja 

dan masa dewasa. Sedangkan “remaja” mempunyai batasan usia yaitu masa di 

antara usia 12-21 tahun dengan perincian usia 12-15 tahun yaitu masa remaja 

awal, usia 15-18 tahun yaitu masa remaja pertengahan, dan usia 18-21 tahun yaitu 

masa remaja akhir. Sehingga dapat diartikan bahwa pemuda adalah individu usia 

antara 15 tahun sampai dengan 35 tahun sedangkan remaja adalah individu usia 

antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun. 

2.2.3 Sosialisasi Pemuda 

 Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui media 

pembelajaran dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berpikir agar ia 

dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat (Chandra, 2011:14). Istilah sosialisasi menunjuk pada semua faktor 
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dan proses yang membuat manusia menjadi selaras dalam hidup ditengah-tengah 

orang lain. Tanpa sosialisasi dan persiapan diri menjadi warga negara, generasi 

muda akan mengalami kesulitan, tidak mengerti hak dan kewajibannya. 

Dari jurnal internasional Speaking Rights: Youth Empowerment Trough A 

Participatory Approach, dapat diketahui sebagai berikut: 

Using Equitas’ Speaking Rights Program as a best practice 
example, this article outlines the essential practices and 
conditions of a participatory approach to human rights 
education for youth, and explores how this approach effectively 
supports youth empowerment. The authors maintain that 
programs that use a participatory approach to human rights 
education are more likely to engage youth in actions for social 
change within their communities. They suggest that youth 
workers who are trained and well equipped to address issues 
that are on the minds of youth are critical in helping youth 
develop the skills and motivation to participate. 

 

 Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya: Menggunakan 

Program Berbicara Hak Equitas 'sebagai contoh praktek terbaik, artikel ini 

menguraikan praktek penting dan kondisi pendekatan partisipatif untuk 

pendidikan HAM bagi kaum muda, dan mengeksplorasi bagaimana pendekatan 

ini secara efektif mendukung pemberdayaan pemuda. Para penulis berpendapat 

bahwa program yang menggunakan pendekatan partisipatif untuk pendidikan hak 

asasi manusia lebih cenderung untuk melibatkan kaum muda dalam tindakan 

untuk perubahan sosial dalam komunitas mereka. Mereka berpendapat bahwa 

pekerja muda yang terlatih dan dilengkapi dengan baik untuk menangani isu-isu 

yang ada di benak pemuda sangat penting dalam membantu kaum muda 

mengembangkan keterampilan dan motivasi untuk berpartisipasi. 
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 Dari paparan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sosialisasi pemuda bertujuan untuk: menambah ilmu pengetahuan dan 

keterampilan bagi individu/pemuda; individu/pemuda lebih komunikatif dalam 

bermasyarakat; dan individu/pemuda dapat bertingkah laku sesuai norma atau tata 

nilai yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. 

 
2.3 Karang Taruna 

2.3.1 Pengertian Karang Taruna 

 Karang Taruna adalah suatu organisasi kepemudaan yang ada di 

Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial 

generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab 

sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda 

yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat, 

terutama bergerak pada bidang–bidang kesejahteraan sosial (Wenti, 2013:391). 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Dasar Karang Taruna, Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial 

kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, Bab VII tentang 

Peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. Dengan perkembangan Karang Taruna yang semakin berperan di dalam 

masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kegiatannya, perlu 

dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 

83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. 
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 Sedangkan menurut Agus Riyadi (2003:9), Karang Taruna adalah 

organisasi non pemerintah dalam arti organisasi kemasyarakatan yang memiliki 

misi untuk dapat membina dan mengembangkan potensi pemuda sehingga dapat 

tercipta pemuda yang memiliki potensi, kepribadian yang baik serta tanggap 

terhadap masalah-masalah sosial yang tumbuh dalam masyarakat dimana mereka 

berada. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial 

kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung 

jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah 

desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak di bidang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

2.3.2 Azas Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 

83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Bab II pasal 2, yaitu 

sebagai berikut: 

2.3.2.1 Setiap Karang Taruna berazaskan Pancasila. 

Yakni dalam hal ini pancasila merupakan satu-satunya azas bagi setiap 

Karang Taruna yang tumbuh di seluruh wilayah NKRI. Pancasila merupakan satu-

satunya ideologi, pandangan, dan pegangan hidup bagi Karang Taruna, sehingga 

setiap menetapkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, dalam mengelola 

organisasi, dan penyelenggaraan program kegiatannya, karang taruna tetap 

mengacu dan berorientasi kepada nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila 

sebagai satu-kesatuan yang bulat, tidak terpisahkan satu dengan lainnya. 
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2.3.2.2 Tujuan Karang Taruna adalah: 

2.3.2.2.1 Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung 

jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, 

menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. 

2.3.2.2.2 Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda dan warga 

Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan. 

2.3.2.2.3 Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka 

mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna. 

2.3.2.2.4 Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk 

mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2.3.2.2.5 Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna 

dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

2.3.2.2.6 Terwujudnya kesejahteraan Sosial yang semakin meningkat bagi 

generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang 

memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang 

mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya. 

2.3.2.2.7 Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di 

desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara 

komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna 

bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pancasila Karang Taruna 

dibentuk dengan tujuan untuk (1) mewujudkan pertumbuhan, perkembangan 
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kesadaran, tanggung jawab sosial, kesejahteraan dan pembangunan kesejahteraan 

sosial generasi muda; (2) membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi 

muda; dan (3) menumbuhkan potensi, kemampuan dan motivasi serta terjalinnya 

kerjasama antar generasi pemuda. 

2.3.3 Kegiatan Karang Taruna 

Kegiatan-kegiatan Karang Taruna terkait dalam sasaran program dari 

Karang Taruna itu sendiri. Kegiatan Karang Taruna di golongkan dalam berbagai 

bidang, antara lain: 

Menurut Agus Riyadi (2003:16), kegiatan Karang Taruna di bidang: 

2.3.3.1 Bidang Seni dan Keolahragaan 

Bidang seni dan keolahragaan ini membantu menumbuhkan minat 

generasi muda agar meningkatkan kegiatan-kegiatannya menjadi kegiatan 

kelompok yang terus menerus, teratur, dan berkesinambungan. Sehingga 

mengembangkan struktur dan fungsi kepribadian, bakat dan potensi serta 

kemampuan generasi muda. Kegiatan-kegiatan ini khususnya menyangkut aspek-

aspek biologis dan intelek serta aspek sosial dan budaya tanpa meninggalkan 

aspek religius dan ideologinya. Kegiatan ini dapat berwujud kegiatan sepak bola, 

bola volly, seni lukis, seni drama dan sebagainya. 

2.3.3.2 Bidang Keagamaan 

Membantu Karang Taruna dalam aspek pembinaan mental spiritual 

anggota, sehingga memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Kegiatannya 

dapat berwujud ceramah agama, pengajian, kebaktian atau hal-hal lain yang 

berkenaan dengan keagamaan. 
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2.3.3.3 Bidang Pendidikan, Latihan dan Pengembangan 

Membantu menumbuhkan keterampilan generasi muda dalam wujud 

latihan kerja mandiri, membantu menciptakan kader pemuda yang memiliki 

kepribadian, bakat, dan jiwa kepemimpinan. Wujud kegiatan dapat berupa latihan 

dasar kepemimpinan bagi anggota Karang Taruna. 

2.3.3.4 Bidang Kesejahteraan Sosial 

Membantu generasi muda agar peka terhadap lingkungan masyarakat 

sekitar, sehingga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Wujud kegiatan dapat berupa 

bhakti sosial dan lain sebagainya. 

Dikutib dari buku Pedoman Karang Taruna, kegiatan Karang Taruna 

dapat diuraikan sebagai berikut: bidang seni dan keolahragaan, di bidang seni 

dapat diwujudkan kegiatan seperti: membentuk taman pendidikan khususnya 

kesenian; membentuk grup atau tim dalam bidang kesenian dan menyalurkan 

bakat seni; di bidang keolahragaan dapat diwujudkan kegiatan seperti: 

membentuk cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, bola volly dan kegiatan 

olahraga lainnya; membentuk clup atau tim di setiap cabang olahraga dan 

mengadakan kejuaraan antar clup atau tim di setiap cabang olahraga; di bidang 

keagamaan, di bidang keagamaan dapat diwujudkan kegiatan seperti: mengadakan 

pengajian setiap minggu dan peringatan hari besar nasional; bidang pendidikan, 

latihan dan pengembangan, pada bidang ini dapat diwujudkan kegiatan seperti: 

membuat taman bacaan untuk warga sekitar; membuka bimbingan belajar untuk 

anak-anak sekitar dan menyediakan tempat untuk menyalurkan keterampilan yang 

dimiliki warga sekitar; bidang kesejahteraan sosial, di bidang kesejahteraan sosial 
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dapat diwujudkan kegiatan seperti: membantu masyarakat dalam menghadapi 

masalah sosial dan mengadakan kegiatan bersih desa setiap minggu. 

Dari pernyataan yang telah diuraikan, dapat peneliti simpulkan bahwa 

kegiatan-kegiatan Karang Taruna diantaranya yaitu: membentuk taman 

pendidikan di bidang kesenian; membuka cabang olahraga seperti sepak bola, 

bulu tangkis, bola volly dan sebagainya; membuka bimbingan belajar; 

mengadakan pengajian setiap minggu dan membantu masyarakat menyelesaikan 

masalah sosialnya. 

 
2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan paparan dari berbagai dimensi kajian 

utama atau yang menjadi kunci pedoman kerja baik dalam penyusunan metode, 

pelaksanaan dilapangan maupun pembahasan hasil penelitian. 

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan individu 

dalam kelompok sosial yang berkaitan dengan tujuan pengembangan masyarakat. 

Bentuk partisipasi untuk pengembangan masyarakat meliputi tahap partisipasi 

dalam perencanaan; partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam 

pemanfaatan. Partisipasi merupakan elemen utama dalam kegiatan pengembangan 

masyarakat, salah satunya dalam kegiatan organisasi pemuda Karang Taruna desa. 

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah 

dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan 

berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk 

masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas 
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adat sederajat terutama bergerak di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

Dalam Karang Taruna banyak program yang harus digerakkan untuk tujuan 

pengembangan masyarakat. Pengelolaan program Karang Taruna tidak lepas dari 

partisipasi pemuda namun juga ada faktor yang menghambat dan faktor yang 

mendukung pada kegiatan Karang Taruna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir “Partisipasi Pemuda dalam Program Karang 

Taruna Desa” 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan akan menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Artinya data yang dianalisis didalamnya berbentuk deskriptif serta 

tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian 

kualitatif dipilih karena pendekatan ini di rasa sesuai apabila digunakan untuk 

mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang 

mendalam tentang partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa. 

 Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:9). 

 
3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dimana penelitian lokasi 

ini mengacu pada wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. 

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas 
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lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di 

Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa, dengan alasan dusun 

tersebut merupakan daerah tempat tinggal peneliti sehingga peneliti sudah cukup 

mengetahui keadaan wilayah setempat. Hal ini dirasa akan memudahkan dalam 

proses penelitian, selain itu partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna 

desa sangat diperlukan. 

 
3.3 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian merupakan keseluruhan elemen yang akan diteliti. 

Subyek penelitian ini adalah ketua Karang Taruna dan pemuda aktif sebagai 

subjek utama, selain itu peneliti juga menggunakan informan pendukung yaitu 

pemuda non aktif dan tokoh masyarakat sekitar lokasi penelitian. Subyek 

penelitian partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa terdiri dari 8 

responden, yaitu 6 subyek primer yang biasa disebut dengan penerima manfaat 

dan 2 subyek primer sekaligus subyek sekunder (penerima manfaat dan informan) 

yaitu Ketua Karang Taruna dan 1 tokoh masyarakat dusun Kupang Kidul. 

Penelitian yang dilaksanakan di dusun Kupang Kidul ini memilih 6 penerima 

manfaat sebagai responden yaitu Nur Ermawati, Rima Septiansari, Davit, Ivan 

Fadhil Swandana, Rizan, dan Rosa Pevita Nada.  

 Subyek yang sekaligus sebagai informan berfungsi sebagai penerima 

manfaat sekaligus sebagai kroscek data yang sudah ada, yaitu Kepala Karang 

Taruna Saudara Heru Suwasono dan tokoh masyarakat yaitu Sapto Widyanto 

sehingga diharapkan dapat membantu penelitian dalam mengecek kebenaran data 

dari subyek penelitian yang telah diperoleh. 
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3.4 Fokus Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak 

dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan 

penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi 

sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor) dan 

aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2012:207). 

 Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

keputusan lainnya. Fokus dalam penelitian ini yaitu: 

3.4.1 Untuk mengetahui partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa 

dilihat aspek pengelolaan program. 

3.4.2 Untuk mengetahui fakor apa saja yang menghambat dan mendukung 

partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa. 

 
3.5 Sumber Data Penelitian 

 Sumber data dalam partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna 

desa adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Data Pimer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2010:62). Data primer pada penelitian ini di dapat 

dari hasil wawancara peneliti dengan pemuda tentang partisipasi pemuda dalam 

program Karang Taruna desa. 
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3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misal lewat orang lain/dokumen. (Sugiyono, 2010:62). 

Data sekunder berasal dari dokumentasi. 

 
3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.6.1 Observasi 

 Nasution dalam (Sugiyono, 2012:226) menguraikan observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Sanafiah Faisal dalam (Sugiyono, 2012:226) 

mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (participant 

observation), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt 

observation dan covert observation), dan observasi yang tak berstruktur 

(unstructured observation). Selanjutnya Spradley membagi observasi 

berpartisipasi menjadi empat, yaitu pasive participation, moderate participation, 

active participation, dan complete participation. 

3.6.1.1 Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan 

obervasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 
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 Seperti telah dikemukakan bahwa observasi ini dapat digolongkan 

menjadi empat, yaitu partisipasi aktif, partisipasi moderat, observasi yang terus 

terang dan tersmar, dan observasi yang lengkap. 

3.6.1.1.1 Partisipasi pasif (passive participation) 

 Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang 

diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

3.6.1.1.2 Partisipasi moderat (moderate participation) 

 Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi 

orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi 

partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. 

3.6.1.1.3 Partisipasi aktif (active participation) 

 Dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh 

nara sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. 

3.6.1.1.4 Partisipasi lengkap (complete participation) 

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat 

sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. 

3.6.1.2 Observasi terus terang atau tersamar 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi 

dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, 

hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang 

masih dirahasiakan.  
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3.6.1.3 Observasi tak berstruktur 

Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena 

peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. 

 Dalam observasi, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data dan ikut merasakan suka dukanya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan 

observasi pada partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa. 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 

atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2012:231). 

Esterber dalam (Sugiyono, 2012:233) mengemukakan beberapa macam 

wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak tersruktur. 

3.6.2.1 Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang infomasi apa 

yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul 
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data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. 

3.6.2.2 Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di 

mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. 

3.6.2.3 Wawancara Tak Berstruktur (Unstructure Interview) 

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan alasan teknik 

ini merupakan cara untuk mencari data sedetail mungkin mengungkap jawaban 

kejujuran dari subjek penelitian dan informan dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan. Peneliti menggunakan media pedoman wawancara, dan peneliti 

melakukan wawancara kepada ketua Karang Taruna, pemuda dan tokoh 

masyarakat. 

3.6.3 Dokumen 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), caritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi 
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dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:240). 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data monografi Dusun Kupang 

Kidul dan foto-foto untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi pemuda 

dalam program Karang Taruna desa guna memperkuat data-data. 

 
3.7 Keabsahan Data 

Afifuddin (2009:143), menguraikan bahwa dalam metodologi penelitian 

kualitatif ada empat kriteria yang berhubungan dengan keabsahan data yaitu 

sebagai berikut: 

3.7.1 Keabsahan konstruk (construck validity) 

Keabsahan konstruk (konsep) berkaitan dengan suatu kepastian bahwa 

yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini 

juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Patton dalam 

Afifuddin (2009:143) ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

untuk mencapai keabsahan, yaitu sebagai berikut. 

3.7.1.1 Triangulasi data 

Menggunakan berbagai sumber ada, seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek 

yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

3.7.1.2 Triangulasi pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan data. 
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3.7.1.3 Triangulasi teori. 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. 

3.7.1.4 Triangulasi metode. 

Penggunaan berbagi metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan metode observasi. 

3.7.2 Keabsahan internal (internal validity) 

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh 

kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interprestasi yang tepat. 

3.7.3 Keabsahan eksternal (eksternal validity) 

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif tidak ada 

kesimpulan yang pasti dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif memeiliki 

keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki 

konteks yang sama. 

3.7.4 Keajegan 

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh 

penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang 

sama dilakukan kembali. 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 
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Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan 

data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dari teknik 

ini, maka peneliti menghasilkan dari pengamatan tentang partisipasi pemuda 

dalam program Karang Taruna desa. 

 
3.8 Analisis Data 

 Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2012:246), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data (interactive model) 

 

3.8.1 Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

Kesimpulan : 

 

Penarikan/verifikasi 
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demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 

tertentu (Sugiyono, 2012:247). 

3.8.2 Data Display 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2012:249). 

3.8.3 Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau 

interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012:253). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Dusun Kupang Kidul salah satu Dusun yang ada di Desa Kupang 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah 

Dusun Kupang Kidul sebesar 20 ha. Dusun Kupang Kidul terdiri dari 8 

lingkungan Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas dusun Kupang Kidul bila 

dilihat dari letak geografisnya adalah sebagai berikut:  

Sebelah Utara : Dusun Kupang Lor  

Sebelah Selatan : Dusun Kupang Sari  

Sebelah Barat : Dusun Kupang Tegal Bulu 

Sebelah Timur : Dusun Kupang Jetis  
 

4.1.2 Jumlah Penduduk 

Data statistik dusun Kupang Kidul tahun 2014 mencatat, penduduk dusun 

Kupang Kidul berjumlah 1.505 jiwa. Dari tabel di bawah ini disajikan data 

mengenai jumlah penduduk dusun Kupang Kidul berdasarkan jenis kelamin:
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dusun Kupang Kidul berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 

Laki-laki 718 49 % 
Perempuan 787 51 % 
Jumlah 1.505 100 % 

Sumber: Data Kependudukan Dusun Kupang Kidul 

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk perempuan di dusun Kupang 

Kidul lebih banyak daripada penduduk laki-laki yaitu 51% penduduk perempuan 

dan 49% penduduk laki-laki.  

Untuk mengetahui jumlah penduduk di dusun Kupang Kidul berdasarkan 

umurnya, di bawah ini akan disajikan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Dusun Kupang Kidul berdasarkan Usia 
No Kelompok Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Jiwa 

1 0-1 tahun 5 10 15 
2 1-5 tahun 41 30 71 
3 6-10 tahun 64 52 116 
4 11-15 tahun 63 60 123 
5 16-20 tahun 62 68 130 
6 21-25 tahun 83 67 150 
7 26-30 tahun 79 114 193 
8 31-40 tahun 132 135 267 
9 41-50 tahun 61 94 155 
10 51-60 tahun 63 84 147 
11 60 tahun ke atas 65 73 138 
 Jumlah  718 787 1.505 
Sumber: Data Kependudukan Dusun Kupang Kidul 

4.1.3 Tingkat Ekonomi 

Di bidang ekonomi, masyarakat dusun Kupang Kidul rata-rata 

berkecukupan. Hal ini terbukti di setiap rumah rata-rata memiliki kendaraan 

bermotor, ada juga beberapa yang memiliki kendaraan mobil, dan ada yang 
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memiliki rumah kos. Namun demikian, adapula penduduk yang hanya bekerja 

sebagai buruh, baik buruh tani, buruh pabrik/industri, ataupun buruh bangunan. 

Berikut ini disajikan tabel penduduk dusun Kupang Kidul berdasarkan jenis 

pekerjaannya. 

Tabel 4.3 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Dusun Kupang Kidul 
No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 PNS 10 11 21 
2 TNI 11 1 12 
3 Polri 1 0 1 
4 Pegawai Swasta 132 151 283 
5 Pensiunan 7 5 12 
6 Pengusaha 240 279 519 
7 Buruh Bangunan 0 10 10 
8 Buruh Industri 49 49 98 
9 Buruh Tani 3 2 5 
10 Petani 5 3 8 
11 Peternak 0 0 0 
12 Nelayan 0 0 0 
13 Lain-lain 260 276 536 
 Jumlah 718 787 1.505 

Sumber: Data Kependudukan Dusun Kupang Kidul 

4.1.4 Sejarah Berdirinya Karang Taruna di Dusun Kupang Kidul 

Sejarah perkembangan Karang Taruna dalam perjalanannya melalui 

proses yang panjang. Karang Taruna di dusun Kupang Kidul ada sekitar Tahun 

1980 an. Dengan melalui organisasi kepemudaan yang mana pada saat itu Karang 

Taruna terasa asing ditelinga pemuda dusun Kupang Kidul. Maka 

dikumpulkannya beberapa perkumpulan / kelompok pemuda yang akhirnya 

tercetuslah sebuah wadah organisasi dengan label Karang Taruna yang jelas dan 

diakui pemerintah desa yang diharapkan bahwa pemuda bisa menjadi pemuda 

yang berkualitas dan loyalitas yang tinggi terhadap dusun Kupang Kidul 
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khususnya dan Negara pada umumnya. Sebuah nilai tambah yang ditorehkan oleh 

tokoh penggerak Karang Taruna menjadikan harapan yang baru bagi pemuda 

dusun Kupang Kidul. Dengan semangat sosial Karang Taruna mengadakan 

berbagai kegiatan positif. Bukan sebuah organisasi kalau tidak ada permasalahan, 

ibarat lautan Karang Taruna pun melalui pasang surut. Pada tahun 1997 – 2000 

kegiatan pemuda pemudi ini hampir hilang ditelan bumi. Pergantian tonggak 

pemerintahan Desa menjadi dampak keterpurukan Karang Taruna, semakin tidak 

jelas arah dan tujuan banyak ditinggalkan anggotanya . Pada akhirnya Karang 

Taruna terlahir kembali dengan membawa harapan – harapan baru. Perjalanan tak 

begitu mulus tak seperti yang diharapkan Karang Taruna yang pada akhirnya 

sempat fakum beberapa tahun. Pada akhirnya inisiatif dari pemuda – pemuda 

mencoba untuk bersatu kembali untuk mengibarkan dan membesarkan Karang 

Taruna melanjutkan perjuangan pendahulu. Dengan berlandaskan rasa solidaritas 

dan kesetiakawanan sosial dan demi kemajuan pemuda. Loyalitas dan sosial 

tinggi membentuk Karang Taruna menjadi organisasi yang tangguh dan di kenal 

dilapisan masyarakat baik lingkungan desa khususnya hingga kota pada 

umumnya. 

4.1.5 Visi dan Misi Karang Taruna Dusun Kupang Kidul 

4.1.5.1 Visi Karang Taruna Dusun Kupang Kidul 

Peningkatan kualitas sumber daya pemuda menuju sebuah kemajuan 

yang selaras melalui Karang Taruna. Pengembangan kreativitas generasi muda 

untuk menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi mitra organisasi, baik 
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kepemudaan ataupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas serta 

kemampuan dibidang Kesejahteraan Sosial. 

4.1.5.2 Misi Karang Taruna Dusun Kupang Kidul 

4.1.5.2.1 Meningkatan kualitas sumber daya pemuda melalui Karang Taruna 

4.1.5.2.2 Mengembangkan kreativitas generasi muda untuk menjalin persaudaraan 

4.1.5.2.3 Meningkatkan taggung jawab sosial Karang Taruna dalam pembangunan 
kesejahteraan sosial  

4.1.6 Struktur Organisasi Karang Taruna Dusun Kupang Kidul 

STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA 
DUSUN KUPANG KIDUL KECAMATAN AMBARAWA 

KABUPATEN SEMARANG 
 

Penasehat   : Bp. Agus Haryanto 
       Bp. Jarwanto 
       Bp. Sahsin Maryanto 

Ketua    : Heru Suwasono 
Wakil Ketua   : Randika Iksani 
Sekretaris   : Nurul Sawitri 
Bendahara   : Niken Pramesti 
Sie Bidang Pendidikan : - Siwi PS 

- Afrizan G 
Sie Bidang Agama  : - Kukuh P 

  - Prisdea Uqi 
  - Yolanda 

Sie Bidang Kesenian  : - Lintang A 
- Woro 

Sie Bidang Olahraga  : Ismail 
Sie Bidang Kewirausahaan : Endras S 
Sie Bidang Humas  : - Fachrul R 

- Adhi P 
- Edi P 
- Hermanto 
- Hendi S 
- Suprayogi 
- Ananda NH 
- M. Badrun 
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4.1.7 Program Kerja Karang Taruna Dusun Kupang Kidul 

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program 

kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan 

Karang Taruna setempat. Program Kerja Karang Taruna terdiri dari pembinaan 

dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha 

kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, olahraga, kesenian dan lain-lain 

sesuai kebutuhan. 

Tabel 4.4 Program Kerja Karang Taruna Dusun Kupang Kidul 
Bidang Jenis Program Waktu Pelaksanaan 

Pendidikan Bimbingan Belajar Hari : Minggu s/d Kamis 
Taman Pendidikan Alquran 
(TPA) 

Hari : Senin s/d Kamis 

Sekolah Minggu Hari : Minggu 
Sosialisasi Pemuda dan 
Remaja 

Tidak ditentukan 

Keagamaan Memperingati Hari Besar Tidak ditentukan 
Olahraga Badminton Hari : Senin s/d Minggu 

Futsal Hari : Minggu 
Kesenian Seni Reog Hari : Kamis & Sabtu 

Seni Rebana Hari : Jumat 
Kelompok Tari Hari : Senin 
Grup Band Hari : Kamis 

Kewirausahaan Koperasi Simpan Pinjam Hari : Senin s/d Sabtu 
Sosial Aksi Sosial Tidak ditentukan 

Sumber: Program Kerja Karang Taruna Dusun Kupang Kidul 

4.1.8 Gambaran Subyek Penelitian  

Subyek penelitian partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa 

terdiri dari 8 responden, yaitu 6 subyek primer yang biasa disebut dengan 

penerima manfaat dan 2 subyek primer sekaligus subyek sekunder (penerima 

manfaat dan informan) yaitu Ketua Karang Taruna. Penelitian yang dilaksanakan 
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di Desa Kupang Kidul ini memilih 6 penerima manfaat sebagai responden yaitu 

Nur Ermawati, Rima Septiansari, Davit, Ivan Fadhil Swandana, Rizan, dan Rosa 

Pevita Nada.  

Subyek yang sekaligus sebagai iInforman berfungsi sebagai penerima 

manfaat sekaligus sebagai kroscek data yang sudah ada, yaitu Kepala Karang 

Taruna Saudara Heru Suwasono dan tokoh masyarakat yaitu Sapto Widyanto 

sehingga diharapkan dapat membantu penelitian dalam mengecek kebenaran data 

dari subyek penelitian yang telah diperoleh. 

 
4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa 

4.2.1.1 Pengertian Partisipasi 

Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan 

kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perencanaan, pelaksanaan 

program dan evaluasi. Partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa 

adalah keterlibatan pemuda dan remaja serta bertanggung jawab baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada program karang taruna secara kelompok 

masyarakat sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai akhirnya pada tahapan 

evaluasi. 

Berikut penuturan Sdr Heru tentang pengertian partisipasi: 

“Partisipasi yaitu sesuatu aktifitas untuk membangkitkan 
perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi atau 
ikut sertanya individu dalam suatu kegiatan untuk 
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mengembangkan tujuan bersama yang membangun di 
masyarakat. Apakah begitu mbak Nurul”. 

Hal yang sama diutarakan oleh Sdr Rizan tentang pengertian 

partisipasi: 

“partisipasi adalah mengikuti segala sesuatu yang bersifat 
positif dan orang yang tidak berpartisipasi itu kelihatan 
pasif. Penerapannya dengan mengikuti kegiatan yang ada 
di lingkungan”. 

Penjelasan Sdr Rizan yang dibenarkan oleh Sdr Ivan tentang 

pengertian partisipasi: 

“aku tahu pengertian partisipasi, adalah partisipasi itu ikut 
membantu suatu kegiatan dengan kesadaran diri. Misal 
dalam pelaksanaan kegiatan Hari Kemerdekaan Negara 
kita”. 

4.2.1.2 Partisipasi Dalam Perencanaan 

Secara teori pihak Karang Taruna desa terutama Ketua belum memahami 

definisi partisipasi dalam perencanaan, sehingga ketua menanyakan tentang 

pengertian partisipasi dalam perencanaan. Ini sesuai dengan pernyataan Sdr Heru 

yang mengatakan sebagai berikut: 

“Sebelumnya maaf, arti dari partisipasi dalam perencanaan 
itu seperti apa ya ? karna mungkin berbeda dengan 
pendapat saya nantinya”. 

 

Selebihnya peneliti menjelaskan tentang partisipasi dalam 

perencanaan yang dimaksud, berikut penjelasannya: 

“begini mas, partisipasi dalam perencanaan merupakan 
keterlibatan seseorang dalam tahap penyusunan rencana 
dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan kegiatan. 
Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, 
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saran dan kritik melalui pertemuan yang dilakukan. Begitu 
mas”. 

 

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada 

tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian pada suatu 

kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan,saran dan 

kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. Setelah mengetahui 

pengertian strategi secara teori, maka Sdr Heru memaparkan tentang apa yang 

beliau tangkap sebagai berikut: 

“ow begitu, menurut saya partisipasi dalam perencanaan 
adalah ikut serta dalam merencanakan suatu program 
kegiatan mba, kan biar nantinya bisa usul kegiatan apa 
yang pas dan cocok untuk dilaksanakan”. 

Penjelasan Sdr Erma tentang pengertian partisipasi dalam perencanaan 

sebagai berikut: 

“pendapat saya partisipasi dalam perencanaan yaitu ikut 
serta membantu memberi ide atau gagasan dalam 
perencanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, 
hehe” 

Paparan Sdr Erma dibenarkan oleh Sdr Rima tentang pengertian 

partisipasi dalam perencanaan sebagai berikut: 

“setahu saya partisipasi dalam perencanaan adalah turut 
menyumbangkan ide program dalam waktu perencanaan 
yang sedang dilakukan”. 

4.2.1.3 Partisipasi Dalam Pelaksanaan 

Partisipasi dalam pelaksanaan pada tahap ini yang di maksudkan adalah 

keterlibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan. Karang 

Taruna atau pemuda disini dapat memberikan tenaga serta ide-ide sebagai salah 
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satu wujud partisipasinya pada kegiatan tersebut. Berikut pernyataan Sdr Heru 

tentang pengertian partisipasi dalam pelaksanaan: 

“menurut saya, partisipasi dalam pelaksanaan adalah ikut 
serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam 
musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan 
sumbangan baik berupa tenaga, pikiran, material dan 
lainnya”. 

Pernyataan yang sama diutarakan Sdr Erma tentang pengertian 

partisipasi dalam pelaksanaan: 

“setahu saya pengertian partisipasi dalam pelaksanaan 
yaitu, keikutsertaan individu dalam pelaksanaan 
berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh hasil 
musyawarah sebelumnya”. 

Pernyataan Sdr Erma dibenarkan oleh pernyataan Sdr Rima tentang 

pengertian partisipasi dalam pelaksanaan: 

“pendapat aku tentang pengertian dari partisipasi dalam 
pelaksanaan yaitu ikut berperan aktif dalam pelaksanaan 
program yang sudah diputuskan dan digerakkan”. 

4.2.1.4 Partisipasi Dalam Pemanfaatan 

Partisipasi dalam pemanfaatan pada tahap ini yang di maksudkan adalah 

keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu kegiatan setelah kegiatan 

tersebut selesai dilakukan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga 

untuk mengoperasikan dan memelihara program yang telah dibangun. Berikut 

penuturan Sdr Heru tentang pengertian partisipasi dalam pemanfaatan: 

”menurut saya, partisipasi dalam pemanfaatan adalah ikut 
serta dalam memanfaatkan atau memelihara dari hasil-
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kerja”. 
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Hal yang sama diutarakan oleh Sdr Rima tentang pengertian 

partisipasi dalam pemanfaatan: 

“pendapatku tentang pengertian dari partisipasi dalam 
pemanfaatan yaitu ikut berperan aktif dalam pemanfaatan 
program yang sudah diputuskan dan digerakkan agar 
program tidak menjadi pasif”. 

Penuturan Sdr Rima dibenarkan oleh penuturan Sdr Erma tentang 

pengertian partisipasi dalam pemanfaatan: 

“setahu saya pengertian partisipasi dalam pemanfaatan 
yaitu, keikutsertaan individu dalam memanfaatkan dan 
atau memelihara program yang telah ditetapkan oleh hasil 
musyawarah”. 

4.2.2 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Partisipasi Pemuda Dalam 

Program Karang Taruna Desa 

Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan 

kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perencanaan, pelaksanaan 

program dan evaluasi. 

Dalam menghadapi pemuda dan remaja tentunya akan menemukan suatu 

penghambat dan pendukung untuk mengetahui partisipasi generasi muda, salah 

satu hambatannya adalah kurangnya motivasi dan pembinaan dari pemerintahan 

masyarakat itu sendiri dan yang mendukung adalah kesadaran dari individu 

pemuda dan remaja untuk terjun langsung dalam melakukan kegiatan 

kepemudaan. 
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Menjadi aktifis dalam kegiatan kepemudaan tidaklah mudah banyak 

hambatan yang menjadikan pemuda atau remaja tersebut menjadi ragu, ragu 

bukan karena kegiatan itu tidak bermanfaat namun ragu akan dengan dirinya 

sendiri dalam ikut berperan dalam kegiatan kepemudaan. Selain faktor 

penghambat ada juga faktor yang mendukung agar pemuda dan remaja ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan. Berikut paparan Sdr Heru mengenai 

faktor penghambat dan pendukung partisipasi pemuda dalam program karang 

taruna desa: 

“saya sebagai ketua karang taruna disini tidaklah memaksa 
kehendak para pemuda-pemudi ataupun remaja untuk 
berperan aktif dalam kegiatan karang taruna, kan juga 
kesibukkan individu berbeda-beda mbak. Banyak faktor 
penghambatnya mengapa tidak berperan serta dalam 
kegiatan kepemudaan ini, misal ada yang kerja diluar kota, 
meneruskan keperguruan tinggi di luar kota, kurang 
percaya diri untuk bersosial. Kalau faktor yang 
mendukung adalah kita sebagai makhluk yang hidup di 
kemasyarakatn harus punya rasa kesadaran bersosial yang 
tinggi. Itu contohnya mbak”. 
 

Paparan Sdr Heru dibenarkan oleh Sdr Vita: 

“banyak banget mbak faktor yang menghambat partisipasi 
pemuda dalam program karang taruna desa, misalnya 
didaerah kita ini kan juga banyak pemuda dan remaja yang 
putus sekolah karena masalah ekonomi keluarga yang 
menjadikan mereka sibuk dengan mencari uang, kemudian 
juga banyak pemuda dan remaja yang mengalami 
pernikahan dini jadi sibuk mengurus keluarga. Dimana ada 
hambatan disitu pasti ada pendukungnya juga, dalam hal 
ini faktor yang mendukung yaitu mungkin pemuda dan 
remaja yang benar-benar mempunyai jiwa sosial yang 
tinggi sehingga mereka peduli akan dibawa kemana 
kemasyarakatannya apabila tidak ada generasi penerus 
terutama generasi muda. Itu menurut saya lho mbak, 
hehe..” 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa 

Dari Hasil penelitian pada wawancara yang dilakukan peneliti dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa adalah 

sesuatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan 

organisasi atau ikut sertanya individu dengan kesadaran diri dalam suatu kegiatan 

yang bersifat positif untuk mengembangkan tujuan bersama yang membangun di 

masyarakat. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat seorang ilmuan yang bernama Keith 

Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh 

Sastropoetro (1988:13) sebagai berikut, partisipasi dapat didefinisikan sebagai 

keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi ke-

lompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam 

usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi itu tidak berdasarkan 

keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri 

seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang 

besar terdapat kelompok. Sejalan dengan pendapat Gordon W. Allport (dalam 

Sastropoetro, 1988:12) menyatakan bahwa, seseorang yang berpartisipasi 

sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada 

keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti 

keterlibatan pikiran dan perasaannya. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut, maka ada tiga buah unsur penting 

dalam partisipasi yaitu:  

4.3.1.1 Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari 

semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.  

4.3.1.2 Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan 

kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu 

kelompok.  

4.3.1.3 Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini 

merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. 

Dari uraian jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego 

dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan 

ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu 

sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering 

dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Hamidjoyo (1988:67), 

bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu: partisipasi berarti turut 

memikul beban pembangunan; menerima kembali hasil pembangunan dan ber-

tanggung jawab terhadapnya dan partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya 

dan oto aktifitas. 

4.3.1.1 Partisipasi dalam Perencanaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, partisipasi 

dalam perencanaan pada program karang taruna yakni masyarakat khususnya 
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pemuda dan remaja turut serta atau ikut andil dalam kegiatan merencanakan 

program, rekrutmen atau pemilihan anggota, serta pembentukan program yang 

akan dijalankan agar program kegiatan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga 

pemuda dan remaja mengetahui secara jelas bagaimana awal perencanaan 

program dilakukan. Dan tanpa adanya campur tangan masyarakat khususnya 

pemuda dan remaja program tidak akan berhasil atau tidak akan berjalan dengan 

lancar. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Adi dan Laksmono (1990:174), 

partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap perencanaan program dan 

kegiatan sosial, karena: 

4.3.1.1.1 Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai 

kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka 

program tidak akan berhasil. 

4.3.1.1.2 Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/kebijakan 

pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan dan persiapan 

sehingga mereka akan menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut adalah 

mereka. Hal ini perlu untuk menjamin program diterima oleh masyarakat, 

khususnya dalam program yang bertujuan untuk merubah masyarakat dalam cara 

berfikir, merasa dan bertindak. 

4.3.1.1.3 Banyak negara-negara yang menganggap bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan “hak demokrasi yang bersifat dasar” dimana masyarakat 

harus dilibatkan dalam proses pembangunan dimaksudkan untuk memberi 

keuntungan pada manusia. 
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4.3.1.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, yang dimaksud partisipasi 

dalam pelaksanaan pada program karang taruna yaitu turut sertanya masyarakat 

pada pelaksanaan program kegiatan khususnya pemuda dan remaja agar bisa 

dijadikan pelaku pelaksana program atau penanggung jawab disetiap kegiatannya. 

Dan juga mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan dan  dapat 

mendukung pada pelaksanaan program kegiatan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ericson (dalam Slamet, 1994:89) 

partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, 

uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya 

pada pekerjaan tersebut.  

4.3.1.3 Partisipasi dalam Pemanfaatan 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, partisipasi pada tahap ini dalam 

program karang taruna yaitu, ikut sertanya pemuda dan remaja dalam 

memanfaatkan program kegiatan dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki 

oleh individu. Kemudian pihak karang taruna memelihara program dan 

mengembangkan program dengan cara terus melakukan sosialisasi dalam lingkup 

anggota atau pun dalam lingkup masayarakat. Hal ini dilakukan agar seluruh 

partisipan mengetahui seberapa jauh program berjalan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ericson (dalam Slamet, 1994:89), 

partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi 
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masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan 

memelihara proyek yang telah dibangun. 

4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Pemuda dalam Program 

Karang Taruna Desa 

Pemuda atau generasi muda dapat memainkan peran lebih besar untuk 

mengawal dan berpartisipasi aktif terhadap jalannya pembangunan secara kreatif 

dan produktif, melalui suatu organisasi dan didukung. Salah satu organisasi 

kemasyarakatan yang menampung aspirasi dan melibatkan generasi muda adalah 

Karang Taruna. Selain menampung aspirasi, Karang Taruna juga berperan sebagai 

wadah penanaman rasa kebangsaan secara nasional, pengembangan potensi diri 

dan merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. 

Namun tidaklah mudah bagi pemuda dan remaja untuk berpartisipasi aktif dalam 

program Karang Taruna yang ada di wilayah tempat tinggal.  

Inilah beberapa faktor penghambat yang diperoleh peneliti: pertama, 

pemuda banyak yang merantau baik dalam hal studi atau dalam hal pekerjaan; 

kedua, rasa kurang percaya diri untuk memperlihatkan potensi yang dimiliki dari 

dalam dirinya dan yang ketiga, banyak pemuda dan remaja yang mengalami 

pernikahan dini sehingga waktu diutamakan untuk mengurus rumah tangga 

mereka. Sedangkan yang menjadikan faktor pendukung yaitu individu 

mempunyai kesadaran atau jiwa bersosial yang tinggi sehingga mereka peduli 

untuk membangun dan memajukan masyarakat khususnya pemuda dan remaja 

melalui program Karang Taruna yang telah ditetapkan. Hal tersebut sependapat 

dengan Munandar (2002: 316), “faktor-faktor penghambat dan pendukung 
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kreativitas yang datang dari individu  diantaranya adalah pengaruh dari kebiasaan 

dan pembiasaan, kurangnya usaha dan kemalasan mental, kekauan dalam berpikir, 

takut untuk mengambil resiko, ketidakberanian untuk berbeda, kecenderungan 

untuk mengikuti pola perilaku orang lain, merasa ditentukan oleh nasip, rasa jiwa 

sosial yang besar, mau bekerjasama”. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Partisipasi Pemuda dalam Program Karang Taruna Desa 

Partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa di dusun Kupang 

Kidul menggunakan tiga tahap partisipasi, yaitu partisipasi dalam perencanaan; 

partisipasi dalam pelaksanaan; dan partisipasi dalam pemanfaatan. 

5.1.1.1 Partisipasi dalam Perencanaan 

Partisipasi dalam perencanaan pada program Karang Taruna yakni 

masyarakat khususnya pemuda dan remaja turut serta atau ikut andil dalam 

kegiatan merencanakan program, rekrutmen atau pemilihan anggota, serta 

pembentukan program yang akan dijalankan agar program kegiatan dapat diterima 

oleh masyarakat.  

5.1.1.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan 

Partisipasi dalam pelaksanaan pada program Karang Taruna yaitu turut 

sertanya masyarakat pada pelaksanaan program kegiatan di bidang pendidikan 

meliputi Bimbel (Bimbingan Belajar), Taman Pendidikan Alquran (TPA), 
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Sekolah Minggu, sosialisasi pemuda dan remaja; di bidang keagamaan 

seperti memperingati Hari Besar; di bidang olahraga meliputi olahraga futsal dan 

badminton; di bidang kesenian meliputi seni reog, seni rebana, kelompok tari dan 

grup band; di bidang kewirausahaan seperti koperasi simpan pinjam dan di bidang 

sosial seperti kegiatan aksi sosial. 

5.1.1.3 Partisipasi dalam Pemanfaatan 

Partisipasi pada tahap ini dalam program Karang Taruna yaitu, ikut 

sertanya pemuda dan remaja dalam memanfaatkan program kegiatan dengan cara 

meningkatkan potensi yang dimiliki oleh individu. Kemudian pihak Karang 

Taruna memelihara program dan mengembangkan program dengan cara terus 

melakukan sosialisasi dalam lingkup anggota atau pun dalam lingkup 

masayarakat. Hal ini dilakukan agar seluruh partisipan mengetahui seberapa jauh 

program berjalan. 

5.1.2 Faktor Partisipasi Pemuda dalam Program Karang Taruna Desa 

5.1.2.1 Faktor Penghambat 

Faktor penghambat partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna 

dusun Kupang Kidul yaitu pemuda banyak yang merantau baik dalam hal studi 

atau dalam hal pekerjaan, rasa kurang percaya diri untuk memperlihatkan potensi 

yang dimiliki dari dalam dirinya dan banyak pemuda dan remaja yang mengalami 

pernikahan dini sehingga waktu diutamakan untuk mengurus rumah tangga 

mereka. 
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5.1.2.2 Faktor Pendukung 

Faktor pendukung partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna 

dusun Kupang Kidul yaitu individu mempunyai kesadaran atau jiwa bersosial 

yang tinggi sehingga mereka peduli untuk membangun dan memajukan 

masyarakat khususnya pemuda dan remaja melalui program karang taruna yang 

telah ditetapkan. 

 
5.2. Saran 

Saran yang dikemukakan adalah: 

Partisipasi pemuda dan remaja agar lebih ditingkatkan dalam melaksanakan 

program Karang Taruna dengan cara menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada 

anggota Karang Taruna, ketua Karang Taruna memberikan tugas kepada 

anggotanya seperti melaporkan hasil program kegiatan agar bisa dilaporkan 

disetiap pertemuan, pengurus Karang Taruna memberikan inovasi berupa kegiatan 

yang menarik minat pemuda dan remaja sehingga tujuan mengembangkan 

masyarakat berhasil dengan baik. 
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang 

Kecamatan Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : 

Umur    : 

Alamat    : 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan   : 

 

1. Partisipasi 

1.1. Partisipasi dalam perencanaan 

(1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

(2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan ? 

(3) Bagaimana perencanaan program kegiatan ? 

(4) Kapan rekrutmen anggota dilaksanakan ? 

(5) Bagaimana pembentukan program kegiatan ? 

(6) Bagaimana perencanaan anggaran program kegiatan ? 

KETUA KARANG TARUNA 



 

 

 

 

1.2. Partisipasi dalam pelaksanaan 

(7) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

(8) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

1.3. Partisipasi dalam pemanfaatan 

(9) Bagaimana program kegiatan dimanfaatkan ? 

(10) Bagaimana pemeliharaan program kegiatan ? 

(11) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

 

2. Faktor 

2.1. Faktor penghambat 

(12) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

2.2. Faktor pendukung 

(13) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang 

Kecamatan Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : 

Umur    : 

Alamat    : 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan   : 

 

1 Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

(1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

(2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan ? 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

(3) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

(4) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

TOKOH MASYARAKAT 



 

 

 

 

(5) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

2 Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

(6) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

2.2 Faktor pendukung 

(7) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang 

Kecamatan Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : 

Umur    : 

Alamat    : 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan   : 

1 Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

(1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

(2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan ? 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

(3) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

(4) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

(5) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

 

PEMUDA DUSUN KUPANG KIDUL 



 

 

 

 

2 Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

(6) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

2.2 Faktor pendukung 

(7) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Heru Suwasono 

Umur    : 35 

Alamat    : Jl. Teratai RT 05 RW 08 Kupang Kidul Ambarawa 

Pendidikan Terakhir  : SE 

Pekerjaan   : Dosen 

 

1 Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi? Seperti 

apakah penerapannya? 

Jawab: Partisipasi yaitu sesuatu aktifitas untuk membangkitkan  perasaan 

diikutsertakan dalam kegiatan organisasi atau ikut sertanya individu dalam suatu 

kegiatan untuk mengembangkan tujuan bersama yang membangun di masyarakat. 

Apakah begitu mbak Nurul.. 

 

 

KETUA KARANG TARUNA 



 

 

 

 

2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan? 

Jawab: ow begitu, menurut saya partisipasi dalam perencanaan adalah ikut serta 

dalam merencanakan suatu program kegiatan mba, kan biar nantinya bisa usul 

kegiatan apa yang pas dan cocok untuk dilaksanakan.. 

3) Bagaimana perencanaan program kegiatan ? 

Jawab: perencanaan program dilakukan dengan baik dan matang agar tidak terjadi 

kesalahan nantinya.. 

4) Kapan rekrutmen anggota dilaksanakan ? 

Jawab: rekrutmen anggota dilaksanakan setelah program kegiatan terstruktur atau 

terbentuk.. 

5) Bagaimana pembentukan program kegiatan ? 

Jawab: program dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat mbak.. 

6) Bagaimana perencanaan anggaran program kegiatan ? 

Jawab: anggaran itu disesuaikan kebutuhan program kegiatan.. 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

7) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

Jawab : penanggung jawab di setiap program kegiatan mbak..  

8) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

Jawab : selama ini cukup memadahi mbak.. 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

9) Bagaimana program kegiatan dimanfaatkan ? 

Jawab: program sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan 

potensi individu.. 



 

 

 

 

10) Bagaimana pemeliharaan program kegiatan ? 

Jawab: program kegiatan kami pelihara dengan sebaik-baiknya agar tetap 

terselenggara dengan lancar. 

11) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

Jawab: program kegiatan dikembangkan dengan cara mensosialisasikan kepada 

masyarakat.. 

 
2 Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

12) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: saya sebagai ketua karang taruna disini tidaklah memaksa kehendak para 

pemuda-pemudi ataupun remaja untuk berperan aktif dalam kegiatan karang 

taruna, kan juga kesibukkan individu berbeda-beda mbak. Banyak faktor 

penghambatnya mengapa tidak berperan serta dalam kegiatan kepemudaan ini, 

misal ada yang kerja diluar kota, meneruskan keperguruan tinggi di luar kota, 

kurang percaya diri untuk bersosial. 

 

2.2 Faktor pendukung 

13) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: Kalau faktor yang mendukung adalah kita sebagai makhluk yang hidup di 

kemasyarakatan harus punya rasa kesadaran bersosial yang tinggi. Itu contohnya 

mbak.. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
HASIL WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Sapto Widiyanto 

Umur    : 41 

Alamat    : Jl. Teratai RT 02 RW 08 Kupang Kidul Ambarawa 

Pendidikan Terakhir  : SMK 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

 

1. Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

Jawab: partisipasi adalah aktif dalam semua kegiatan. 

 

2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan? 

Jawab: tidak tahu.. 

 

TOKOH MASYARAKAT 



 

 

 

 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

3) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

Jawab: pelakunya adalah masyarakat tersebut..  

4) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

Jawab: belum memadahi.. 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

5) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

Jawab: dilakukan dengan meningkatkan potensi dari SDA yang ada.. 

 
2. Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

6) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab : rasa kurang percaya diri.. 

2.2 Faktor pendukung 

7) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: temman, orang tua dan lain-lain.. 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Nur Ermawati 

Umur    : 26 

Alamat    : Jl. Teratai RT 05 RW 08 Kupang Kidul Ambarawa 

Pendidikan Terakhir  : SE 

Pekerjaan   : - 

1 Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

(1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

Jawab: partisipasi adalahkeikutsertaan orang terhadap suatu kegiatan.. 

 

(2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan? 

Jawab: pendapat saya partisipasi dalam perencanaan yaitu ikut serta membantu 

memberi ide atau gagasan dalam perencanaan suatu kegiatan yang akan 

dilaksanakan, hehe.. 

 

PEMUDA DUSUN KUPANG KIDUL 



 

 

 

 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

(3) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

Jawab: seluruh anggota dari Karang Taruna itu sendiri..  

(4) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

Jawab: selama ini sangat mendukung.. 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

(5) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

Jawab: mengajak masyarakat untuk berkecimpung mengikuti kegiatan tersebut.. 

 
2 Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

(6) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: yang menghambat biasanya alat atau sarana pendukung berjalan program.. 

2.2 Faktor pendukung 

(7) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: faktor pendukungnya kesadaran yang tinggi masyarakat desa tersebut.. 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Rima Septiana Sari 

Umur    : 18 

Alamat    : Jl. Teratai RT 02 RW 08 Kupang Kidul Ambarawa 

Pendidikan Terakhir  : SMK 

Pekerjaan   : - 

 

1 Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

(1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

Jawab: Partisipasi adalah ikut berperan dalam suatu kegiatan.. penerapannya 

selalu mengikuti kegiatan yang diadakan dalam kampung tersebut.. 

(2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan? 

Jawab: setahu saya partisipasi dalam perencanaan adalah turut menyumbangkan 

ide program dalam waktu perencanaan yang sedang dilakukan.. 

PEMUDA DUSUN KUPANG KIDUL 



 

 

 

 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

(3) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

Jawab: semua anggota dari Karang Taruna tersebut..  

(4) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

Jawab: sarana dan prasarananya sangat memadahi.. 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

(5) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

Jawab: dengan melakukan sosialisasi kepada anggotanya.. 

 
2 Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

(6) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab : keikutsertaan remaja.. 

2.2 Faktor pendukung 

(7) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: tempat, waktu dan biaya.. 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Davit 

Umur    : 25 

Alamat    : Jl. Teratai RT 05 RW 08 Kupang Kidul Ambarawa 

Pendidikan Terakhir  : SMK 

Pekerjaan   : Karyawan Swasta 

 

1 Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

(1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

Jawab: tahu, Partisipasi adalah ikut andil.. penerapannya misal dalam kegiatan 

kerja bakti.. 

(2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan? 

Jawab: tahu, mengikuti kumpulan remaja bila sedang merencanakan suatu 

program.. 

PEMUDA DUSUN KUPANG KIDUL 



 

 

 

 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

(3) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

Jawab: anggota dari Karang Taruna itu sendiri..  

(4) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

Jawab : cukup memadahi.. 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

(5) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

Jawab : melakukan kumpulan secara rutin.. 

 
2 Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

(6) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: tempat, waktu dan biaya.. 

2.2 Faktor pendukung 

(7) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: adanya pelaksanaan program kerja itu sendiri.. 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Davit 

Umur    : 25 

Alamat    : Jl. Teratai RT 05 RW 08 Kupang Kidul Ambarawa 

Pendidikan Terakhir  : SMK 

Pekerjaan   : Karyawan Swasta 

 

1 Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

(1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

Jawab: tahu, Partisipasi adalah ikut andil.. penerapannya misal dalam kegiatan 

kerja bakti.. 

(2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan? 

Jawab: tahu, mengikuti kumpulan remaja bila sedang merencanakan suatu 

program.. 

PEMUDA DUSUN KUPANG KIDUL 



 

 

 

 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

(3) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

Jawab: anggota dari Karang Taruna itu sendiri..  

(4) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

Jawab : cukup memadahi.. 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

(5) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

Jawab : melakukan kumpulan secara rutin.. 

 
2 Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

(6) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: tempat, waktu dan biaya.. 

2.2 Faktor pendukung 

(7) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: adanya pelaksanaan program kerja itu sendiri.. 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Rizan 

Umur    : 22 

Alamat    : Jl. Teratai RT 07 RW 08 Kupang Kidul Ambarawa 

Pendidikan Terakhir  : SMK 

Pekerjaan   : - 

 

1 Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

(1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

Jawab: partisipasi adalah mengikuti segala sesuatu yang bersifat positif dan orang 

yang tidak berpartisipasi itu kelihatan pasif. Penerapannya dengan mengikuti 

kegiatan yang ada di lingkungan. 

(2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan? 

Jawab: ikut turut serta dalam merencanakan sesuatu hal yang positif.. 

PEMUDA DUSUN KUPANG KIDUL 



 

 

 

 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

(3) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

Jawab: pelakunya adalah masyarakat dilingkungan tersebut..  

(4) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

Jawab: belum memadahi.. 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

(5) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

Jawab: dilakukan dengan meningkatkan potensi dari SDA yang ada.. 

 
2 Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

(6) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: SDM yang rendah, tak ada usaha untuk berkembang dan kurangnya 

support atau dorongan dari orang lain.. 

2.2 Faktor pendukung 

(7) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: teman, orang tua, warga itu sendiri dan lain-lain.. 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA MENDALAM 

PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG TARUNA DESA 
(Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa) 
 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap  : Rosa Pevita N 

Umur    : 18 

Alamat    : Jl. Teratai RT 02 RW 08 Kupang Kidul Ambarawa 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Pekerjaan   : - 

 

1 Partisipasi 

1.1 Partisipasi dalam perencanaan 

1) Secara teori apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi ? Seperti 

apakah penerapannya? 

Jawab: iya tahu, partisipasi itu kalau diartikan turut serta jadi dapat diterapkan 

misal dalam kegiatan kampung dan masyarakat ikut serta.. 

2) Apakah saudara mengetahui arti dari partisipasi dalam perencanaan? 

Jawab: mungkin yang dimaksud seperti turut serta dalam merencanakan sesuatu 

kegiatan positif.. 

PEMUDA DUSUN KUPANG KIDUL 



 

 

 

 

1.2 Partisipasi dalam pelaksanaan 

3) Siapa pelaku pelaksanaan dalam program kegiatan ? 

Jawab: penanggung jawab disetiap bidang yang sudah ditentukan..  

4) Bagaimana sarana dan prasarana dari program kegiatan ? 

Jawab: sangat memadahi.. 

1.3 Partisipasi dalam pemanfaatan 

5) Bagaimana pengembangan program kegiatan dilakukan ? 

Jawab: program harus terus dikembangkan agar menghasilkan generasi muda 

yang berbakat.. 

 
2 Faktor 

2.1 Faktor penghambat 

6) Apa saja faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab: banyak banget mbak faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam 

program karang taruna desa, misalnya didaerah kita ini kan juga banyak pemuda 

dan remaja yang putus sekolah karena masalah ekonomi keluarga yang 

menjadikan mereka sibuk dengan mencari uang, kemudian juga banyak pemuda 

dan remaja yang mengalami pernikahan dini jadi sibuk mengurus keluarga... 

2.2 Faktor pendukung 

7) Apa saja faktor yang mendukung partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna desa ? 

Jawab : Dimana ada hambatan disitu pasti ada pendukungnya juga, dalam hal ini 

faktor yang mendukung yaitu mungkin pemuda dan remaja yang benar-benar 



 

 

 

 

mempunyai jiwa sosial yang tinggi sehingga mereka peduli akan dibawa kemana 

kemasyarakatannya apabila tidak ada generasi penerus terutama generasi muda. 

Itu menurut saya lho mbak,.. 



 

 

 

 

DOKUMENTASI GAMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Dusun Kupang Kidul 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Kupang Kidul 

 

 

 

 

 

 

 

Program Bimbingan Belajar 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Futsal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Pemilu 

 

 

 

 

 

 

 

Aksi Sosial Kerja Bakti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peringatan Hari Besar 

 

 

 

 

 

 

 

Kesenian Reog 

 

 

 

 

 

 

 

Koperasi Simpan Pinjam 


