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ABSTRAK 

Penelitian ini meneliti tentang peran Karang Taruna dalam 

pembentukkan sikap nasionalisme remaja di Desa Pemepek Kecamatan 

Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk 

mengetahui peran Karang Taruna dalam pembentukkan sikap nasionalisme remaja 

dalam bidang kesejahteraan sosial di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata 

Kabupaten Lombok Tengah, (2) untuk mengetahui peran Karang Taruna dalam 

pembentukkan sikap nasionalisme remaja dalam bidang pendidikan di Desa 

Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, (3) untuk 

mengetahui peran Karang Taruna dalam pembentukkan sikap nasionalisme remaja 

dalam bidang norma hukum di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten 

Lombok Tengah. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus (case studi). Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus 

Karang taruna Desa pemepek: Ketua Karang taruna, Sekretaris Karang Taruna, 

dan Bendahara Karang taruna. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis 

data pada penelitian ini digunakan melaui empat tahap anatara lain adalah 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan Penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) peran Karang 

Taruna dalam pembentukkan sikap nasionalisme dalam bidang kesejateraan sosial 

dilakukan melalui program bidang olahraga dan bidang lingkungan hidup.(2) peran 

Karang Taruna dalam pembentukkan sikap nasionalisme dalam bidang pendidikan 

terdapat program bimbingan belajar melalui kegiatan rumah baca, (3) peran 
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Karang Taruna dalam pembentukkan sikap nasionalisme remaja dalam bidang 

norma hukum melalui kegiatan penyuluhan. 

Kata Kunci :  Peran Karang Taruna, Nasionalisme 

 

ABSTRACK 

This study examines the role of Youth Organization in the formation of 

adolescent nationalism in Pemepek Village, Pringgarata District, Central Lombok 

Regency. The purpose of this study is (1) to determine the role of Youth 

Organization in the field of youth social welfare in Pemepek Village, Pringgarta 

District,Central Lombok district, (2) to find out the role of Youth Organization in 

the field of youth education in Pemepek Village, Pringgarta District Central 

Lombok district, (3) to find out the role of Youth Organization in the field of legal 

norms in Pemepek Village, Pringgarta District, Central Lombok. 

This type of research is qualitative descriptive using a case study approach 

(case study). The sample in this research is the management of Youth Organization 

Village Pemepek: the Chairperson of youth organization, the Secretary of Youth 

Organization, and the work coruption Youth Association. Date collection 

techniques used in this study include interviews, observation and documentation. 

Date analysis techniques in this study were used through four stages including date 

collection, date reduction, date presentation, and conclusion drawing or 

verification. 

Based on the results of the study it can be concluded that (1) the role of 

youth in the formation of nationalism in the field of social welfare is carried out 

through sports and field programs. In the field of sports there is a program of 

soccer activities with regular training efforts, and training in preparation of 

competitions. In the social field through community service with efforts to clean 

roads and mosques, (2) the role of youth in the formation of nationalism in the 

field of education there is a tutoring  through reading home activities, (3) the role 

of youth in the formation of youth nationalism in the field of legal norms through 

counseling activities. 

Keywords: the role of youth organization, nationalism 

PENDAHULUAN. 

Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi 

muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar dan kesadaran dan tanggung jawab 

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

atau kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang 

usaha kesejahteraan sosial. Senada dengan itu, Hidayatullah (2016:3) menyatakan 

bahwa “Karang Taruna adalah organisasi non-partisipan yang memiliki tugas 



 
 

pokok bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya dalam 

menanggulangi permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda. Dalam 

pembangunan kesejahteraan sosial Karang Taruna terlibat secara aktif dalam 

penyelenggaraan pembangunan sosial, sistem jaminan sosial, dan pelayanan 

kesejahteraan sosial baik langsung maupun tidak langsung”. Lebih lanjut, dalam 

Peraturan Mentri Sosial RI NO.77/HUK/2010 Karang Taruna adalah organisasi 

sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar dan kesadaran dan tanggung 

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

Desa/Kelurahan atau komunitas sederajat terutama bergerak di bidang usaha 

kesejahteraan sosial (Hidayatullah, 2016 : 3). 

Bangsa dan negara  sangatlah membutuhkan nasionalisme sebagai faktor 

integratif yang merupakan salah satu alat perekat kohesi sosial untuk 

mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Terutama dalam pembinaan dan 

pembentukkan sikap nasionalisme remaja agar terlaksana dengan baik,  Karang 

Taruna tentunya diharapkan mampu mewujudkan sikap nasionalisme melaui tugas 

dan fungsi sebagai Karang Taruna. Diantara kedudukan, tugas dan fungsi karang 

taruna, yang mencerminkan sikap nasionalisme yaitu menumbuhkan, memperkuat, 

memelihara kearifan lokal, dan memperkuat semangat kebangsaan Bhinneka 

Tunggal Ika dan tegaknya NKRI. Menurut Sutarjo (2009:8) sikap nasionalisme 

adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara kepada seluruh masyarakat Indonsia 

khususnya kalangan generasi muda. Rasa cinta yang dimaksud adalah cinta dan 

bangga terhadap identitas bangsa Indonesia seperti sejarah, bahasa, kebudayaan 

yang di dalamnya termasuk tradisi, adat istiadat, kesenian tradisional dan lainnya, 

yang semuanya harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus bangsa.  

Generasi penerus bangsa (Pemuda) merupakan generasi penerus yang 

menentukan maju mundurnya sebuah bangsa.  Pemudalah yang dapat merubah 

pandangan orang terhadap suatu bangsa yang menjadi tumpuan generasi terdahulu 

untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide dalam masyarakat, khusunya 

mengenai sikap nasionalisme yang di tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hal tersebut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 

Tahun 2009 tentang kepemudaan disebutkan bahwa, “Dalam pembaruan dan 

pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis 

sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, 

pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan Nasional”.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di   

Karang Taruna Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupten Lombok 

Tengah, pada tanggal 5 Maret dan 10 maret 2018 diperoleh informasi bahwa 

remaja Karang Taruna Desa Pemepek memiliki nasionalisme yang diwujudkan 

dalam berbagai macam bentuk sikap. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara 



 
 

peneliti dengan Ketua Karang Taruna Desa Pemepek. Ketua Karang Taruna 

menjelaskan, bahwa remaja Karang Taruna Desa Pemepek memiliki nasionalisme 

menjaga persatuan khususnya dalam kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang 

diselengarakan oleh Karang Taruna Desa Pemepek. Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya partisipasi dan kerjasama remaja ketika di adakannya kegiatan 

kerja bakti, dan kegiatan sosial lainnya.Selain itu, dalam kegiatan bidang 

pendidikan yang di selenggarakan oleh Karang Taruna Desa Pemepek, remaja 

aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut dibuktikan dengan mengikuti proses 

pembelajaran dan mengikuti kegiatan tersebut setiap waktu pelaksanaannya. 

Adapun dalam kegiatan penyadaran remaja terhadap penegakkan hukum yang 

berlaku, nasionalisme remaja sering kali terlihat ketika remaja mengikuti kegiatan 

sosialisasi yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Pemepek, dengan 

wujud partisipasi dari remaja Karang Taruna Desa Pemepek dalam mengikuti 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Pemepek itu tersendiri. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) BagaimanakahPeran Karang Taruna 

Dalam Pembentukkan Sikap Nasionalisme Remaja dalam Bidang Kesejahteraan 

Sosial di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah? 

(2)BagaimanakahPeran Karang Taruna Dalam Pembentukkan Sikap Nasionalisme 

Remaja dalam Bidang pendidikan di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata 

Kabupaten Lombok Tengah? (3) BagaimanakahPeran Karang Taruna Dalam 

Pembentukkan Sikap Nasionalisme Remaja dalam Bidang norma hukum di Desa 

Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah?. Kemudian dari 

rumusan masalah di tersebut maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini 

adalah: (1) Untuk mengetahui Peran Karang Taruna Dalam Pembentukkan Sikap 

Nasionalisme Remaja dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Desa Pemepek 

Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah; (2) Untuk mengetahui Peran 

Karang Taruna Dalam Pembentukkan Sikap Nasionalisme Remaja dalam Bidang 

pendidikan di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah; 

(3) Untuk mengetahui Peran Karang Taruna Dalam Pembentukkan Sikap 

Nasionalisme Remaja dalam Bidang norma hukum di Desa Pemepek Kecamatan 

Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut 

Sukmadinata (2011:60), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang tujuan 

untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual atau kelompok. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus (case study). Menurut 

Nawawi (2003:144), pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif deskriptif 

adalah suatu penelitian yang merumuskan diri secara intensif terhadap suatu objek 



 
 

tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam penelitian ini, alasan 

peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus adalah untuk menjelaskan dan 

menguraikan peran Karang Taruna  dalam pembentukkan sikap nasionalisme 

remaja di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata  Kab. Lombok Tengah. Lokasi 

penelitian ini adalah di Karang Taruna “Laskar Muda” Desa pemepek Kecamatan 

Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan pada bulan juni 

sampai bulan agustus 2018. 

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus 

Karang Taruna Laskar Muda Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten 

Lombok Tengah.Subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukan sangat 

sentral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti 

berada dan diawali oleh peneliti(Arikunto, 2017:55). Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah anggota aktif Karang Taruna dan masyarakat Desa Pemepek. 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar (Moleong, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tehnik Purposive Sampling dalam pengambilan informan dan subjek 

penelitian sebagaimana yang di kemukakan oleh Sugiyono (2010: 300) 

mengatakan bahwa Purposive Sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan tehnik sampel yang digunakan 

dalam penelitian, maka sampel dalam penelitian ini yaitu: Ketua, Sekretaris, dan 

Bendahara Karang Taruna Desa Pemepek 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Moleong (2006:157), data diartikan sebabai bahan mentah 

yang didapatkan dari penelitian, bisa berupa fakta maupun keterangan yang dapat 

digunakan sebagai dasar analisis.Menurut Umar (3003:56)  data dapat diperoleh 

dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder: 1) Data primer adalah data 

asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari suatu 

permasalahan atau objek yang di teliti. Data primer dalam penelitian ini berupa: 

hasil wawancara, dengan pengurus Karang Taruna Desa pempek, 2) Data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian. Menurut 

Sugiyono (2005:62) menjelaskan bahwa sumber data sekunder adalah data yang 

tidak langsung diberikan kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang  

atau melalui dokumen yang berupa catatan-catatan maupun hal yang lain yang  

didapatkan pada saat penelitian. Adapun data sekunder yang dimaksud oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah data mengenai: catatan atau dokumen kegiatan 

Karang Taruna seperti: gambar/foto yang telah dilaksanakan, struktur pengurus 

Karang Taruna Desa Pemepek. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan wawancara semisetruktur artinya pelaksanaan 

wawancara dilakukan secara perorangan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

pewawancara untuk bertanya diluar dari pedoman wawancara yang sudah 



 
 

disiapkan. Tujuan dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya (Sugiyono, 2010:74).  

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan 

ide-idenya (Sugiyono, 2010:74). Wawancara dilakukan dengan informan untuk 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan peran Karang Taruna dalam 

pembentukkan sikap nasionalisme remaja di Desa Pemepek Kecamatan 

Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.Observasi adalah pengamatan meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek-objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra (Suharsini Arikunto, 1993:128). Tehnik observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa bentuk kegiatan 

Karang Taruna dalam membentuk sikap nasionalisme remaja di Desa 

Pemepek.metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari 

data-data yang sudah di dokumentasikan, seperti buku- buku, arsip atau dokumen-

dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data. Metode ini digunakan peneliti 

dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti mengenai kegiatan-kegiatan Karang 

Taruna “Laskar Muda” Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok 

Tengah dalam membentuk sikap nasionalisme remaja. Tehnik analisa data pada 

penelitian ini Tehnik analisis data sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan 

Huberman (1992:16) mengemukakan dalam analisa data kualitatif harus dilakukan 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. yang membagi 

langkah-langkah dalam kegiatn analisis data dengan beberapa bagian yaitu 

pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution). Pada analisis 

model pertama yang dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil 

observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan 

masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui 

pencarian data selanjutnya. Tahap kedua Reduksi data adalah suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan 

final dapat ditarik dan diverifikasi.Untuk menetahui keabsahan data dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peran  Karang Taruna dalam membentuk sikap nasionalisme remaja dalam 

di bidang kesejahteraan sosial 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan Kegiatan 

Karang Taruna  Desa pemepek dalam bidang kesejahteraan sosial dalam upaya 

menumbuhkan sikap nasionalisme remaja Desa Pemepekyakni menyelenggarakan 

kegiatan melalui progam bidang keolahragaan seperti kegiatan olahraga sepak 

bola. Kegiatan sepak bola tersebut,terselenggara dalam bentuk kegiatan rutin dan 



 
 

kegiatan perayaan lomba dalam memperingati hari besar nasional. Hal ini di 

ungkapkan dengan hasil petikan wawancara dari Subjek penelitian yaitu Lalu 

Napriadi selaku ketua Karang Taruna bahwa:“bentuk kegiatan sepak bola yang 

kita selenggarakan yaitu, sepak bola dalam rutin dan adakan dalam bentuk 

perayaan hari besar nasional seperti pas perayaan 17 agustus, yaitu dengan 

perlombaan antar remaja dusun, yang pada perayaan hari besar nasional 

mengadakan kegiatan tersebut hanya untuk pertandingan antar remaja gubuk 

gempeng saja” (Syarifudin, 24 Juni 2018) 

       Selanjutnya, mengenai sikapnasionalisme yang terdapat dalam kegiatan sepak 

bola yaitu sikap nasionalisme menjaga kesatuan dan persatuan yang terdapat dalam 

kegiatan ini adalah seperti yang dituturkan oleh Subjek penelitian yaitu Lalu 

napriadi selaku ketua Karang taruna bahwa: “ menjaga persatuan dan kesatuan 

dalam tim dengan cara menjaga perdamaian yaitu menghindari konflik atau 

pertengkaran saat bermain” (Lalu napriadi, 25 Juni 2018). Kemudian di tambahkan 

oleh Informan II terkait hal tersebut bahwa:“tidak pernah ada pertengkaran selama 

bermain,bahkan dulu pas ada pertandingan gubuk gempeng pas perayaan 17 

agustus tahun lalu tahun 2017, pada saat itu club kami yang bernama “gelogor 

pagah” melawan club Sedau FC, club kami kalah dan disana kami diolok-olok 

oleh club Sedau FC, tapi saya sama teman-teman tim bilang “sudah biarkan saja 

mereka mengolok karena memang benar kita kalah kok” dan pada saat itu kita 

kalah dengan 5 skor” (Ahmad Yani, 25 Juni 2018). 

       Adapun dalam bidang lingkungan hidup terdapat kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Pemepek dalam upaya membentuk 

sikap nasionalisme remaja dengan mengadakan kegiatan kerja bakti. Sikap 

nasionalisme remaja dapat telihat ketika pelaksanaan kegiatan dengan wujud 

kerjasama remaja. Hal tersebut di ungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan 

subjek penelitian yaitu Lalu Napriadi bahwa: “bentuk dari kerjasama yang di 

lakukan yaitu kerjasma antar remaja dengan remaja, maupun masyarakat, seperti 

harus sama-sama berkerja pada saat kegiatan dan tidak ada yang nganggur ataupun 

sampai jadi penonton saja” (Lalu Napriadi, 5 juli 2018). Terkait hal ini, di 

tambahkan oleh Informan I yaitu: “kerjasama yang dilakukan yaitu dengan 

membagi masing-masing tugas pada saat kerja bakti membersihkan masjid ada 

yang membawa air, sapu lidi dan juga yang cewek tugasnya mencuci karpet, kalok  

yang cowok biasanya disuruh membersihkan kotor-kotoran yang ada dilangit-

langit masjid, dan pada saat bersih-bersih jalan membawa peralatan bersih seperti 

cangkul, sabit, ember dan alat lainnya” (Sarman, 6 Juli 2018) 

 

Peran  Karang Taruna Dalam Membentuk Sikap Nasionalisme Remaja 

Dalam BidangPendidikan 

Berdarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai bentuk kegiatan 

Karang Taruna Dalam membetuk sikap nasiomnlaisme remaja dalam bidang 

pendidikan. Berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh ketua Karang Taruna 



 
 

sebagai berikut:“peran dalam bidang pendidikan yaitu melakukan kegiatan-

kegiatan yang bersifat membangun seperti kegiatan non pemeperintah yang 

diselenggarakan seperti rumah baca, kegiatan ini diselenggarakann dalam 

memberikan bimbingan belajar,melalui pembimbingan yang dilakukan oleh 

pengurus Karang Taruna, dan remaja Karang Taruna yang  berperan juga dalam 

ikut kegiatan ini yang diadakan satu kali seminggu yaitudilaksanakan pada hari 

minggu dan hari libur lainnya” (Lalu Napriadi, 25 Juni 2018). Adapun perwujudan 

dari sikap nasionalisme remaja Desa Pemepek dalam mengikuti kegiatan rumah 

baca terlihat pada saat aktifnya remaja dalam mengikuti kegiatan tersebut. Terkait 

hal ini, Lalu napriadi menjelaskan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa: “aktifnya remaja dalam organisasi yaitu terlihat dengan partisipasi remaja 

dalam kegiatan rumah baca dengan bersedia memberikan bimbingan belajar pada 

saat lingkar belajar berlangsung” (Lalu Napriadi, 28 Juni 2018).Senada dengan hal 

ini, Informan I mengatakan bahwa:“saya ikut berpartispasi di salah satu kegiatan 

lingkar belajar rumah baca ini, dengan memberikan bimbingan belajar dengan 

mengisi jam pelajaran pada mata pelajaran matematika (Sarman, 1 juli 2018) 

 

Peran Karang Taruna Dalam Pembentukkan Sikap  Nasionalisme 

RemajaDalam Bidang  Norma Hukum 

Peran Karang Taruna dalam membentuk sikap nasionalisme remaja dalam bidang 

norma hukum di Desa Pemepek yaitu diselenggarakannya kegiatan untuk 

memberikan kesadaran terhadap norma hukum melalui kegiatan penyuluhan. 

Terkait dengan hal ini, Lalu napriadi selaku Ketua Karang Taruna menjelaskan 

dari hasil wawancara sebagai berikut: “mengenai peran kami sebagai organisasi 

pemuda yang menggerakakn anggota remaja  tentang sadarnya akan mematuhi 

norma hukum yang ada, melalui kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya 

kesadaran terhadap norma hukum” (Lalu napriadi, 5 Juli 2018). Adapun 

perwujudan sikap nasionalisme dalam kegiatan ini adalah aktifnya remaja dalam 

berorganisasi, hal ini terlihat ketika remaja berpartisipasi dalam kegiatan 

penyuluhan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Pemepek. Terkait 

dengan hal tersebut, dari hasil wawancara dengan ketua Karang Taruna yaitu: 

“partisipasi remaja dalam mengikuti kegiatan tersebut sudah terlihat banyak yang 

mengikuti, karena dari masing-masing dusun sudah ada perwakilan dalam 

membantu kami membimbing anak-anak pada saat proses lingkar belajar” (Lalu 

Napriadi, 7 Juli 2018). Hal tersebut di tambahkan oleh informan II  dengan 

mengatakan bahwa: “saya senang ikut di kegiatan Karang Taruna, apalagi pada 

saat kegiatan seperti penyuluhan karena selain menambah pengetahuan yang di 

dapatkan pada saat ikut kegiatan tersebut, banyak sekali manfaat lain seperti 

silaturahmi dengan remaja dusun lain, karena memiliki kesibukan masing-masing 

jadinya sangat jarang sekali bisa kumpul dengan remaja Karang Taruna Desa 

Pemepek secara banyaknya” (Ahmad Yani, 8 juli 2018) 



 
 

PEMBAHASAN 

Peran Karang Taruna Dalam Pembentukkan Sikap Nasionalisme Remaja Dalam 

bidang Kesejahteraan Sosial Remaja di Desa Pemepek 

       Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang di dapatkan dalam penelitian 

mengenai peran Karang Taruna Dalam Pembentukkan Sikap Nasionalisme remaja 

Desa Pemepek bahwa terdapat kegiatan Karang Taruna Desa: a) bidang olahraga 

terdapat kegiatan Karang Taruna yaitu kegiatan sepak bola yang di adakan dalam 

bentuk kegiatan rutin dan kegiatan dalam bentuk persiapan perlombaan dalam 

memperingati hari besar nasional, b) bidang lingkungan hidup terdapat program 

kegiatan Karang Taruna yang yang diselenggarakan melalui kegiatan kerja bakti. 

Kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan oleh Karang Taruna yaitu kerja bakti 

dalam bentuk membersihkan tempat ibadah (masjid) dan membersihkan jalan. 

Berdasarkan kegiatan diatas yang dilakukan oleh remaja Karang Taruna Desa 

Pemepek, terdapat prinsip-prinsip dalam mewujudkan nasionalisme terdiri dari: 

prinsip kebersamaan, prinsip persatuan dan kesatuan, serta prinsip demokratis 

(Yanti, dkk, 2016: 33-34) 

a. Prinsip Kebersamaan  

Pada saat melaksanakan program Karang Taruna Desa Pemepek yang 

dilakukan oleh remaja Karang Taruna Desa Pemepek bahwa terdapat prinsip 

kebersamaan  yaitu dengan mengedepankan kepentingan bersama dengan 

anggota remaja. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan latihan 

persiapan lomba yang dilakukan oleh remaja Karang Taruna Desa Pemepek, di 

samping itu remaja juga  mengadakan pertemuan satu kali dalam dua minggu 

dalam rangka mempererat silaturahim dan membangun kekompakan antar club 

sepak bola remaja Desa Pemepek. 

b. Prinsip Persatuan dan Kesatuan  

Pada saat kegiatan latihan persiapan lomba dilakukan oleh remaja Karang 

Taruna terdapat prinsip persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam kegiatan 

tersebut. Hal ini di buktikan dengan persiapan sebelum melakukan kegiatan 

lomba yaitu remaja mengadakan musyawarah dan sharing antar anggota tim 

sepak bola untuk mendapatkan kesepakatan mengenai bagaimana pelaksanaan 

yang akan mereka lakukan. Sedangkan perwujudan nasionalisme pada kegiatan 

ini juga terdapat bahwa adanya persatuan dan kesatuan remaja yang di 

buktikan dengan menjaga kerukunan dalam berteman. 

c. Prinsip Demokratis  

Pada saat kegiatan, terdapat prinsip demokratis yang wujudkan pada 

saat kegiatan persiapan lomba remaja Karang Taruna Desa Pemepek 

mengadakan musyawarah dengan anggota tim sepak bola masing-masing untuk 

mengambil keputusan dan kesepakatan bersama dengan anggota tim masing-

masing club sepak bola mengenai apa saja yang akan dipersiapkan dan 



 
 

bagaimana strategi yang digunakan. Hal tersebut membuktikan bahwa ketika 

adanya musyawarah, masing-masing dari anggota tim berhak mengemukakan 

pendapatnya untuk mendapatkan keputusan bersama.  

Adapun sikap nasionalisme yang terdapat setelah remaja mengikuti 

kegiatan kerja bakti ialah sikap menjaga persatuan. Sikap menjaga persatuan 

yang dilakukan dalam kerja bakti dengan adanya kerjasama baik yang dilakukan 

oleh remaja, pengurus karang taruna dan masyarakat. Kerjasama yang 

dilakukan oleh masing-masing pihak diatas, pada saat kegiatan berlangsung 

tidak ada yang boleh pulang terlebih dahulu sebelum pekerjaan selesai, dan 

membawa alat-alat kerja yang dipakai pada saat membersihkan jalan maupun 

masjid.Senada dengan ini, Dhika (2010:6) berpendapat bahwa sikap 

nasionalisme tidak harus dengan menjaga perairan atau perbatasan seperti TNI, 

tapi anak muda dan pelajar mereka dapat mengamalkan melalui kegiatan yang 

mereka biasa lakukan sehari-hari seperti gotong royong. 

Peran  Karang Taruna Dalam Membentuk Sikap Nasionalisme Remaja 

Dalam BidangPendidikan 

Peran yang dilakukan oleh Karang Taruna dalam membentuk sikap 

nasionalisme remaja dalam bidang pendidikan dapat dilakukan oleh Karang 

Taruna dalam upaya menumbuhkan sikap nasionalisme yaitu dengan 

mengadakan bimbingan belajar. Bentuk bimbingan belajar yang dilakukan oleh 

Karang Taruna dalam bidang pendidikan dengan menumbuhkan sikap 

naionalisme remaja yaitu mengadakan kegiatan belajar dalam bentuk kegiatan 

rumah baca. Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa indikator sikap 

nasionalisme remaja yang terwujud ketika mengikuti kegiatan rumah baca 

adalah keaktifan dalam berorganisasi. Aktifnya remaja Karang Taruna Desa 

Pemepek  dalam organisasi Karang Taruna Desa Pemepek dapat terlihat ketika 

remaja berpartisipasi dalam kegiatan rumah baca dengan membantu 

menyelenggarakan kegiatan Karang Taruna seperti memberikan bimbingan 

kepada anak-anak Desa Pemepek pada saat lingkar belajar berlangsung. Hal ini 

dibuktikan, dengan contoh aktifnya remaja Karang Taruna Desa pemepek dalam 

mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna yaitu dengan 

tinnginya partisipasi remaja dengan sukarela memberikan bimbingan pada saat 

kegiatan lingkar belajar berlangsung. 

Kegiatan Karang Taruna dalam membentuk sikap nasionalisme remaja 

Desa Pemepek dalam bidang pendidikan melalui kegiatan rumah baca ini, dapat 

menunjukkan bahwa peran Karang Taruna Desa Pemepek melalui kegiatan 

tersebut adalah salah satu upaya efektif yang dilakukan. Sebagaiamana menurut 

Tilaar (2007: 25) bahwafaktor-faktor yang menumbuhkan nasionalisme adalah 

pendidikan,dimana tersebut adalah faktor yang sangat penting dalam 

pertumbuhan nasionalisme. 



 
 

Peran Karang Taruna Dalam Pembentukkan Sikap  Nasionalisme Remaja 

Dalam Bidang  Norma Hukum 

Peran Karang Taruna dalam pembentukkan sikap nasionalisme remaja di Desa 

Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dalam bidang 

norma hokum yaitu menanamkan kesadaran hukum melalui ceramah para 

penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Permensos RI No. 77/HUK 2010 

bahwa salah satu fungsi Karang Taruna yang harus dijalankan adalah 

menanamkan kesadaran terhadap hukum melalui ceramah-ceramah para 

penegak hukum khusunya bagi para remaja. Adapun berdasarkan analisis 

peneliti terhadap data, bahwa dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

Karang Taruna dalam pembentukkan sikap nasionalisme remaja dalam bidang 

hukum terdapat sikap nasionalisme remaja setelah adanya bimbingan melalui 

penyuluhan yang dilakukan oleh penegak hukum yang terselenggarakan melalui 

program Karang Taruna yaitu sikap menegakkan hukum dan menjunjung 

keadilan sosial. Terkait dengan hal ini Martaniah (Kuswardani dan 

Fathurohman, 2004:71) berpendapat bahwa, indikator nasionalisme yang 

mencerminkan sikap nasionalisme adalah menegakkan hukum dan menjunjung 

sosial.Adapun nasionalisme yang terbentuk melalui kegiatan Karang Taruna 

dalam bidang norma hukum, juga terdapat  sikap nasionalisme menjaga 

persatuan dan kesatuan yang di wujudkan dengan indikator yaitu aktifnya 

remaja dalam mengikuti organisasi Karang Taruna. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan partisipasi remaja dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. 

       Supaya mudah dipahami terkait kegiatan Karang Taruna dalam 

pembentukkan sikap nasionalisme remaja di Desa Pemepek dapat diuraikan 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Kegiatan Karang Taruna Dalam Pembentukkan Sikap 

Nasionalisme Remaja di Desa Pemepek 

No Kegiatan Kendala  Solusi 

1 Sepak bola Kesadaranremaja 

yang 

kurangsehinga 

saat latihan 

sering terlambat 

Melakukan 

peneguran kepada 

remaja yang sering 

terlambat  

2 Kerja bakti Kesadaran 

remaja yang 

kurang sehingga 

sehingga sering 

datang terlambat 

saat kegiatan 

Mengajak remaja 

datang lebih awal 

melalui 

pendampingan 

langsung dan 

melakukan 



 
 

berlangsung dan 

kurang seriusnya 

dalam bekerja  

pengontrolan  

terhadap kegiatan 

3 Rumah 

Baca 

Sarana dan 

prasarana yang 

kurang memadai 

Melakukan 

penggalangan dana 

untuk membelikan 

perlengkapan alat 

belajar dan 

memamfaatkan 

sumber belajar 

dengan sebaik 

mungkin 

4 Penyuluhan Sering 

terlambatnya 

ketika kegiatan 

berlangsung 

Mengajak remaja 

datang tepat waktu 

menggunakan sosial 

media 

Sumber: Karang Taruna Desa Pemepek 

PENUTUP  

        Simpulan  

Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa: a) Peran Karang  Taruna Dalam Pembentukkan Sikap 

Nasionalime Remaja Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial  di Desa Pemepek. 

Upaya yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Pemepek dalam membentuk 

sikap nasionalisme remaja dalam bidang kesejahteraan sosial yaitu dengan 

menyelenggarakan kegiatan- kegiatan dalam bidang olahraga seperti sepak bola 

dan dalam lingkungan hidup terdapat kegiatan kerja bakti seperti membersihkan 

masjid dan jalan. Sikap nasionalisme yang terdapat dalam kegiatan bidang 

olahraga yaitu sikap menjaga persatuan dan kesatuan dengan indikator 

kerukunan dalam berteman, dalam lingkungan hidup terdapat sikap 

nasionalisme remaja dengan indikator kerjasama yang baik. b) Peran Karang  

Taruna Dalam Pembentukkan Sikap Nasionalime Remaja Dalam Bidang 

pendidikandi Desa Pemepek. Berdasarkan peran Karang Taruna dalam bidang 

pendidikan terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna dalam 

membentuk sikap nasionalisme remaja yaitu dengan menyelenggarakan 

kegiatan bimbingan belajar seperti kegiatan rumah baca. Sikap nasionalisme 

remaja yang terwujud ketika mengikuti kegiatan tersebut adalah sikap 

nasionalisme menjaga persatuan dan kesatuan dengan indikator aktif dalam 

berorganisasi. Aktifnya remaja Karang Taruna Desa Pemepek  dalam organisasi 

Karang Taruna Desa Pemepek dapat terlihat ketika remaja berpartisipasi dalam 

kegiatan rumah baca dengan membantu menyelenggarakan kegiatan Karang 

Taruna seperti memberikan bimbingan kepada anak-anak Desa Pemepek pada 



 
 

saat lingkar belajar berlangsung. c) Peran Karang  Taruna Dalam Pembentukkan 

Sikap Nasionalime Remaja Dalam norma hukumdi Desa Pemepek. Dalam 

bidang norma hukum, upaya yang dilakukan oleh Karang Taruna dalam 

membentuk sikap nasionalisme remaja Desa Pemepek adalah menanamkan 

kesadaran remaja terhadap norma hukum melalui kegiatan penyuluhan dari 

ceramah-ceramah para penegak hukum. Adapun sikap nasionalisme remaja 

Desa Pemepek dalam setelah mengikuti kegiatan penyuluhan yaitu sikap 

nasionalisme menjaga persatuan dan kesatuan dengan indikator aktif dalam 

berorganisasi. 

Saran 

1.Pengurus Karang Taruna Desa Pemepek 

        Kepada Pengurus Karang Taruna Desa Pemepek diharapkan dapat 

mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan serta 

meningkatkan  bimbingan yang lebih maksimal terhadap remaja dalam 

mengikuti kegiatan yang diprogramkan untuk keberlangsungan suatu 

program yang telah direncanakan, dan tetap menjaga kerjasama yang 

dilakukan antar pengurus Karang Taruna, remaja maupun dengan 

masyarakat 

2. Karang Taruna Desa Pemepek 

 

Kepada Remaja Karang Taruna Desa Pemepek diharapkan mampu 

menjaga keaktifan berorganisasinya, terlebih-lebih dalam partisipasi 

terhadap program Karang Taruna Desa Pemepek ditingkatkan dan tetap 

menjaga dan mempertahankan sikap positif yang dimiliki. 
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