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ABSTRAK 

Utami,Widiarti.2019.Peran Karang Taruna Dalam Mendidik Kepedulian Sosial 
dan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Winong Jetis Ponorogo. 
Skripsi.Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan  Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.Pembimbing,Drs. 
Waris. M.Pd. 

Kata Kunci: Peran Karang Taruna, Kepedulian Sosial, Kewirausahaan 

Pemuda  merupakan tulang punggung yang akan menjadikan perubahan dan 
perkembangan bagi masyarakat sehingga pemuda diharapkan dapat 
menumbuhkan rasa kepedulian sosial  terhadap warga masyarakat dengan 
mengadakan kegiatan sosial seperti halnya: bakti sosial, donor darah, kerja bakti 
dan sebagainya. Selain itu pemuda juga  menjadi tulang punggung untuk 
perubahan ekonomi di desa dengan  mengembangkan  kegiatan kewirausahaan  
dengan mengadakan pelatihan seperti: pembuatan bross, pembuatan tepung, dan 
masih banyak lagi kegiatan pelatihan yang lainnnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (a) bagaimana strategi  
mengembangkan kepedulian sosial masyarakat di Desa Winong, Jetis Ponorogo, 
(b) bagaimana strategi  mengembangkan kewirausahaan masyarakat di Desa 
Winong, Jetis, Ponorogo.  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan  dengan menggunakan  
pendekatan kualitatif, metode yang digunakan observasi,wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan Teknik pengumpulan datanya adalah  menggunakan 
reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 

Dari  hasil penelitian menunjukan bahwa (a) peran karang taruna dalam 

mendidik kepedulian sosial  masyarakat di Desa Winong Jetis  Ponorogo ingin 

mengembangakn rasa kepedulian masyarakat yang ada di Desa Winong Jetis  

Ponorogo dengan menggunakan  strategi pendekatan lingkungan dengan 

mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti: Donor Darah, Pijat Refleksi,kerja 

bakti lingkungan dan kegiatan jumat bersih, bakti sosial, sedekah kepada 

masyarakat disekitar, kajian kemaulidan’an  dan pengajian. Diharapkan dengan 

kegiatan tersebut pastinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan karang 

taruna untuk meningkatkan  rasa peduli masyarakat di Desa Winong Jetis  

Ponorogo.(b) peran karang taruna dalam mengembangkan  kewirausahaan 

masyarakat di desa Winong Jetis  Ponorogo dengan mengembangkan inovasi dan 

kreatifitas masyarat  di desa Winong Jetis  Ponorogo dengan mengadakan 

pelatihan-pelaihan pembuatan bross, pelatihan pembuatan tepung, ngopi baraeng 

bersama narasumber, pelatihan pembuatan bross dan gantungan kunci dari bulu 

merak, pembuatan makanan ringan. Di harapkan kegiatan Karang Taruna Desa 

Winong Jetis Ponorogo pastinya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan 

masyarakat sekitar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 

2009 tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga  Negara Indonesia yang 

memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 

16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh tahun). Berbagai hal  yang 

berkaitan  dengan kepemudaan seperti potensi, tanggung jawab, hak, 

karakter,kapasitas,aktualitas diri,dan cita-cita pemuda.1 Kedudukan dan 

peran pemuda  sangatlah vital dalam pembangunan sehingga  masa depan 

berada di tangan mereka. Di pundak mereka  harapan cita-cita bangsa ini 

digantungkan karena pemuda dituntut sebagai peran aktif dalam membuat 

kreativitas  dan inovasi dalam pembangunan bangsa. Sedemikian 

pentingnya kedudukan dan peranan pemuda, seperti yang pernah 

diucapkan Bung  Karno “Seribu Orang Tua hanya dapat bermimpi, satu 

orang pemuda dapat mengubah dunia”, dan di dalam pidatonya Bung 

Karno kerap berseru “Beri aku seribu orang, dan dengan mereka aku akan 

menggerekan gunung  Semeru”.2 

Di dalam masyarakat terdapat suatu organisasi kepemudaan yang 

disebut dengan karang taruna. Karang taruna  adalah organisasi  sosial 

                                                             
1Kemenpora,Undang-Undang No.40 Tahun 2009(Jakarta:Pemerintahan Pusat,2009),2. 
2 Wardani Galuh,Kepedulian Sosial 

(http://Galuh.Wardani.Wordpress.com/2010/05/01/asah-kepedulian-sosial/,diakses 1 Maret 2019) 
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kepemudaan yang ada hampir  di seluruh Desa  atau Kelurahan di 

Indonesia yang fokus pada penumbuhkembangkan  usaha kesejahteraan 

sosial, kepedulian sosial, ekonomi.produktif dan rekreasi, inovatif dan 

kreasi olahraga dan kesenian.3 Tugas pokok karang taruna adalah  

tercantum dalam  peraturan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005 adalah 

organisasi  sosial wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda 

yang tumbuh kembang dan  atas dasar kepedulian sosial dari, oleh, dan 

untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa  atau kelurahan 

atau komunitas yang sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha  

kesejahteraan sosial.4 

Hal ini diperkuat dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh 

dini destinasari bahwa peran karang taruna yaitu: mengembangkan usaha 

untuk kesejahteraan bersama,memberdayakan masyarakat 

mengembangkan semangat kebersamaan dan memupuk kreativitas 

generasi muda. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kepedulian sosial 

pemuda,yaitu: sikap empati dan kerjasama.5 

Keberadaan karang taruna di maksudkan sebagai wadah untuk 

menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam 

meujudkan rasa kesadaran dan kepedulian sosial pada masyarakat 

umumnya. Kepedulian sosial adalah sikap  memperdulikan  sesuatu yang 

terjadi di masyarakat. Sikap memperdulikan masyarakat  mengharuskan 

                                                             
3
Kementerian Sosial,Undang-Undang R.I No.83/HUK/2005(Jakarta: Pemerintahan 

Pusat,2005), 1. 
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kita  untuk mensampingkan ego diri dan menumbuhkan empati pada 

masyarakat,  terutama pada kaum pemuda yang menjadi tulang punggung  

utama bagi kesejahteraan bangsa. Hal ini akan menjadi tantangan 

tersendiri bagi kaum pemuda untuk memajukan lingkungan  masyarakat 

dan juga bangsa. Karang Taruna di Desa WinongJetis Ponorogo berusaha 

mendidik kepedulian sosial masyarakat di Desa Winong Jetis Ponorogo 

dengan kegiatan diantaranya kerja  bakti lingkungan,bakti sosial, kajian 

kemaulidan Nabi, arisan,pengajian,cek kesehatan dan donor darah, serta 

sarasehan dan juga masih ada kegiatan lain yang bermanfaat. 

Selain itu keberadaan karang taruna juga berfokus kepada adanya 

ekonomi produktif, inovatif, dan usaha  kesejahteraan sosial,  dalam hal ini 

bisa diwujudkan dengankewirausahaan. Secara etimologi, kewirausahaan 

berasal dari kata wirausaha diberi awalan ke dan akhiran anyang bersifat 

membuat kata benda wirausaha mempunyai pengertian abstrak, yaitu hal-

hal yang bersangkutan dengan wirausaha. 

Wirausaha berasal dari  dua kata wira berarti berani dan usaha 

diartikan sebagai kegiatan bisnis yang komersil maupun non bisnis dan 

non komersil. Maka, Wirausaha bukanlah pengusaha yang sukses, karena 

memiliki kemampuan tertentu untuk menciptakan sesuatu yang baru, tapi 

wirausaha adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah  

baru terhadap produk jasa melalui tranformasi, kreativitas, inovasi, dan 

kepekaan terhadap lingkungan sekitar, sehingga produk atau jasa tersebut 

bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penguna produkatau jasa. 
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Kreativitas pemecahan persoalan dan pencarian peluang 

merupakan ciri khas para usahawan.Oleh sebab itu, seorang wirausaha itu 

harus mempunyai waktu khusus untuk hal-hal tersebut serta dikerjakan 

kemudian.Kemauan yang tepat dan keberanian mengambil resiko adalah 

unsur pokok kewirausahaan.6 Sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

inisebelumnya pernah dilakukan oleh Fitri Utaminingsih tentang 

pengembangan kewirausahaan yang pernah dilakukan oleh Karang Taruna 

di Desa Kemanukan adalah yang menciptakan peluang usaha yang ada 

disekitar  seperti budi daya jamur tiram sangat efektif dalam meningkatkan 

kesejahteraan  masyarakat di Desa itu. 

Karang Taruna di Desa Winong berusaha mengembangkan dan  

mendidikkewirausaan masyarakat di Desa Winong Jetis Ponorogo dengan 

kegiatan bazar kewirausahaan dan pelatihan kewirausahaan. 

Berangkat dari kegiatan Karang Taruna Desa Winong  Jetis 

Ponorogo dan pentingnya peran Karang Taruna dalam masyarakat maka 

peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Peran 

Karang Taruna dalam Mendidik Kepedulian Sosial dan 

Kewirausahaan Masyarakat di Desa Winong Jetis Ponorogo”. 

 

 

 

 

 

                                                             
6
Suryana,Kewirausahaan(Jakarta:Salemba Empat:2014),1. 
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B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti 

menfokuskan penelitian ini pada masalah peran karang taruna   dan 

strategi dalam mengembangkan  kepedulian sosial dan kewirausahaan  

masyarakat  di desa Winong Jetis Ponorogo untuk meningkatkan  

kesadaran masyarakat di desa Winong. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Karang Taruna mengembangkan kepedulian sosial 

masyarakat  di Desa Winong? 

2. Bagaimana strategi Karang Taruna mengembangkan kewirausahaan 

masyarakat  di Desa Winong? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang disebutkan maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui strategi Karang Taruna mengembangkan 

kepedulian sosial masyarakat  diDesa Winong Jetis Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui strategi Karang Taruna mengembangkan 

kewirausahaan masyarakat  diDesa Winong Jetis Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan,sebuah penelitian harus memiliki 

manfaat.Adapun manfaat yang di dapat dari penelitianini adalah sebagian 

dari berikut: 

1. Secara Teoritis 

a) Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi 

khasanah ilmiah dalam bidang  kepedulian sosial dan 

kewirausahaan. 

b) Bagi penulis 

Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan 

informasi serta acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman 

dalam melakukan penelitian . 

b) Bagi  Karang Taruna 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan atau bahan untuk meningkatkan  dalam mengembangkan  

kepedulian sosial dan kewirausahaan  masyarakat dan pemuda 

Desa Winong 
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c) Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini semoga dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan kepedulian sosial  dan kewirausahaan desa 

winong sehingga lebih dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

secara sistematis dan  memberikan gambaran  terhadap maksud  yang 

terkandung  dalam penelitian  ini membagi menjadi enam bab, antara bab 

satu dengan bab yang lain memiliki keterkaitan. Adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut:  

BAB I  Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan Pola 

pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan, yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, pada bab ini 

menguraikandeskripsi telaah hasil penelitian terdahulu dankajian teori 

yang berfungsi sebagai alat penyusunan instrumen pengumpulan data. 

BAB III Metode penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang pendekatan 

dan jenispenelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian. 
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BAB IV Deskripsi data, dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi data 

umun dan deskripsi data khusus. 

BAB V  Analisis data, pada bab ini menguraikan tentang gagasan-gagasan 

yang terkait dengan pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap 

temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan 

yang diungkap dari lapangan.  

BAB VI  Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian dari 

bab terdahuludan saran yang bisa menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH  PENELITIAN TERDAHULU  DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian berangkat dari telaah hasil penelitian terdahulu.Adapun  

penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 

1. Dini Destinasari (2016), jurusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan judul  Peranan Karang Taruna 

dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi 

Kecamatan Metro Selatan  Kota Metro. 

Peran karang taruna  yaitu usaha kesejahteraan bersama 

pemberdayaan masyarakat  pengembangan semangat kebersamaan dan 

memupuk kreativiats generasi muda. Untuk meningkatkan kepedulian 

sosial  pemuda sifat empati simpati kerjasama harus di  berdayakan supaya 

pemuda lebih peduli dengan masyarakat yang disekitar lingkungan. 

Perbedaan pada penelitian sekarang terdahulu dilakukan  dengan 

dilakukan difokuskan pada pembahasan. Peneliti yang diteliti memabahas 

peran pemuda dalam mengembangkan kepedulian sosial dan  

kewirausahaan pada masyarakat desa winong. Sedangkan pada penelitian 

terdahulu menfokuskan pada peran pemuda dalam mengembangkan 
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kepedulian sosial   Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota 

Metro.13 

2. Niken Prastika (210314349), Jurusan Program Studi  Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan judul Upaya 

Membentuk Perilaku Sosial Pemuda Pemudi Melalui Tausiah dalam 

Kegiatan Yasinan (studi kasus karang taruna di Desa Bedingin Sambit, 

Ponorogo). 

Membentuk perilaku sosial pemuda pemudi melalui kegiatan tausiah 

dalam kegiatan yasinan diharapkan dapat  mengubah pola berfikir dan 

kepedulian pemuda pemudi yang ada di lingkungan masyarakat. 

Perbedaan pada penelitian sekarang terdahulu dilakukan  dengan 

dilakukan difokuskan pada pembahasan. Peneliti yang diteliti membahas 

peran pemuda dalam  mengembangkan kepedulian sosial dan  

kewirausahaan pada masyarakat Desa Winong Jetis Ponorogo. 

Sedangakan pada penelitian terdahulu menfokuskan  upaya membentuk 

perilaku sosial sosial pemuda pemudi melalui Tausiah dalam kegiatan 

Yasinan ( studi kasus karang taruna di Desa Bedingin Sambit, 

Ponorogo).14 

3. Anissa Nur Khoiriyah (14220040), Jurusan Program Study  Pendidikan 

Agama Islam dengan Judul bimbingan kelompok dalam meningkatkan 

                                                             
13

Dini Destinasari, Peranan Karang Taruna Dalam Meingkatkan Kepedulian Sosial 
Pemuda  Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Lampung. Skripsi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2016. 

14Niken Prastika (210314349), Upaya Membentuk Perilaku Sosial Pemuda Pemudi 
Melalui Tausiah dalam Kegiatan Yasinan (Studi Kasus Karang Taruna di Desa Bedingin Sambit , 
Ponorogo),Skripsi Pendidikan Agama Islam IAIN PO,2014. 
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kepedulian Sosial siswa Man 2 Sleman. Meningkatkan kepedulian sosial 

melalui bimbingan kelompok diharapkan dapat menumbuhkan rasa 

kepedulian terhadap sesama siswa sehingga dapat memberikan rasa peduli 

terhadap teman sebaya sehingga dapat menambah rasa kepedulian dan rasa 

empati terhadap sesama.15 

Perbedaan pada Peneliti  sekarang dan terdahulu memabahas peran 

pemuda dalam  mengembangkan kepedulian sosial dan kewirausahaan 

pada masyarakat desa winong. Sedangkan penelitian terdahulu 

menfokuskan bimbingan kelompok dalam meningkatkan kepedulian 

Siswa. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Peran  

Peran yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu peristiwa.Peran   

juga berarti bentuk dari perilaku seseorang yang diharapkan pada situasi 

tertentu untuk merubah suatu keadaan atau membentuk kondisi 

tertentu.Peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang 

yang mempunyai jabatan tertentu dalam suatu sosial masyarakat. 

Di dalam kamus umum bahasa indonesia, peran yaitu sesuatu menjadi 

bagian atau yang memegang pimpinan terutama.16Dari pengertian itu 

                                                             
15

Annisa Nur Khoiriyah,Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial 
Siswa MAN 2 Sleman, Skripsi  Pendidiakan Agama  Islam UIN Yogyakarta,2018. 

16
W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 

1984), 735. 



12 
 

menunjukkan bahwa peran merupakan bagian paling penting dalam situasi 

sosial tertentu untuk merubah suatu keadaan. 

Peran yang dimaksudkan disini  merupakan ikut berpartisipasi untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh karang 

taruna.17 Sehingga  peran dapat mewujudkan apa yang menjadi target dan 

tujuan karang taruna. 

2. Pengertian Karang Taruna 

Karang taruna adalah organisasi sosial  pemuda pemudi yang ada hampir 

di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia yang fokus pada penumbuh- 

kembangan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan 

rekreasi, olahraga dan kesenian. 18Karang Taruna berdasarkan Pasal 1 angka 

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”), adalah 

Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi 

muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung 

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

wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak 

di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan 

dikembangkan oleh Departemen Sosial. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat dilihat bahwa karang taruna adalah 

suatu organisasi pemuda yang ada di desa / kelurahan sebagai wadah 
                                                             

17
Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai 

Pustaka, 1997), 735. 
18Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 5  pasal 1 Tahun 2007, (Jakarta:2007),  2. 
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pengembangan potensi diri dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.Sebagai 

organisasi kepemudaan, karang taruna berpedoman pada dasar dan pedoman 

rumah tangga dimana telah diatur struktur pengurus dan masa jabatan 

masing – masing wilayah dari Desa / Kelurahan sampai dengan pada tingkal 

Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan 

organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik dimasa sekarang 

maupun dimasa yang akan datang. 

Karang taruna berangggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ ART nya 

diatur keanggotaanya mulai dari pemuda dan pemudi berusia mulai dari 11 

– 40 tahun) dan batas sebagai pengurus adalah berusia 17 – 35 tahun. 

Banyak hal yang dapat dilakukan para pemuda pemudi karang taruna untuk 

menyumbangkan hal besar dimulai dari hal kecil, seperti: 

a. Melatih berorganisasi yang kompak dan sehat ajang silaturahmi. 

Misalnya: mengadakan agenda kumpul bersama setiap seminggu sekali 

untuk menjalin silahturahmi dan mempererat tali persaudaraan.  

b. Mengadakan kegiatan kerja bakti dan penataan lingkungan. Misalnya: 

mengadakan jumat bersih bersama warga dan pemuda lain nya, 15 

mengadakan bersih masjid setiap hari minggu bersama rismawan dan 

rismawati desa setempat.  

c. Menggalakan penanaman apotek hidup dan warung hidup. Misalnya: 

mengajak warga sekitar untuk membuat menanam apotik hidup di 

halaman rumahnya atau pada media tertentu.19 

                                                             
19Peraturan Menteri Dalam Negeri.No.5 Tahun 2007(Jakarta:2007), 4.  
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d. Mengadakan bersih masjid setiap hari minggu bersama rismawan dan 

rismawati desa setempat. 

e. Mengadakan lomba hal – hal positif. Misalnya: dalam bidang olahraga: 

lomba bola voli putra dan putri atau sepak, dalam bidang keagamaan 

lomba TPA: hafalan surat pendek, puisi islami, lomba adzan, lomba 

ceramah dll.  

f. Mengadakan sekolah tambahan. Misalnya: bersama anak – anak desa 

setempat seusai pulang sekolah, membuat kerajinan tangan dari bahan 

bekas yang masih bisa digunakan dll.  

g. Mendirikan perpustakaan sederhana. Misalnya: memanfaatkan lokasi 

atau ruang yang tak terpakai untuk dijadikan taman baca sederhana desa. 

1) Visi Misi Karang Taruna 

Visi  adalah  bentuk wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas 

generasi muda yang berkelanjutan untuk menjalin persaudaraan dan rasa 

kebersamaan menjadi mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan ataupun 

pemerintah dalam pengembangan kreativitas. Kemampuan dibidang 

kesejahteraan sosial baik untuk masyarakat dilingkungan sekitar ataupun 

di wilayah lain. Sementara itu misi dari karang taruna meliputi:  

a. Meningkatkan SDM demi masa depan yang lebih baik melalui 

bidang masyarakat dan menjalin kerjasama dengan instansi 

pemerintah ataupun pihak lain, melalui pengembangan kelompok 

usaha. 
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b. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semkain meningkat bagi 

warga desa pada umumnya dan khususnya generasi muda yang 

memungkinkanpelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia 

pembangunan yang mampu mengatasi masalah sosial 

dilingkungannya.  

c. Melestarikan kesenian daerah serta pengembangan minat untuk 

berolahraga.  

d. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan serta memberikan 

kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak 

perempuan sebagai anak atau remaja, sebagai istri dan sebagai ibu 

rumah tangga melalui sosialisasi pembangunan pemberdayaan 

perempuan yang melibatkan karang taruna. 

e. Terwujudnya pemuda dan pemudi yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, penuh perhatian dan peka terhadap masalah 

dengan daya fisik dan mental yang kuat, tegas dan teguh pendirian 

serta mampu berkreasi, berkarya dan jujur sebagai acuan 

dimasyarakat. 

f. Turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan 

melalui prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta melakukan 

upaya antisipasif dalam rangka menjaga dan melestarikan 

lingkungan hidup.20 

                                                             
20

Ibid., 5. 
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Visi misi karang taruna mejadi hal pokok yang harus ada di 

dalam keanggotaan untuk mencapai kesejahteran anggota maupun 

masyarakat. 

2) Tujuan dan Fungsi Karang Taruna 

Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos 83/HUK/2005 

tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Berikut kutipan isi pedoman: 

a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan 

tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna 

dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi 

berbagai masalah sosial.  

b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga 

Karang Taruna yang Trampil dan berkepribadian serta 

berpengetahuan.  

c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka 

mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.  

d. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk 

mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam 

keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

e. Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna 

dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi 

masyarakat: 

1. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang semakin 

meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan 
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atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan 

pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia 

pembangunan yang mampu mengatasi masalah 

kesejahteraan sosial di lingkungannya.  

2. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial 

generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas 

adat sederajat yang dilaksanakan secara 

komprehensif, terpadu dan terarah serta 

berkesinambunganoleh Karang Taruna bersama 

pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.21 

 Sementara itu fungsi dari karang taruna yang diatur dalam 

Permensos 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna meliputi: 

a. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.  

b. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.  

c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda 

dilingkunggannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta 

berkesinambungan.  

d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi 

generasi muda di lingkungannya.  

                                                             
21

Peraturan Menteri Sosial 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna,  
(Jakarta: 2005), 2-3. 
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e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran 

tanggung jawab sosial generasi muda.22 

f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa 

kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai 

kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan 

tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, 

ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya 

denganmendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan 

sosial di lingkungannya secara swadaya. 

h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi social bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial.  

i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan 

kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.  

j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang 

aktual. 

k. Penataan Management Organisasi Sebagai Langkah Nyata Untuk 

menjawab tantangan  persoalan organisasi.23 

Adapun rincian  adalah sebagai berikut: 

a. Konsilidasi organisasi. 

b. Tantangan pada pengembangan pokja-pokja. 

                                                             
22

Ibid., 4. 
23Ibid., 4-5. 
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c. Peningkatan koordinasi dan komunikasi. 

d. Penataan administrasi yang lebih tertib. 

Ruang penataan manajemen proses organisasi karang taruna 

hendaklah berjalan searah dengan pembangunan dimana tiap-tiap desa 

akan mempunyai karakter-karakter berbeda.sehingga demikian warna 

dan corak penataan management karang taruna akan berbeda satu sama 

lainnya. 

Undang-undang nomor 40 tahun 2009 pasal 17 ayat 3 peran 

aktif pemuda sebagai agen perubahan  diwujudkan dengan 

mengembangkan:24 

a. Pendidikan dan demokratis. 

b. Sumber daya ekonomi. 

c. Kepedulian terhadap masyarakat. 

d. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

e. Olahraga seni dan budaya. 

f. Kepedulian kewirausahaan. 

g. Kepemimpinan dan pelopor pemuda. 

Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 pada pasal 19 pemuda 

bertanggung jawab dalam pembangunan Nasional .ini bertujuan:25 

  

                                                             
24Kementerian Pemuda dan Olahraga, Undang-Undang No 40 tahun 2009 pasal 17 dan 

19 ayat 3 (Jakarta:2009), 9. 
25

Ibid., 10. 
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a. Menjaga pancasila  sebagai ideologi Negara. 

b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. 

d. Melaksanakan konstitusi,demokras dan tegaknya hukum. 

e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan sosial. 

f. Meningkatkan ketahanan nasional. 

g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. 

3. Pengertian Kepedulian Sosial 

Manusia termasuk makhluk sosial  yang saling membutuhkan 

manusia lain untuk melangsungkan kehidupannya, karena pada dasarnya 

manusia merupakan makhluk sosial. Menurut Buchari Alma makhluk 

sosial  yaitu  makhluk hidup menyendiri namun sebagian besar hidupnya 

saling membutuhkan , yang pada akhirnya akan tercapai keseimbangan  

antara satu dengan yang lainnya .26 

Peduli sosial adalah sebuaah tindakan  atau perbuatan  tidak hanya 

sekedar pemikiran tindakan sosial tidak hanya mengetahui sesuatu yang 

salah atau benar namun dalam bentuk adanya kemauan dan tindakan 

sehingga pembentukan jiwa sosial terhadap sesama  perlu di berdayakan 

dan ditingkatkan dalam masyarakat lingkungan, karang taruna,dan 

seabagainya.27 

                                                             
26Buchari Alma, dkk.Pembelajaran Studi Sosial(Bandung:Alfabeta, 2010), 201.  
27Ahmad Busyaeri dan Mamuh Muharum, Pengaruh Sikap Guru Terhadap 

Pengembangan Karakter (Peduli Sosial) Siswa MI Madinantun Najah Kota Cirebon,dosen 
IAIN,Fakultas FATIK,jurnal Syechi Nurjali Cirebon, jurnal pendidikan. 
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Kepedulian sosial menurut  Ngalim Purwanto dalam bukunya 

Administrasi dan supervise pendidikan  bahwa lingkungan sosial adalah 

semua orang lain  yang mempengaruhi kita termasuk cara pergaulan ,adat 

istiadat agama, dan kepercayaan  dan sebagai pendekatan lingkungan 

sosial yang di maksud di sini adalah masyarakat manusia termasuk 

kebudayaan.28 

Peduli lingkungan yaitu sikpa dan tindakan yang selalu berupaya dan 

mencegah kerusakan alam  sekitar dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperaiki kerusakan alam yang terjadi,peduli sosial adalah sikap 

tindakan yang selalu ingin bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.  

Kepedulian dapat diartikan juga sebagai wujud peduli terhadap 

kepentingan. kepedulian sosial merupakan perasaan bertanggungjawab 

atas kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. 

Darmiyati Zuchdi menjelaskan bahwa, peduli sosial adalah  perilaku 

dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Berbicara masalah kepedulian sosial maka tak lepas dari 

kesadaran sosial. Kesadaran sosial diartikan kemampuan untuk mamahami 

arti dari situasi  dan kondisi sosial tersebut sangat tergantung dari  rasa 

empati terhadap orang lain.  

Arti lain  dari kepedulian sosial  diartikan sebagai rasa wujud peduli 

kepada kepentingan umum. Kepedulian sosial merupakan salah satu 

                                                             
28 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN Ponorogo Pers,2006),12.  
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bentuk proses sosial timbale balik anatara manusia satu dengan yang 

lain.29 

Dari  beberapa pendapat yang tertera di atas dapat disimpulkan 

bahwa, kepedulian sosial yaitu  sikap selalu ingin membantu orang lain 

yang membutuhkan dan dilandasi oleh rasa kesadaran. Jadi hal penting 

dalam kepedulian yang paling utama adalah bagaimana cara untuk 

mengembangkan dan rasa ingin membantu kepada sesama. 

a. Bentuk-Bentuk Kepedulian Sosial 

Bentuk-bentuk kepedulian sosial dapat dibedakan berdasarkan 

lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah  lingkungan dimana 

seseorang hidup dan berinteraksi dengan orang lain yang biasa disebut 

lingkungan sosial. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan  yang 

dimana seseorang melakukan interaksi sosial, baik dengan anggota 

kelurga teman dan kelompok sosial lainnya yang lebih besar.30 

Buchari Alma,dkk membagi tiga bentuk kepedulian berdasarkan 

lingkungannya, yaitu: 

1) Di Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah  lingkungan sosial  paling utama yang 

dialami manusia Lingkungan inilah yang pertama kali 

mengajarkan manusia bagaimana berintaeraksi.31Abu Ahmadi 

                                                             
29

Darmiyati Zuhdi, Pendidikan Karakter Perspektif Teori Dan Praktek(Yogyakarta:UNY 
Press,2011),170. 

30
Elly M. Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar(Jakarta:Kencana, 2012),66. 

31Buchari Alma, dkk.Pembelajaran Studi Sosial (Bandung:Alfabeta, 2010), 205-208. 
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dan Uhbiyati menjelaskan bahwa interaksi tersebut dapat 

diwujudkan dengan air muka, gerak-gerik dan suara. 

Anak belajar memahami gerak-gerik dan air muka orang lain. 

Hal ini penting sekali artinya, lebih-lebih untuk perkembangan 

anak selanjutnya, karena dengan belajar memahami gerak-gerik 

dan air muka seseorang maka anak tersebut telah belajar 

memahami keadaan orang lain.32 

Hal utama yang paling penting merupakan lingkungan rumah 

akan  mempengaruhiperkembangan perasaan sosial yang  

paling utama. Fenomena lunturnya nilai-nilai kepedulian 

sesama anggota keluarga dapat dilihat dari maraknya aksi 

kekerasan dalam rumah tangga  yang sering terungkap di media 

sosial. 

Sebenarnya, sikap saling peduli terhadap sesama anggota 

keluarga dapat dipelihara untuk saling mengingatkan, mengajak 

pada hal-hal yang baik, seperti: mengajak beribadah, makan 

bersama, membersihkan rumah, berolahraga,silaturahmi dan 

hal-hal lain yang dapat memupuk rasa persaudaraan dalam 

keluarga. 

2) Di Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat pedesaaan yang masih memiliki 

tradisi yang kuat masih tertanam sikap kepedulian sosial yang 

                                                             
32Abu Ahmadi dan Uhbiyati, Ilmu Pendidikan(Jakarta: Rineka Cipta, 2010),278. 
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sangat erat. Ketika ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu 

keluarga, maka keluarga  saling memabntu dengan ikhlas anpa 

pamrih semampu mereka. Situasi yang berbeda dapat dirasakan 

pada lingkungan masyarakat perkotaan.Jarang sekali kita lihat 

pemandangan yang menggambarkan kepedulian sosial antar 

warga.Sikap individualisme lebih ditonjolkan dibandingkan 

dengan sikap sosialnya. Menurut Buchari Alma beberapa hal 

yang menggambarkan lunturnya kepedulian sosial diantaranya: 

a) Menjadi penonton saat terjadi bencana, bukannya membantu. 

b) Sikap acuh tidak saling peduli atau tidak mau tahu . 

c) Tidak ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. 

Sebenarnya di dalam masyarakat tumbuh berbagai macam 

kelompok sosial. Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, kelompok 

sosial merupakan  pelaku atas  asas pendidikan yang secara sengaja 

dan sadar membawa masyarakat kepada kedewasaan, baik secara 

jasmani maupun rohani yang tercermin pada perbuatan dan sikap 

kepribadian warga masyarakat.  

3) Di Lingkungan Sekolah 

Sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk belajar 

meningkatkan kemampuan intelektual, akan tetapi juga 

membantu anak untuk dapat mengembangkan emosi, 

berbudaya, bermoral, bermasyarakat, dan kemampuan fisiknya 
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.karena sekolah memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai nilai-

nilai kepedulian sosian dan tranformasi kepada masyarakat. 

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, kelompok sosial 

adalah unsur-unsur pelaku atau pelaksana asas pendidikan yang 

secara sengaja dan sadar membawa masyarakat kepada 

kedewasaan, baik secara jasmani maupun rohani yang 

tercermin pada perbuatan dan sikap kepribadian warga 

masyarakat. Contoh kelompok sosial itu adalah karang taruna, 

remaja masjid, PKK dan sebagainya.33 

Sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk belajar 

meningkatkan kemampuan intelektual, akan tetapi juga 

membantu anak untuk dapat mengembangkan emosi, 

berbudaya, bermoral, bermasyarakat, dan kemampuan 

fisiknya.Sekolah memiliki dua fungsi utama yaitu, sebagai 

instrumen untuk mentramsmisikan nilai-nilai sosial masyarakat 

dan sebagai agen untuk transformasi perubahan  sosial. 

Di ruang lingkup sekolah  sikap kepedulian siswa dapat 

ditunjukkan melalui peduli terhadap sesama teman siswa, guru, 

dan lingkungan sekitar sekolah Rasa peduli sosial di 

lingkungan sekolah dapat ditunjukkan dengan perilaku saling 

membantu, saling menyapa satu sama lain, dan saling 

menghormati antar warga lingkungan  sekolah. 

                                                             
33Abu Ahmadi dan Uhbiyati,  Ilmu Pendidikan(Jakarta: Rineka Cipta 2010),289. 
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Perilaku ini tidak sebatas pada siswa dengan siswa, atau guru 

dengan guru, melainkan harus ditunjukkan oleh semua warga 

sekolah yang termasuk di dalamnya.34 

Di sini antara guru dan siswa harus saling bekerja sama untuk 

menumbuhkan rasa kepedulian sosial baik guru, kepala 

sekolah,karyawan sekolah dan warga yang ada dilingkungan di 

sekolah. 

4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepedulian Sosial 

Menutut Buchari Alma,faktor yang menyebabkan turunnya 

kepedulian sosial adalah karena kemajuan teknologi. Teknologi tersebut 

diantaranya:35 

a. Internet 

Dunia maya  saat ini sudah meraja rela dalam mencari suatu 

informasi malah menjadi sarana yang menyebabkan lunturnya 

kepedulian sosial.Manusia menjadi lupa waktu karena terlalu sering 

menjelajah dunia maya.Tanpa disadari mereka lupa dan tidak 

menghiraukan lingkungan masyarakat sekitar, sehingga rasa peduli 

terhadap lingkungan sekitar kalah oleh sikap ego diri sangat kuat yang 

terbentuk dari kegiatan tersebut. 

b. Sarana Hiburan 

Seiring dengan kemajuan teknologi maka dunia hiburan akan turut 

berkembang. Karakter perilaku anak-anak  remajayang suka bermain 

                                                             
22 Bukhari Alma,dkk,Pembelajaran Studi Sosial (Bandung:Alfabeta,2010), 209. 
35

Ibid., 211. 
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akan menjadikan anak sebagai korban dalam perkembangansarana 

hiburan. Anak yang terlalu lama bermain game online dan gadget 

akan mempengaruhi kepeduliannya terhadap sesama.  

c. Tayangan TV  

Televisi merupakan salah satu sarana untuk mencari hiburan dan 

memperoleh informasi yang up to date, namun sekarang ini banyak 

tayangan di TV yang tidak mendidik anak-anak.Diantaranya adalah 

acara gosip dan sinetron.Secara tidak langsung penonton diajari 

berbohong, memfitnah orang lain, menghardik orang tua, dan 

tayangannya jauh dari realita kehidupan masyarakat Indonesia pada 

umumnya. 

d. Masuknya Budaya Barat 

Pengaruh budaya barat yang  cenderung berseberangan dengan 

budaya timur akan mengakibatkan norma-norma dan tata nilai 

kepedulian yang semakin berkurang.36Masyarakat yang kehilangan 

rasa kepedulian akan menjadi tidak peka terhadap lingkungan 

sosialnya, dan akhirnya dapat menghasilkan sistem sosial yang apatis. 

5. Strategi Meningkatkan Kepedulian Sosial 

Strategi  yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian 

sosial adalah: 

  

                                                             
36

Ibid., 210. 
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a. Pembelajaran dirumah 

Pembelajaran  paling utama merupakan dirumah karena lingkungan 

rumah sangat mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak apalagi 

terhadap pendidikan yang paling utama  yaitu tetaplah lingkunagan 

rumah. 

b. Pembelajaran dilingkungan 

Banyak  sekali  organisasi dilingkungan yaitu salah satunya   

karang taruna karena karang taruna hal utama belajar bersosial dalam 

lingkungan masyarakat, karena karang taruna adalah tonggak 

perubahan dalamlingkungan yang sangat di butuhkan masyarakat. 

c. Pembelajaran di Sekolah  

Banyak sekali organisasi di sekolah seperti 

pramuka,PMR,OSIS,Rohis dan lain-lain. Di sana anak bisa 

mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan minat bakat anak.37 

6. Pengertian Kewirausahaan 

Istilah wirausaha biasa dikenal dengan wiraswasta berasal dari  dua kata 

yaitu wira yang  yaitu gagah, utama, berani, luhur, teladan, pejuang. Swa   

berarti sendiri Ta berarti berdiri. Jadi wiraswasta (wirausaha) berarti 

pejuang utama, gagah, luhur, berani dan layak menjadi teladan dalam 

bidang usaha dengan landasan berdiri kaki sendiri.38 

                                                             
25 Bukhari Alma,dkk. Pembelajaran Studi Sosial(Bandung:Alfabeta,2010), 209. 
38

Lantip Susilowati, Bisnis Kewirausahaan(Yogyakarta:Teras,2013), 1. 
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Kewirausahaan  dapat diartikan sebagai penciptaan suatu yag baru padaa 

nilai menggunakan waktu dan nilai yang diperlukan dalam pengembangan 

usaha. 

Definisi kewirausahaan  adalah kesatuan terpadu dari semangat nilai-

nilai, dan prinsip serta sikap,kuat,seni, tindakan nyata yang sangat 

perlu,tepat,dan unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan 

atau kegiatan lain yang mengarah  pada pelayanan terbaik kepada 

langganan dan pihak lain yang berkepentingan  termasuk masyarakat 

bangsa , dan Negara.39 

Kewirausahaan bukanlah bakat bawaan sejak dari lahir dan hanya 

diperoleh dari hasil praktik ditingkat lapangan dan tidak dapat dipelajari 

dan diajari, tetapi kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang 

dapat dipelajari dan diajarkan. Ilmu kewirausaahan adalah suatu disiplin 

ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang 

dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan 

berbagai resiko yang mungkin dihadapinya.40 

Ada beberapa tokoh kewirausahaan menurut : 

a. Richard cantillon (1775) Kewirausahaan di definisikan sebagai bekerja 

sendiri (self-employment).  

b. Jean Baptista Say (1816) Wirausahawan adalah agen yang menyatukan 

berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. 
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Ibid., 2.  
40 Buchari Alma, Kewirausahaan:Edisi Revisi (Bandung:Alfabeta, 2016), 24. 
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c. Joseph Schumpeter (1934) Wirausahaan  adalah seorang innovator yang 

mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui 

kombinasi-kombinasi baru.41 

Wirausahawan artinya orang yang  yang merubah nilai sumber  

daya,tenaga kerja,bahan dan faktor produksi lainnya menjadi besar 

daripada sebelumnya dan juga orang yang melakukan perubahan , 

inovasi dan cara- cara baru dan pemikiran kreatif inovatif yang baru.42 

Kesimpulan dari  penjelasan diatas kewirausahaan adalah proses 

penciptaan sesuatu yang  baru dengan menghasilkan nilai daya tarik  

menggunakan  usaha dan finansial, psikiologi dan sosial yang 

menyertainya serta menerima balas jasa monoter dan kepuasaan pribadi. 

7. Wirausaha Menurut Pandangan Islam 

Berwirausaha berarti membuka peluang baru  secara mandiri dengan 

sungguh-sungguh tanpa menggatungkan  dari orang lain sehingga 

memperoleh  hasil sesuai yang diharapkan.43 Wirausaha artinyapekerjaan 

yang lebih mengedapakan salah satu potensi  inovasiyang dimiliki seseorang 

yang berfikir minat bakat dan anggota tubuh lainnya untuk berkreasi, 

disamping pemberdayaan waktu yang diberikan Allah sehari semalam 24 

jam. 

Islam memandang tinggi kegiatan kewirausahaan. Hal ini disebabkan 

karena setiap muslim yang melakukan kegiatan kewirausahaan berarti 

                                                             
28 Cholil Umam dan afkar Taudlfikar, Modul Kewirausahaan, (Surabaya:IAIN Sunan 

Ampel;2011),42-43. 
42

Suharyadi,Nugroho Aristeyanto,S K,Purwanto,Faturohman,Maman,Kewirausahaan , 
(Jakarta,Salemba Empat,2012), 1. 

43 Suryana, Kewirusahaan(Cet:IV; Jakarta selatan:Salemba Empat,2014),4. 
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melakukan berbagai aktivitas dalam rangka mentaati perintah Allah SWT 

untuk meraih kesuksesan di dunia dan bekal di akhirat kelak. Bekerja 

dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan 

hadis, agar mampu mengembangkan potensi diri, memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya serta dapat menghasilkan materi.44 

Sifat kepribadian seorang wirausaha mempunyai pengaruh positif 

terhadap prestasi perusahaan, sebaliknya seseorang yang tidak mempunyai 

nilaijiwa  kewirausahaan terdapat pengaruh negatif terhadap kinerja usaha. 

Selain itu membuktikan bahwa sifat kepribadian seorang wirausaha mampu 

mempengaruhi variasi prestasi perusahaan. Sifat kepribadian yang tinggi 

seperti pengawasan internal yang tinggi, kesediaan menanggung risiko yang 

tinggi, keperluan berprestasi yang tinggi, selalu berusaha untuk 

memperbaiki diri dan tanggung jawab ke arah yang lebih baik dengan 

merubah tata cara mengelola usaha. Prestasi usaha yang dikelola oleh 

wirausaha yang memiliki sifat wirausaha tinggi akan lebih baik 

dibandingkan dengan usaha yang dikelola oleh wirausaha yang memiliki 

sifat kepribadian rendah. 

8. Strategi Mengembangkan Kewirausahaan  

Strategi awal adalah sukses kemudian  posisi  kepemimpinan pasar, untuk 

menciptakan wirausahawan muda bagi para generasi muda perlu adanya 

                                                             
31Ramadhany Imanda dan Siti Inayatul Faizah, 2015, Motivasi Pengusaha dalam 

Pengembangan Inovasi Produk (Penelitian Deskriptip Terhadap Pengusaha Garmen Muslim di 
Gresik), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.II No.5,418. 
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dorongan  kreatif dan inovatif.45 Strategi kedua, menyangkut pengembangan 

keterampilan untuk menanggapi peluang yang diciptakan oleh perusahaan  

yang berada dalam pasar pertama.Strategi ketiga yaitu perubahan 

karakteristik produk, pasar atau industry  yang berbasis pada inovasi, untuk 

menciptakan inovasi dan kreativitas perlu adanya dorongan dan startegi 

yaitu menciptakan manfaat, meningkatkan inovasi, kreatifitasberadaptasi 

dengan ekonomi pelanggan, menyediakan apa yang dianggap di butuhkan 

pelanggan, strategi yang lain dalam mengembangkan kewirausahaan  pada 

umunya. 

9. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Wirausaha  

Faktor Pendukung Ada beberapa faktor pendukung untuk seseorang dalam 

memilih jalur wirausaha sebagai jalan hidupnya. Faktor-faktor itu yaitu:  

A. Faktor individual/personal 

B. Suasana kerja  

C. Tingkat pendidikan  

D. Kepribadian 

E. Dukungan keluarga. 

f. Lingkungan dan pergaulan.  

g. Ingin lebih dihargai. 

h. Keterpaksaan dan keadaan. 

                                                             
45 R.W. Suparyanto, Kewirausahaan Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil(Bandung: 

Alfabeta, 2012), 24. 
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 Faktor penghambat Ada beberapa faktor yang mejadi 

penghambat dalam suatu usaha atau menjadi wirausaha. Faktor-faktor 

tersebut adalah berikut ini:  

1. Tidak mempunyai modal  

2. Tidak mempunyai keberanian untuk memutuskan  

3. Takut keluar dari zona nyaman.46 

Jadi faktor pendukung dan penghambat menjadi tolak sebuah 

usaha untuk menjadi seorang wiarausahawan.  Adanya faktor pendukung 

dan penghambat itu membuat dorongan bagi masayarakat yang ada di 

Desa. 

10.Tujuan dari Kewirausahaan, sebagai berikut: 

a. Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas.  

b. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha  untuk 

menghasilkan  produk yang baru. 

c. Membudayakan sikap kepada masyarakat  untuk menjadi wirausaha  

yang handal sukses dan unggul. 

d. Menumbuhkembangkan kesadaran orientasi untuk menjadi wiarusaha 

yang tangguh  untuk karang taruna dan masyarakat. 

Tujuan dari  Wirausaha Pada hakikatnya kewirausahaan adalah 

perwujudan sikap, perilaku, kemampuan serta semangat yang sangat 
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Tohar. M, Membuka Usaha Kecil (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 166-167.  
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mendasar untuk mendukung kehandalan, ketangguhan dan keunggulan  

juga kesuksesan wirausaha. 

11. Wirausaha Handal atau Pengusaha yang Baik Wirausaha Andal atau 

Pengusaha yang Baik Memiliki Ciri-Ciri Sebagai Berikut:  

a. Memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri untuk mencari 

pengahasilan dan keuntungan melalui perusahaannya.  

b. Mau dan mampu mencari peluang usaha yang menguntungkan dan 

melakukan apa saja yang bermanfaat.  

c. Mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang yang baru 

dan untuk kemajuan usahanya. 

d. Mampu berkomunikasi, dan bermusyawarah dengan berbagai pihak 

desa atau masyarakat untuk kemajuan usaha. 

e. Menangani usahanya dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. 

f. Mencintai kegiatan usahanya lugas dan tangguh tetapi cukup luwes 

dalam melindunginya.47 

Dari kesimpulan diatas bahwa untuk menjadi seorang wirausaha 

yang tangguh perlu adanya kerja keras dan motivasi sehingga 

membutuhkan usaha yang tidak  mudah disiplin untuk menjadi 

wirausaha yang sukses dan berkualitas. 
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12. Wirausaha Tangguh Wirausaha tangguh memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut:  

a. Berfikir dan bertindak strategi dan adaptif terhadap perubahan dalam 

berusaha mencari peluang keuntungan termasuk yang mengandung 

resiko yang agak besar dalam mengatasi berbagai masalah.  

b. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai 

keunggulan dalam memuaskan pelanggan.  

c. Berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan 

perusahaan serta meningkatkan kemampuan denagn sistem 

pengendalian internal. 

d. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan 

perusahaan terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja 

sama serta penumpukan permodalan.48 

Dari tindakan untuk menjadi wiarusaha yang tangguh  mempunyai 

strategi terahadap perubhaan dalm berwirausaha diperlukan adanya 

kemampuan dan ketangguhan sehingga menjadikan seorang irausaha yang 

sukses tangguh  bisa meningkatkan motivasi an kerja yang lebih dalam 

membangun usaha yang maju dan enterpeneurship. 
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Hendro, Dasar-Dasar Kewirausahaan: Panduan Bagi Mahasiswa untuk Mengenal, 

Memahami dan Memasuki Dunia Bisnis (Jakarta: Erlangga, 2011), 6. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

B. Pendekatan dan Jenis Pelitian 

Dalam penelitian ini digunakan  yaitu pendekatan kualitatif, yang memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, 

proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif 

cenderung dilakukan dengan analisa induktif dan hasil penelitian lebih 

menekankan kepada makna dari pada generalisasi. Dan dalam hal ini, jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang 

diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh 

pemahaman dari kasus tertentu, yang mana kasus tersebut harus bersifat unik 

atau memiliki karakteristik sendiri dari kasus lainnya.49 

Dalam penelitian kualitatif pengamatan yang di butuhkan secara langsung 

untuk memperjelas keabsahan dalam penelitian. 

C. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif  adalah proses pencarian data untuk memahami 

masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh,dibentuk oleh 

kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah.50Pada penelitian ini,peneliti 

berusaha memahami subjek dari kerangka berpikirnya sendiri.Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci,pengumpul data dan 

partisipasi penuh dengan melakukan pengamatan berperan serta yaitu peneliti 

                                                             
 1Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2012), 62. 

50
Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 84. 
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melakukan interaksi dengan subjek dalam waktu yang lama dan selama itu, 

data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis. 

D. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian  desa Winong Jetis Ponorogo 

merupakan desa tempat tinggal saya   di desa ini saya menemukan  

permasalahan peran karang taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial dan 

kewirausaha bagi masyarakat di desa Winong. Karena dengan adanya peran 

karang taruna di harapkan dapat  mengembangkan  kreativitas dan keahlian  

bagi  masyarakat   juga  menumbuhakan  rasa kepedulian sosial terhadap 

masyarakat yang ada di desa Winong.51 

E. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya.52 Secara umum, 

penentuan sumber didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber 

data dapat digolongkan ke dalam  sumber data primer dan  sumber data 

sekunder.53 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer  merupakan sumber data pokok yang diperoleh  secara 

langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.Sumber data 

primeryaitu sumber data yang diperoleh dari informan  secara melalui 

wawancara langsung kepada narasumber. Dalam penelitianini wawancara 

                                                             
3 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151 
4 
Ibid,152-153 

4 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 155 
5 
Ibid,156 
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dilakukan kepada ketua karang taruna,anggota karang taruna,masyarakat, 

dan kepala desa Winong. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunderyaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti 

menunjang data pokok. Sumber data sekunderdiperoleh dari dokumen-

dokumen seperti dokumen sejarah awal berdirinya Desa Winong 

JetisPonorogo, letak geografis Desa Winong JetisPonorogo, Visi, Misi, 

Tujuan,dan Struktur organisasi karang taruna, berkaitan dengan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden.Macam-macam wawancara antara lain yaitu : 

a)wawancaraoleh tim atau panel b)wawancara tertutupdan terbuka 

c)wawancara riwayat lisan dan d)wawancara terstruktur dan tidak 

struktur .54Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.55 

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, 

dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang 

diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-

ulang.56 

                                                             
54Sudarwan, Peneliti Kualitatif (Bandung:Pustaka Setia,2002),130. 
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Dalam hal ini teknik yang digunakan untuk memilih informan dalam 

wawancara menggunakan teknikpurposive sampling (pengambilan 

sampel berdasarkan tujuan) dan Snowball sampling (pengambilan 

sampel seperti bola salju). Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, 

misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti. 

Sedangkan  snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber data 

yang awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar, hal ini 

dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum 

mampu memberikan data yang memuaskan maka mencari orang lain 

yang dapat digunakan sebagai sumber data.57 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan Ketua karang taruna, 

kepala desa, anggota  karang taruna, dan masyarakat Desa Winong Jetis 

Ponorogo. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematikterhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau 

gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap 

subjek,tujuan mengamati  mendeskripsikan setting yang dipelajari, 

aktivitas-aktivitasyang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam 

aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang 

terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Observatif partisipatif 
                                                             

57 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 
2013), 218-219. 
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atau observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data yang 

paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Dengan tajam dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

nampak. Dalam penelitian ini yang saya observasi adalah kegiatan-

kegiatan karang taruna ,kondisi karang taruna, kondisi masyarakat dan 

kondisi karang taruna Desa Winong Jetis Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang 

dibuat oleh manusia baik berupa gambar maupun tulisan. Dokumen yang 

dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas 

(hard copy) maupun elektronik (soft copy). Dokumen dapat berupa buku, 

artikel media masa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, 

blog, halaman web, foto, dan lainnya.Dokumen berguna jika peneliti 

yang ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa tetapi 

mengalami kesulitan untuk mewawancarai langsung para pelaku.58 

Sehingga dokumentasi disini sangat di butuhkan dalam mendukung 

data hasil penelitian yang telah di jabarkan. Dokumentasi yang diamabil 

dalam penelitian ini hanyalah  dokumen visi-misi,tujuan,struktur, dan 

kegiatan Karang Taruna Desa Winong. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
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bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.59Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan 

tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan: 

1. Reduksi data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya.60Dalam penelitian ini maka data yang akan direduksikan 

adalah data-data hasil dari observasi, wawancara, serta hasil penelitian 

yang dilakukan  di Desa Winong jetis Ponorogo. 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.Mendisplay data 

                                                             
59Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 244. 
60Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 183. 
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selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring 

kerja dan chart.61 

3. Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan.Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambar suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah selesai 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, 

hipotesis atau teori.62 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam bagian 

ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut 

beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian 

diantaranya adalah perpanjangan keikut sertaan, pengamat yang tekun, dan 

triangulasi.63 

Dalam penelitian kualitatif keaslian data data yang di butuhkan harus 

secara langsung dari narasumber. 
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1. Perpanjangan Keikut Sertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti secara langsung  sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Dalam hal ini keikut sertaan tersebut tidak hanya 

dilakukn dalamwaktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikut 

sertaan peneliti pada latar penelitian.Maka perpanjangan keikut sertaan 

peneliti dalam penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan.   

Maksud dan tujuan memperpanjang keikut sertaan dalam penelitian 

ini adalah dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan 

oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri, maupun dari responden 

dan selain itu dapat membangun kepercayaan subyek, dengan terjun 

kelokasi dalam waktu yang cukup panjang, peneliti dapat mendeteksi 

dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data, pertama-

tama dan yang terpenting adalah distorsi pribadi. 

2. Pengamat yang Tekun 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan 

peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap interaksi edukatif guru PAI  dan 

karang taruna dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan 

kewiraushaaan masyarakat Desa Winong Jetis Ponorogo. 
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H. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Ada tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dapat 

digunakan antara lain triangulasi sumber, triangulasi teknik, dokumen, 

arsip dan triangulasi waktu.64 

1. Triangulasi Sumber  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.                                                                           

2. Triangulasi Teknik  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu 

dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda . Bila hasil uji menghasilkan 

data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya.65 

4. Tahapan-Tahapan Penelitian 

                                                             
64Ibid., 330-332. 

 65Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 
84-91. 
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Tahap-tahap penelitian kualitatif menyajikan tiga tahapan yaitu 

tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis intensif, dan 

di tambah dengan tahap terakhir dari penelitain yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. 

a. Tahap pra lapangan, ada enamyang meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan lokasi penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan 

persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan,yang meliputi: uraian tentang tahap 

pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis data selama 

pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

Dari  tahapan-tahapan yang telah dijabarkan dalam penelitian kualitatif    

bisa   dilihat diatas urutan-urutannya. Tahapan pra lapangan , kegiatan 

lapangan dan hasil penelitian. Sehingga pada penelitian tersebut dapat  

mengahasilkan sesuai data yang telah di dapatkan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Desa Winong 

Menurut sejarah terjadinya Desa Winong Jetis Ponorogo terdiri dari 

dua  desa yaitu  Desa Pandanderek dan Desa WinongJetis Ponorogo, 

kemudian pada tahun 1930 an kedua Desa tersebut digabungkan menjadi 

satu Desa yaitu  yang diberi nama Desa Winong Jetis Ponorogosampai 

sekarang. Dan pada perkembangannya kedua Desa tersebut bisa berintegrasi 

bahu membahu didalam pembangunan, baik Fisik maupun mental sampai 

sekarang ini. 60   

Kepala Desa yang menjabat semenjak berdirinya Desa Winong 

adalah sebagai berikut : 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
60

Fadlan Muhammad Kirom, blogspot.com.” http://www.fadhlal.net/2019/05/sejarah-
desa-winong.html, diakses 20 Mei 2019. 

NO NAMA MASA JABATAN 
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4 

5 

6 
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Kademun 
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Markun 
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Heri Sutrisno 

Agus Priyo Darmono 

Basuki Ahmad 

Hawin 

Hanif Syaifuloh 

- 

1963- 1965 

1965 – 1967 

1967 – 1990 

1990 – 1998 

1999 – 2000 

2000 – 2001 

2002- 2013 

2013-2014 

2018- Sekarang 
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2. Letak Geografis Desa Winong 

Karang Taruna Desa Winong Terletak Di  Desa Winong  Jetis 

Ponorogo Lokasi terletak berada Di Selatan Desa Josari Dan Desa Turi  

Kecamatan Jetis, Utara Desa Madusari Kecamatan Siman,Timur Desa 

Ngabar Dan Desa Demangan Kecamatan Siman, Barat Desa Ngampel  

Kecamatan  Balong Ponorogo. 

3. Susunan Organisasi Karang Taruna 

Susunan organisasi karang taruna desa winong terdiri dari ketua , 

wakil ketua,sekretaris,dan bendahara.  

Adapun susunan organisasi Karang Taruna Desa Winong  Jetis Ponorogo 

sebagai berikut: 

Ketua  :  Fery Setiawan. 

Wakil Ketua : Danang Samudro. 

Sekretaris  : Lely Novita Dewi. 

Bendahara : Nia Ratnasari.61 

4. Visi,Misi ,Dan Tujuan  Karang Taruna di Desa Winong. 

a. Visi  Karang Taruna Desa WinongJetis Ponorogo: 

   Menciptakan  hubungan dan persaudaraan antara anggota karang 

taruna dan masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan 

rasa peduli di lingkungan Desa Winong Jetis Ponorogo.  

b. Misi Karang Taruna Desa Winong Jetis Ponorogo : 

                                                             
61

Lihat Pada TranskripDokumentasi Nomor:01/D/10/03/2019  Dalam Lampiran 
Penelitian Ini. 
 



47 
 

1. Terwujudnya kesejahteraan sosial dan kreativitas anggota 

masyarakat yang ada di Desa Winong Jetis Ponorogo. 

2. Menjadikan kelompok karang taruna seabagai mitra 

kewirausahaan bagi masyarakat dan pemuda-pemudi Desa 

Winong Jetis Ponorogo. 

3. Mengadakan kegiatan yang dapat mempererat hubungan pemuda 

pemudi   dengan masyarakat. 

4. Melestarikan  nilai-nilai seni dan budaya masyarakat Desa 

WinongJetis Ponorogo. 

5. Turut  membantu masyarakat menjaga lingkungan Desa 

WinongJetis Ponorogo. 

c. Tujuan Karang Taruna Desa WinongJetis Ponorogo: 

2. Tumbuhnya jiwa rasa peduli terhadap sesama anggota dan 

Masyarakat. 

3. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda yang 

ada di Desa Winong Jetis Ponorogo. 

4. Tergeraknya kesadaran anggota  karang karang taruna untuk 

mengembangkan kreativitas pemuda pemudi desa Winong Jetis 

Ponorogo. 

5. Menumbuhakn jiwa enterpeneurshipterhadap anggota  karang 

taruna dan masyarakat.62 

 

                                                             
62

Lihat Pada Transkrip  Dokumentasi Nomor: 02/D/10/03/2019 dalam lampiran  
penelitian ini. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Strategi  KarangTaruna mengembangkan kepedulian sosial  masyarakat di 

Desa Winong Jetis Ponorogo. 

Masyarakat di Desa Winong Jetis Ponorogo yang  kurang rasa 

kepedulian dalam hal sosial terhadap sesama, sekarang lebih ditingkatkan  

dalam hal kegiatan sosial yang paling berperan disini adalah karang 

tarunadalam mendidik dan mengembangkan kepedulian sosial terhadap 

karang taruna. 

”Kondisi masyarakat  di Desa Winong  Jetis Ponorogo  masih kurang 

rasa kurang   peduli terhadap lingkunganya ,dengan mengadakan kegiatan-

kegiatan positif  dengan menggandeng masyarakat  untuk lebih peduli baik 

lingkunganya.63” 

Beradasarkan pernyataan hasil Wawancara saya dengan kepala desa 

sudah di apresiasi penuh  sesuai pertanyaan yang sudah saya jabarkan. 

Menurut hasil  wawancara dengan kepala Desa Winong pada Selasa Tanggal 12  
Maret 2019 Pukul 09.40-10.00  kgiatan karaegiatan -kegiatan yang saudah saya 
ikuti dari kPeran  saya sebagai kepala desa ke untuk kegiatan  karang  taruna itu 
sangatlah penting dengan mendukung dan memberikan sokongan dana untuk 
kegiatan karang taruna yang menurut saya selama itu dalam kegiatan positif, 
sebagai generasi muda yang  yang bisa menjadi agen perubahan terutamanya di 
sini di desa  dalam mendidik kepedulian sosial dan kewirausahaan  di desa 
winong tentunya   dengan  mengajak anggota dan masyarakat mengadakan 
kegiatan donor darah,pijat refleksi, buka bersama, sedekah kepada warga desa 
winong, kerja bakti sosial,senam bersama,pengajian, kegiatan kajian 
kemaulidan,bazar, pelatihan kewirausahaan,sosialisasi kewirausahaan dan masih 
banyak lagi kegiatan lainnya.64 
 

 

                                                             
63Lihat  Pada Transkrip Observasi  Nomor :01/O/13/02/2019 dalam lampiran penelitian 

Ini. 
64

Lihat pada Transkrip  Wawancara Nomor:02/W/12/03/2019 dalam lampiran penelitian 
ini. 
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 Karena disini Karang Taruna  Desa Winong Jetis Ponorogo dapat  

mengubah masyarakat  yang lebih baik untuk mejadikan Desa Winong Jetis 

Ponorogoitu sendiri  lebih maju dan berkualitas dengan dukungan dari semua 

pihak desa bukan saja karang taruna saja ,  namun juga masyarakat yang ada di 

Desa Winong. 

 Kegiatan karang taruna bukan hanyayang berperan ketua  karang taruna desa 
Winong saja namun juga anggota berperan dalam kegiatanya meskipun peran ketua karang 
taruna sangatlah aktif. Hasil wawancara saya dengan ketua karang taruna  Fery pada 10 
Maret 10.00-10.15   sebagai karang taruna saya memiliki peran Peran  saya sebagai  ketua 
karang taruna  merupakan  menggalakan agen perubahan dalam desa  dalam 
mengembangkan strategi kepedulian sosial adalah mengajak masyarakat desa winong untuk 
memiliki rasa peduli  terhadap lingkungan dan peran karang taruna dalam mendidik dan 
mengembangkan kewirausahaa dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat 
di desa Winong.65 

 

Pada era  modern  generasi muda karang taruna pastinya sadar terhadap  

perkembangan  teknologi  yang ada di Era Modern kemajuan teknologi akan 

mempengaruhi yang namanya rasa kepedulian sosial tidak biasa di pungkiri 

bahwa  generasi muda dan masyarakat pada saat ini pasti  sebagian besar sudah 

menggunakan teknologi yang canggih,pastinya kita harus  sadar menggunakanya 

sesuai dengan kebutuhan  yang bermanfaat.  

Untuk kegiatan karang taruna dalam kepedulian sosial sangatlah banyak 

yang sudah di adakan  dalam   hari- hari Perayaan ataupun kegiatan  tertentu. 

Seperti hasil pengamatan sayapada hari kamis 10 Maret 2019 sekitar Pukul 10.00-11.00 
WIB dari pengamatan saya  dari kegiatan yang sudah saya  diadakan selama ini Bentuk-
bentuk contoh  kegiatan masyarakat  desa Winong dalam kepedulian sosial yang ada di 
desa seperti kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:  bakti sosial, donor darah,cek 
kesehatan gratis, pijat refleksi gratis, kerja bakti,  buka bersama di bulan Ramadhan dan 
masih banyak lagi kegiatan yang  dilaksanakan oleh karang taruna di Desa Winong, selain  
kegiatan  kepedulian  yang dikembangkan namun kegiatan keagamaan seperti: 

                                                             
65

Lihat pada Transkrip Wawancara Nomor:01/W/10/03/2019 dalam  lampiran penelitian 
ini.   



50 
 

pengajian,kajian kemaulidan dan yasinan juga sedekah kepada orang yang 
membutuhakan di sekitar Desa Winong Jetis Ponorogo,  baksos di kampung idiot karang 
patihan balong, pengumpulan dana untuk korban bencana di palu  desa Winong   Jetis 
Ponorogo.66 

 

Dari bentuk kegiatan yang sudah diselenggarakan  akan menambah   

kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di desa Winong  Jetis Ponorogo dan  dapat 

meningkatkan kepedulian yang amat besar terhadap sesama.  Dengan kegiatan 

tersebut  dapat menambah rasa jiwa sosial  karang taruna dan masyarakat Desa 

Winong Jetis Ponorogo.  Banyak sekali  kegiatan yang sudah di adakan Karang 

Taruna Desa Winong  Jetis Ponorogo.” Menurut pernyataanVeni pada tanggal 10 

Maret sekitar pukul 20.30.20.40 Kegiatan pengembangan kepedulian sosial 

contohnya  diantaranya yaitu donor darah,baksos.cek kesehatan gratis ,pijat 

refleksi,kerja bakti kajian kemaulidan dan isra mi’raj dan juga buka bersama   

adik-adik karang taruna”.67 

Kegiatan- kegiatan karang taruna Desa Winong Jetis Ponorogo dalam 

mengembangkan Kepedulian sosial masih banyak lagi kegiatan tersebut 

kedepannya akan terus dikembangkan dalam mendidik masayarakat  di Desa 

Winong Jetis Ponorogo. 

Dari kegiatan itu semuanya nantinaya akan menambah rasapeduli  

sosialmasyarakat dan karang taruna Desa Winong Jetis Ponorogo  itu sendiri lebih 

baik dan berkualitas. 

                                                             
66

Lihat  PadaTranskrip Observasi Nomor:02/O/14/02/2019 dalam lampiran penelitian ini. 
67

Lihat Pada Transkrip Wawancara Nomor:04/W/04/03/2019 dalam lampiran penelitian 
ini. 
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Apalagi  era kemajuaan zaman ini banyak sekali faktor menurunya rasa 

kepedulian yang membuat masayarakat dan karang taruna Desa Winong  Jetis 

Ponorogo kurang peduli yang namanya rasa kepedulian untuk membantu terhadap 

sesama   dan sekitar lingkungan. “ Menurut Hasil  pernyataan  Riska pada tanggal 

11  maret 2019 sekitar pukul 19.00-19.15faktor  menurunya kepedulian sosial 

adalah  karena banyak sekarang yang kecanduan dengan gadget sehingga lebih 

fokus kepada handphonenya daripada orang disekitarnya.68” 

 Untuk strategi mengembangkan kepedulian sosial masyarakat di Desa 

Winong   Jetis Ponorogo dari hasil pengamatan  saya, Sebagian besar  masih 

kurangnya rasa akan kepedulian sosial  maka perlunya  di kembangkan kegiatan 

yang positif dengan menggandeng karang taruna untuk berperan aktif dalam 

mengajak masyarakat untuk selalu peduli baik dilingkungan sekitar maupun 

kepada sesama anggota karang taruna Desa  Winong Jetis Ponorogo. 

 
Hasil wawancara dengan  Nia pada pada tanggal 4 Maret 2019 Sekitar pukul 21.00-

21.30Strategi yang digunakan adalah pembelajaran dilingkungan masyarakat, dengan 
pembelajaran dilingkungan masyarakat diharapkan dapat  bisa memiliki rasa peduli 
terhadap lingkungan sekitar bukan Cuma itu namun juga  bealajar dari lingkungan 
keluarga dan bisa mengaplikasikan pembelajaran yang dapat di dapat dari lingkungan 
sekolah untuk mencapai strategi itu semua  perlu adanya dukungan dari strategi lain 
yang dapat mendukung seperti hasil dari observasi yang saya lakukan:  menurut Nia 
Strategi yang pertama, dengan saling mengingatkan terhadap anggota bahwa kegiatan 
ini sangat penting untuk mengembangkan  kegiatan yang sudah ada demi kemajuan 
desa  Winong Jetis Ponorogo itu sendiri.69 

 
 

 Dari strategi Karang Taruna Desa Winong Jetis Ponorogo akan lebih 

membuat kemajuan  masyarakat desa Winong  itu sendiri lebih sadar dan cekatan 

                                                             
68

Lihat pada Transkrip Wawancara Nomor:06/W/11/03/2019dalam lampiran penelitian 
ini. 

69
Lihat pada Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/04/03/2019dalam lampiran penelitian 

ini. 



52 
 

terhadap kegiatan yang sudah di adakan.“Menurut  perkataan  Ibu  Purwati pada 

tanggal 08  maret 2019 Dari  alasan  kegiatan tersebut   akan memberikan manfaat 

yang baik danpositif perlunya kegiatan tersebut dengan mengembangkan yang 

namanya rasa peduli dan jalinan silaturahmi dapat dikembangkan terus 

menerus.70” 

Kegiatan karang taruna ini juga diharapkan  memberikan manfaat kepada 

masyarakat akan sadar dalam  rasa jiwa sosial dalam masyarakat dalam membantu 

sesama masyarakat yang ada di sekitar mereka. 

Menurut  perkataan Bu Ratna hasil dari wawancara pada tanggal 08 Maret 2019 
sekitar pukul 16.30-16.45, Di era modern banyak faktor yang menyebabkan  ini rasa 
peduli sosial terhadap masayarakat itu masih kurang tergugah untuk melaksanakan 
karena kebanyakan dari generasi kaum milenial sekarang ini masih banyak yang 
kurang punya rasa peduli sosial seperti  kemajuan teknologi yang merajarela 
contohnya seperti internet ,sosial media, tayangan tv,youtube dan masih banyak lagi 
sehingga anak muda sekarang kurang sekali bersosialisasi dengan masyarakat  
Sehingga di butuhakan rasa peduli dalam sosial dan masyarakat juga kegiatan 
karang taruna.  Seperti mengadakan bakti sosial, kegiatan keagamaan, donor darah 
,cek kesehatan, kerja bakti,pemberian bantuan  sembako kepada masyarakat desa  
Winong yang kurang mampu diharapkan dengan pemberian bantuan tersebut dapat 
menambah rasa peduli masyarakat desa WinongJetis Ponorogo.71 

 
 

  Diharapkan  kegiatan tersebut akan terus berlangsung dan terus berjalan 

demi kemajuan desa Winong Jetis Ponorogo memberikan manfaat kepada 

masyarakat dan anggota untuk  memiliki rasa peduli saling membantu dan tidak 

mementingakan ego untuk dirinya sendiri karena masyarakat dan karang taruna di 

Desa Winong Jetis harus bekerja sama untuk kesejahteraan dan kemajuan Desa 

Winong Jetis Ponorogo. 

                                                             
70

Lihat Pada TranskripWawancara Nomor:08/W/08/03/2019 dalam lampiran penelitian 
ini  

71Lihat PadaTranskrip Wawancara Nomor: 07/W/08/03/2019 dalam lampiran  penelitian 
ini. 
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  Kegiatan Karang Taruna Desa Winong Jetis Ponorogo juga akan 

memberikantelah banyak sekali membantu dalam mendidik dan mengembangkan 

kegiatan-kegiatan Desa Winong Jetis Ponorogo juga akan memberikan manfaat 

selain kepada masyarakat dan karang taruna juga kepada dirinya sendiri yang 

lebih baik lagi.   

 

C. Strategi Mengembangkan Kewirausahaan  Masyarakat Yang Ada Di 

Desa Winong Jetis Ponorogo. 

 Keadaan tentang  situasi dan kondisi masyarakat di Desa Winong Jetis 

Ponorogo yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan pekerja dijalan  yaitu 

mengaspal jalan. Membuat karang taruna mengembangkan dan melatih  

masyarakat dan anggota Karang Taruna dalam kewirausahaan dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialiasai tentang kewirausahaan dalam 

membuat suatu usaha yang bisa dikembangkan di Desa Winong Jetis 

Ponorogo.Hasil observasi  tanggal 14 februari 2019  sekitar pukul 14.00  yang 

saya lakukan  di desa Winong keadaan anggota Karang  Taruna yang sebagian 

besar  yang lebih aktif dan kompak sehingga  bisa memajukan dan mengadakan 

kegiatan -kegiatan kewirausahaan.”.72 

 Sehingga dari hasil kekompakkan karang taruna dapat membuatdan membentuk 

kegiatan- kegiatan yang lebih positif . 

Hasil Wawancara  Nia pada tanggal 04 maret pada pukul 20.00-20.15 Bentuk 
kewiraushaan di desa Winong Jetis Ponorogo masih dalam bentuk pelatihan  -
pelatihan kewirausahaan namun dalam waktu dekat akan segera terealisisasi  dengan 
dukungan dari pihak desa. Sementara kegiatan ini masih seperti pelatihan pembuatan 

                                                             
72

Lihat Pada Transkrip Observasi  Nomor:04/O/14/03/2019dalam lampiranpenelitian ini. 
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bros dan pulpen,pelatihan pembuatan tepung, ngopi bareng bersama narasumber 
untuk sharing terkait kegiatan wirausaha.73 

  

Walaupun hanya kegiatan sosialisasi pelatihan masyarakat mulai sadar 

dan dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan dengan membuka 

cathering makanan, mengelola BUMDES dan kerajinan yang telah  berikan 

kepada anggota Karang Taruna untuk diberikan  latihan mendidik masyarakat 

mengembangkan kewirausahaan.  

Selain dari pernyataan yang di atas kegiatan karang taruna dari hasil wawancara 
saya dengan  Giyar Pranoto pada  tanggal 05 Maret 2019 Sekitar Pukul 19.00-19.15 
Kegiatan  kewirausahaan walaupun belum tereleasasi dalam bentuk pemasaran 
masih dalam bentuk sosialisasi pelatihan  namun dalam waktu dekat akan di 
anggarkan untuk kegiatan kewiarusahaan  supaya mereka dapat menjual dan 
memasarkan hasil pelatihan-pelatihan yang sudah di dapatkan.  Untuk sementara 
kegiatan kewirausahaan masih  dalam bentuk pelatihan-pelatihan  seperti pembutan 
bros,pembuatan gantungan kunci , pembuatan makanan olahan rumahan,sosialisasi 
pembuatan tepung, dan kajian  kewirausahaan dengan mendatangkan narasumber 
dari luar kota ponorogo.74 

 

 Kegiatan karang taruna  Desa Winong Jetis Ponorogo dalam bentuk 

pelatihan namun  antusias  masyarakat  dan  anggota dalam mengikuti 

sangatlah besar dan sangat di dukung dari semua pihak   yang ada di Desa 

WinongJetis Ponorogo . 

  Dengan   strategi yang dengan mengadakan pelatihan di Desa 

Winong Jetis Ponorogo  dapat meningkatkan kegiatan kewirausahaan dan juga 

mengubah pemikiran  masyarakat di Desa Winong Jetis Ponorogo. 

“Dari  hasil wawancara  dengan pak  Fery pada 10 maret 2019 sekitar pukul 
09.00-09.15Strategi mengembangakan kewirausahaan dengan melakukan 
pelatihan-pelatiahan kewirausahaan. Dan pembelian alat untuk mengembangkan 
kegiatan karang taruna seperti alat pembelian penggilingan tepung, dan bumdes 

                                                             
73

Lihat pada Transkrip WawancaraNomor:03/W/04/03/2019dalam  lampiran penelitian 
ini   

74
Lihat pada Transkrip WawancaraNomor:05/ W/05/03/2019 dalam lampiran penelitian 

ini. 
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sebagai lembaga untuk mengembangkan karena kepengurusanya diserahkan 
kepada karang taruna.Untuk kegiatan kewirausahaan sementara ini masih dalam 
proses  masih dalam  perencanaan namun diharapkan dengan di bangunnya  
Badan usaha milik desa  yang di kelola oleh karang taruna dapat cepat terlaksana 
masyarakat  dan anggota karang taruna dapat lebih bisa mendidik masyarakat desa 
winong untuk menjadi pengusaha yang sukses walaupun hanya di dalam kota 
setidaknya masyarakat dapat memenuhi kebutuhanya sendiri  maupun 
kelurganya.Strategi  untuk mengembangkan kewiraushaaan mengajak kepala desa 
beserta jajaranya untuk bekerja sama karena desa menganggarkan untuk kegiatan 
karang taruna desa winong Jetis Ponorogo  seperti pembelian alat pembuatan  
tepung beras, pembangunan BUMDES itu untuk sementara direncanakan masih 
akan dikembangkan kedepanya mungkin dengan  kaum muda-mudi dapat  
berkreasi inovasi dan kreatif.”75 
 

 Kegiatan yang telah dilaksanakan perlu di butuhkan yang namanya 

kerja sama  antara masyarakat, kepala desa ,dan anggota karang taruna  

sehingga bisa diciptakan  kekompakan  dan kebersamaan  keguyub rukunan  

semua pihak yang ada. 

  Dari kegiatan karang Taruna Desa Winong  Jetis Ponorogo dalam 

kewirausahaan di sini pastinya  tidak semuanya bisa terealisasi semua namun 

juga  ada faktor yang mempengaruhi kegiatan karang taruna. Telah 

dismapaikan oleh Veni  pada  Minggu,10 Maret 2019 sekitar pukul 20.30-

20.40 Faktor yang menjadi penghambat   yang di alami masyarakat dan karang 

taruna di desa Winong Jetis Ponorogoyang paling dominan  disini terkendala 

modal dan  cara membuat masyarakat dan pemuda pemudi lebih percaya diri 

dalam membuka usaha. 76 

 Dari faktor diatas membuat pastinya sudah banyak dialami yang 

namanya terkendalanya   rasa sadar untuk berwirausaha yang profesional dan 

handal.’’ Telah disampaikan riska pada wawancara pada tanggal  11 maret 

                                                             
75Lihat pada TranskripWawancara Nomor:01/W/10/03/2019 dalam lampiran penelitian 

ini.  
76

Lihat pada TranskripWawancaraNomor:06/ W/11/03/2019dalam lampiran penelitian 
ini. 
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pukul 20.00-20.30 Faktor yang menjadi penghambat   yang di alami 

masayarakat dan karang taruna di Desa Winong  Jetis Ponorogoyang paling 

dominan  disini terkendala untuk lari dari zona nyaman dan keberanianya 

untuk memutuskan membuka peeluang pekerjaan dan usaha baru bagi 

masayarakat.”77 

 Karena disini masyarakat tidak mau ambil resiko untuk keluar dari 

zona nyaman, mereka lebih memilih bekerja yang instant  dengan penghasilan 

yang mungkin mereka anggap cukupdalam kehidupan sehari- hari masyarakat 

dan  karang taruna Desa Winong Jetis Ponorogo. 

 Karang taruna Desa Winong Jetis Ponorogo mengajak masyarakat  

untuk bisa berwirausaha walaupun mereka  sudah mempunyai pekerjaan tetap 

namun bisa juga dijadikan pekerjaan sampingan di Waktu libur untuk 

mengembangkan kreativiatas dan inovasi  yang ada di Desa Winong Jetis 

Ponorogo. 

 Kegiatan karang taruna desa Winong Jetis Ponorogo dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman baru, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tersebut pastinya 

perlu  adanya strategi untuk ikut aktif dalam kegiatan mengembangkan 

kreatifias dan inovasi. 

Seperti yang tealah disampaikan oleh   Feri SetyawanWinong  pada tanggal 10  Maret 
2019 sekitar jam 09.00-09.15, Strategi saya  sebagai ketua karang taruna dalam 
mengembangakan kewirausahaan dengan melakukan pelatihan-peltiahan kewirausahaan. 
Dan pembelian alat untuk mengembangkan kegiatan karang taruna seperti alat pembelian 
penggilingan tepung, dan bumdes sebagai lembaga untuk mengembangkan karena 
kepengurusanya diserahkan kepada karang taruna.Untuk kegiatan kewirausahaan 
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Lihat pada TranskripWawancara Nomor:04/W/10/03/2019 dalam lampiran penelitian 
ini. 
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sementara ini masih dalam proses  masih dalam  perencanaan namun diharapkan dengan 
di bangunnya  Badan usaha milik desa  yang di kelola oleh karang taruna dapat cepat 
terlaksana masyarakat  dan anggota karang taruna dapat lebih bisa mendidik masyarakat 
desa winong untuk menjadi pengusaha yang sukses walaupun hanya di dalam kota 
setidaknya masyarakat dapat memenuhi kebutuhanya sendiri  maupun kelurganya.Strategi  
untuk mengembangkan kewiraushaaan mengajak kepala desa beserta jajaranya untuk 
bekerja sama karena desa menganggarkan untuk kegiatan karang taruna Desa Winong 
Jetis Ponorogo  seperti pembelian alat pembuatan  tepung beras, pembangunan BUMDES 
itu untuk sementara direncanakan masih akan dikembangkan kedepanya mungkin dengan  
kaum muda-mudi dapat  berkreasi inovasi dan kreatif.78 

 

 Kegiatan karang taruna di Desa Winong Jetis Ponorogo dengan 

pengembangan pelatiahn-pelatihan dapat memberikan perubahan bagi 

kesejahteraan bagi masyarakat dan anggota karang taruna, dan juga 

diharapkan menambah kreativitas dan inovatif, pemikiran masyarakat desa 

Winong, 

 Lalu disini juga diterapkan strategi yang telah digunakan anggota 

karang taruna   untuk mengajak masyarakat Desa Winong Jetis Ponorogo 

strategi yang digunakan anggota masih sebatas pelatihan –pelatihan 

wirausaha dan mengembangkan kreativitas dan inovasi berfikir masyarakat di 

Desa WinongJetis Ponorogo untuk berfikir maju mengemabangkan 

kreativitas dan inovasi yang ada di Desa Winong Jetis Ponorogo“.79 

 Dengan kerja sama  karang taruna sebagai pendukung  kemajuan 

strategi Desa Winong  Jetis Ponorogo.Selain itu strategi lain  yang telah 

diterapkan oleh anggota lain demi kelancaran kegiatan Desa Winong Jetis 

                                                             
78 Lihat Pada Transkrip WawancaraNomor:01/W/10/03/2019 Dalam lampiran penelitian 

ini.  

79
Lihat pada Transkrip Wawancara Nomor:04/W/10/03/2019Dalam lampiran penelitian 

ini.  
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Ponorogo dengan mengadakannya   bazar- bazar kewirausahaan di  suatu 

peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. 

Hasil wawancara saya dengan riska dengan riska pada tanggal 11 maret 2019  pada pukull 
19.00 -19.15  Strategi untuk mengembangkan wirausaha dengan mengajak masyarakat dan 
anggota karang taruna untuk  mengembangkan menjadi wirausaha dengan mengadakan pelatihan 
dan mengadakan bazaar  atau hari peringatan Republik Indonesia sebagai cara mengubah 
pemikiran masyarakat dan karang taruna di desa Winong  sebagai aksi  peduli dan belajar dalam 
Wirausaha, dan juga sebagai  pengembangan  kreativitas dapat membuat peluang baru bagi 
masyarakat dan karang taruna, menambah nilai ekonomi bagi masyarakat, menambah manfaat 
sebagai strategi memenuhi kebutuhan masayarakat Desa Winong  Jetis Ponorogo.80 

 

Dengan kegiatan mengadakan bazar dan pelatihan  pastinya akan 

memberikan dampak positif kepada masayarakat dan karang taruna  di Desa 

Winong Jetis Ponorogo.Dari hasil pelatihan pelatiahan anaggota karang taruna  

kepada masyarakat telah mengahasilkan kegiatan-kegitatan untuk mendukung  

kegiatan kewirausahaan.”Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Ratna pada 

tanggal  7 Maret 2019 pada pukul 16.00-16.15  kegiatan kewirausahaan yang 

sudah saya ikuti dari kegiatan karang taruna yaitu pembuatan bros, sosialisasi 

kewirausahaan , dan pelatihan  cara membuat tepung.”81 

 Dari kegiatan kewirausahaan yang telah diikuti dan dilaksanakan  

semoga dapat menambah ilmu bagi masyarakat dan anggota karang taruna, 

selain itu kegiatan Karang Taruna juga dibantu dengan mendatanngkan 

narasumber dari Ponorogo dan luar kota Ponorogo yang dapat menambah nilai  

menciptakan produk baru, karena dengan melihat kondisi masyarakat dan 

anggota karang taruna Desa Winong Jetis Ponorogo.  

                                                             
80Lihat pada Transkrip Wawancara Nomor:06/ W/11/03/2019dalam lampiran penelitian 

ini. 
81

Lihat Pada Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/03/2019dalam lampiran penelitian ini. 
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Semua kegiatan karang taruna  Desa Winong Jetis Ponorogo 

pastinya memberikan  manfaat  tersendiri bagi anggota dan masyarakat  

kegiatan kewirausahaan pastinya akan memberikan distribusi yang 

bermanfaat, dari kegiatan yang sudah saya pernah ikuti  sangatlah memberikan  

dampak yang positif demi kemajuan Desa Winonga Jetis Ponorogo apalagi 

dapat dukungan dari pihak desa  yang begitu banyak dan bermanfaat bagi kita 

semua. Telah disampaikan oleh  Ibu Ratna  pada tanggal 07 Maret 2019 

sekitar pukul 16.00-16.15, manfaat dari kewirausahaan diharapkan saya bisa 

mengembangkan usaha saya yang kebetulan saya mempunyai  usaha membuat 

menjahit baju terkadang saya juga memanfaatkan kain bekas untuk dibuat 

bross atau accesoris lain untuk saya jual di BUMDES Al-fazza Winong Jetis 

Ponorogo.82 

 Dari manfaat di atas akan cepat tersalurkan dan terealiasi kegiatan-

kegiatan yang bermanafaat lagi dan akan cepat memberikan  distribusi yang 

positif demi kemajuan Desa Winong Jetis Ponorogo. 

Kegiatan  kewirausahaan di desa Winong Jetis  Ponorogo membuat  

karang taruna  dan masyarakat untuk lebih maju dalam perannya demi 

kemajuna desa  mampu menumbuhkan sikap percaya diri, tekun , jujur ,dan 

amanah,dan mampu bekerja sama dengan anggota dan masyarakat untuk tidak 

mementingkan ego diri manusia untuk tidak malu menjadi wirausaha yang 

handal.Hasil observasi  saya tanggal 14 Februari 2019 pada pukul 11.00-11.30 

kegiatan kewirausahaan akan memberikan tujuan tertentu yang bisa 
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Lihat Pada Transkrip Wawancara Nomor:07/W/03/2019 Dalam Lampiran Penelitian 
Ini. 
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meningkatkan pemikiran masayarakat untuk menjadi wirausaha  yang sukses 

dan unggul demi kemajauan Desa Winong Jetis Ponorogo dan semoga  bisa 

menjadi contoh desa-desa lain untuk menjadi desa percontohan”. 83 

Peran karang taruna di Desa Winong Jetis Ponorogo, memberikan 

peran yang aktif dan sangat dibutuhkan, karena karang taruna Desa Winong 

Jetis Ponorogo  pastinya bisa mendidik dan mengembangkan kegiatan 

masyarakat yang ada di Desa Winong Jetis Ponorogo.   

Karang Taruna di Desa Winong Jetis Ponorogo dalam kegiatan 

kewirausahaan pastinya juga  faktor penghambat dan masalah yang dihadapi 

dari kegiatan-kegiatan yang telah diadakan  karena mereka lebih memilih  

suasana kerja yang berbeda dibanding harus mengikuti pelatihan yang 

mungkin mereka akan kebingungan  yang namany terkendela modal, rasa 

percaya diri dan pastinya terkendala modal  maka dari itu dukungan dari 

keluarga  sangatlah bergantung untuk kepribadian membentuk mental kepada 

masyarakat dan anggota Karang Taruna Desa Winong Jetis Ponorogo.Karang 

taruna Desa Winong Jetis Ponorogo mengadakan pelatihan-pelatihan pastinya 

juga mempunyai tujuan untuk mencapai visi, misi untuk dicapai. 

  Dari penelitian yang saya temukan untuk menjadikan masyarakat 

Desa Winong Jetis Ponorogo untuk  membuka peluang dan menyadarkan 

pemikiran yang maju tidaklah mudah, apalagi untuk menjadikan  rasa percaya 

diri dan membuka peluang tidaklah semudah yang dibayangkan.  

                                                             
83

Lihat  Pada Transkrip Observasi Nomor:03/O/14-II/2019Dalam lampiran penelitian ini. 
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  Karang Taruna Desa Winong  Jetis Ponorogo mencoba bekerja 

keras  dan komunikasi kepada pihak desa untuk mendukung kegiatan 

pelatihan karang taruna  dalam mengadakan kegiatan  pealatiahan dan 

sosialisasi kewirausahaan. 

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan Karang Taruna Desa Winong  

Jetis Ponorogo selama ini telah memberikan hal yang positif bagi masyarakat 

dan Karang Taruna Desa Winong Jetis Ponorogo. 

 Karang taruna harus bisa membuat kegiatan positif yang berguna seprti yang telah  di 
dikatakan oleh ibu rini pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 14.00-14.20  Manfaat yang 
diperoleh dalam kegiatan karang taruna: 

1. Bagi anggota karang taruna memberikan manfaat untuk saling peduli terhadap 
anggota dan masyarakat. 

2. Bagi masyarakat meberikan manfaat membuka peluang bagi masyarakat untuk 
membuka usaha baru dan  menggugah rasa peduli terhadap sesama dengan 
diadakannya. 

3. Bagi diri sendiri sendiri memberikan kesempatan baru terhadap pelatihan ilmu 
bermanfaat,pengalaman baru dan pengetahuan yang lebih luas.84 
 

 Dari rangkaian kegiatan kewirausahaan karang taruna desa Winong  

Jetis Ponorogo kegiatan itu semua telah dilakukan demi kemajuan Desa 

Winong  Jetis Ponorogo dan semoga menjadi  desa percontohan bagi desa-

desa lainnya. 

  

                                                             
84

Lihat Pada Transkrip WawancaraNomor:09/W/08/03/2019 dalam lampiran penelitian 
ini. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Tentang Strategi Karang Taruna Dalam Mengembangkan 

Kepedulian Sosial Masyarakat Di Desa Winong Jetis Ponorogo 

 Peran karang taruna dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2009 
pasal 17 ayat 3 peran aktif pemuda sebagai agen perubahan  diwujudkan 
dengan mengembangkan:85 
h. Pendidikan dan demokratis. 

i. Sumber daya ekonomi. 

j. Kepedulian terhadap masyarakat. 

k. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

l. Olahraga seni dan budaya. 

m. Kepedulian kewirausahaan. 

n. Kepemimpinan dan pelopor pemuda. 

Karang taruna di Desa Winong yang terletak  di Desa Winong Jetis 
Ponorogo. Karang taruna merupakan lembaga kemasyarakatan yang 
merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan 
berkembang atas dasar rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk 
masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat 
sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial  dari, 
oleh atau kiomunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha 
kesejahteraan sosial, yang secara fungsinal dibina dan dikembangkan 
departemen sosial .86 

 Dari hasil penelitian yang saya temukan  dilapangan karang taruna di 
Desa Winong yang masih kuranng peduli terhadap rasa kepedulian  terhadap 
lingkungan dan juga kebanyakan masyarakat nya masih kurang  bersosial 

                                                             
85 Kementerian  Pemuda dan Olahraga,Undang-Undang No 40 tahun 2009 pasal 17 ayat 3 

(Jakarta:2009), 9 
86Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 5 Pasal 1 Tahun 2007(Jakarta:2007),2 
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dalam   keseharian, membuat karang taruna desa Winong berperan aktif dalam 
mengadakan kegiatan–kegiatan  yang positif seperti kegiatan kepedulian 
sosial. Seperti halnya yang disampaikan  Darmiyati Zuhdi bahwa kepedulian 
sosial  peduli sosial  adalah perilaku dan tindakan yang selalu ingin  memberi 
bantuan kepada masyarakat.87 

  Kegiatan karang taruna Desa Winong   bentuk-bentukkegiatan karang 
taruna desa winong  dalam kepedulian sosial sudah banyak di selenggarakan. 
Bentuk-bentuk kepedulian sosial telah disamapaikan Bukhari Alma,dkk 
membagi berdasarkan lingkungannya yaitu: 

1.  Lingkungan Keluarga, 

2.  Lingkungan Sekolah  

3. Lingkungan Masyarakat.88 

Karang taruna Desa Winong  Jetis Ponorogo berusaha lebih berperan 
kepada lingkungan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan  bersama anggota 
dan masyarakat  dalam memupuk rasa kepedulian sosial Desa Winong Jetis 
Ponorogo. Berdasarkan hasil yang sudah saya temukan kegiatan-kegiatan 
karang taruna yang paling dominan adalah kegiatan dilingkungan masayarakat 
Desa WinongJetis Ponorogo , Karang Taruna Desa Winong Jetis Ponorogo 
sudah banyak mengadakan kegiatan kegiatan berdasarakan hasil penelitian 
yang saya temukan kegiatan kepedulian Sosial Desa WinongJetis Ponorogo 
diataranya: donor darah, kerja bakti di lingkungan dan kegiatan jumat  bersih, 
baksos, sedekah kepada masyarakat disekiar, pengajian, kajian kemaulid’an, 
senam bersama cek kesehatan bersama ,cek kesehatan gratis, dan masih 
banyak kegiatan lainnya.89 

Kegiatan- kegiatan karang taruna Desa Winong Jetis Ponorogo dalam 
mengembangkan Kepedulian sosial masih banyak lagi kegiatan tersebut 
kedepannya akan terus dikembangkan dalam mendidik masayarakat  di Desa 
WinongJetis Ponorogo.  

                                                             
87Darmiyati Zuhdi, Pendidikan Karakter Persepektif Teori dan Praktek ( Yogyakarta:UNY 

Press,2011),170 
88Bukahri Alma, dkk,Pembelajaran Studi Sosial(Bandung:Alfabeta,2010),208 
89 Lihat transkip  Dokumentasi Nomor:1/ D/05/03/2019 sampai lampiran kegiatan kegiatan 

kode:09/D/05/03/2019 pada lampiran penelitian ini. 
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 Dari rangakain kegiatan itu semua tidaklah mudah untuk mengajak 
masyarakat lebih peduli terhadap  sesama semua butuh proses yang berlangsung 
namun semuanya butuh dukungan dari lingkunagan keluarga yang paling utama , 
ketika karang taruna mengadakan rangkaian kegiatan tersebut dibutuhkan yang 
namanya kerja keras dan kerja sama antara pihak desa dan anggota karang taruna 
Desa WinongJetis Ponorogo . 

  Karang taruna desa merupakan organisasi yang paling aktif dan berperan 
mengembangkan dan mendidik masyarakat Desa Winong untuk  mengubah 
masayarakat Desa WinongJetis Ponorogo sebagai bentuk perannya  sebagai agen 
perubahan desa  dalam kepedulian sosial dan kewirausahaan desa. 

Berdasarkan pernyataan Bukhari Alma,dkk beberapa yang mengambarkan 
lunturnya kepedulian sosial dianataranya: 

a. Hanya sebagai penonton, bukannya membantu. 

b. Sikap ego tidak peduli. 

c. Tidak mau ikut serta dalam kegiatan masyarakat.90 

 Berdasarkan pernyataan di atas  bisa diatas  karang pastinya bisa menjalankan 
fungsinya  dan tugasnya sebagai perkembangan masyarakat dan lingkungan Desa 
Winong. Kegiatan karang taruna  Desa WinongJetis Ponorogo pastinya butuh 
strategi dengan mengajak anggota, masyarakat dan kepala desa beserta jajarannya 
untuk   mengadakan  kegiatan diatas meski banyak sekali pengaruh yang 
menggambarkan lunturnya kepedulian sosial tidak mudah, karena kebanyakan 
masyarakat dan karang taruna tidak mau tahu lebih mementingkan ego,tidak mau 
membantu lebih suka menjadi penonton.Apalagi di era modern ini banyak sekali 
faktor- faktor yang mempengaruhi turunnya kepedulian sosial,  berdasarkan  
pernyataan Bukhari Alma:  

1.Internet. 

2. Sarana hiburan. 

3.Tayangan televisi. 

4. Masuknya budaya barat.91 

                                                             
90Bukhari Alma, dkk. Pembelajaran Studi Sosial(Bandung:Alfabeta,2010),206-207. 
91Ibid, 209-210 
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Faktor yang paling dominan  menonjol dari karang taruna Desa 
WinongJetis Ponorogo,kemajuan internet dan sarana hiburan, sehingga karang 
taruna Desa Winong Jetis Ponorogo mengajak masyarakat untuk 
mengembangakan kepedulian sosial dengan mengadakan kegiatan seperti : baksos 
, donor darah,pijat refleksi dalam memperat silaturahmi nya dengan mengadak 
kegiatan keagamaan seperti kajian keamaulid’an , pengajian dan buka bersam 
sehingga dapat menambah memperat silaturahmi dan menumbuhkan rasa 
kepedulian terhadap sesama. 

Apalagi era kemajuaan zaman ini banyak sekali faktor menurunya rasa 
kepedulian yang membuat masyarakat dan karang taruna Desa Winong Jetis 
Ponorogo kurang peduli yang namanya rasa kepedulian untuk membantu terhadap 
sesama   dan sekitar lingkungan, menurunya kepedulian sosial  berdasarkan hasil 
penelitian yang ditemukan sekarang  banyak yang kecanduan dengan gadget 
sehingga lebih fokus kepada handphonenya  dan kemajuan internet dan teknologi 
seperti awal mulanya kondisi masyarakat dan karang taruna banyak sekali yang 
kecanduan teknologi lebih diutamakan namun sekarang dengan kegiatan karanga 
taruna Desa Winong Jetis Ponorogo masyarakat lebih peduli  disekitarnya.92” 

   Strategi karang taruna Desa Winong  Jetis Ponorogo berusaha 
mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap sesama dan anggota  karang taruna 
bisa lebih sadar untuk  lebih giat mengadakan kegitan-kegiatan yang positif  bagi  
masyarakaat desa Winong ynag lebih maju dan kreativitas dalam mengembangkan  
rasa peduli sosial yang lebih baik dan juga memberikan manfaat dari kegiatan-
kegiatan yang sudah di adakan . 

Dari hasil kegiatan yang sudah diikuti masyarakat dan anggota karang 
taruna pastinya memberikan manfat yang positif.   

Hasil penelitian yang saya lakukan bahwa manfaat kegiatan Karang Taruna 
yang sudah diikuti masyarakat dan saya ikuti sebelumnya banyak sekali 
diantaranya manfaaatnya: 

4. Bagi anggota karang taruna memberikan manfaat untuk saling peduli 

terhadap anggota dan masyarakat. 

                                                             
92Lihat pada Transkip Wawancara  Nomor:06/W/11/03/2019 dalam lampiran penelitian ini. 
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5. Bagi masyarakat meberikan manfaat membuka peluang bagi masyarakat 

untuk membuka usaha baru dan  menggugah rasa peduli terhadap sesama 

dengan diadakannya. 

6. Bagi diri sendiri sendiri memberikan kesempatan baru terhadap pelatihan 

ilmu bermanfaat,pengalaman baru dan pengetahuan yang lebih luas.93 

  Diharapkan dari hasil penelitian yang saya temukan kegiatan-kegiatan 
karang Taruna Desa Winong Jetis ponorogo  memberikan manfaat  bagi 
semuanya  bisa membantu sesama, tidak mementingkan ego untuk dirinya 
sendiri karena masyarakat dan karang taruna harus bisa bekerja sama demi 
mewujudkan kesejahterana masyarakat yang ada di Desa Winong Jetis 
Ponorogo.Karang Taruna diharapkan bisa terus  memajukan desa untuk 
kepentingan bersama masyarakat  dan  karang taruna Desa Winong Jetis 
Ponorogo. 

 

B. Analisis Tentang Strategi Karang Taruna Dalam Mengembangkan  

Kewiarusahaan Masayarakat Di Desa Winong  Jetis Ponorogo. 

Keadaan tentang  situasi dan kondisi masyarakat di desa Winong Jetis 
Ponorogo  yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan pekerja dijalan  yaitu 
mengaspal jalan. Membuat karang taruna mengembangakan dan melatih  
masyarakat dan anggota karanga taruna dalam kewirausahaan dengan 
mengadakan pelatihan-pealatihan dan sosialiasai tentang kewirausahaan 
dalam membuat suatu usaha yang bisa dikembangkan di Desa Winong Jetis 
Ponorogo. 

 Wirausaha biasa dikenal dengan wiraswasta berasal dari  dua kata 
yaitu wira yang  yaitu gagah, utama, berani, luhur, teladan, pejuang. Swa   
berarti sendiri  Ta berarti berdiri. Jadi wiraswasta (wirausaha) berarti pejuang 
utama, gagah , luhur, berani dan layak menjadi teladan dalam bidang usaha 
dengan landasan berdiri kaki sendiri. 

Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang  baru dengan 
menghasilkan nilai daya tarik  menggunakan  usaha dan finansial, psikiologi 

                                                             
93Lihat Pada Transkip Wawancara  Nomor:09/W/08/03/2019 dalam lampiran penelitian ini 
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dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa monoter dan kepuasaan 
pribadi.94 

 Hasil penelitian yang saya temukan kegiatan karang taruna  dalam 
mengembangakan yang sudah diadakan masih dalam bentuk pelatihan-
pelatihan diharapkan dengan diadakannya pelatihan bisa  menambah 
kreativiatas inovasi masyarakat di Desa WinongJetis Ponorogo. Kegiatan 
karang taruna  mengembangkan kewirausahaan dengan mengandalkan 
kreativitas dan inovatif masayarakat. Sehingga kreativitas dan inovatif  karang 
taruna bisa tercapai.Pada awalnya masyarakat Desa Winong Jetis Ponorogo 
awalnya ragu dalam mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut karena 
masyarakat masih tidak peduli dengan pelatihan-pelatihan kewirausahaan 
karena masyarakat  di Desa Winong Jetis Ponorogo lebih suka dengan 
penghsilan yang banyak dan instant yang paling terpen ting adalah bisa 
mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan pengahsailan yang instant seharinya 
sekitar 70 ribu samapai 100 ribu. 

 Hasil penelitian yang sudah saya lakukan menemukan kegiatan-
kegiatanya masih dalam bentuk pelatihan-pelatihan seperti pembuatan bross, 
sosialisasi kewirausahaan , proses pembuatan tepung , ngopi bareng bersama 
narasumber  sekitar ponorogo dalam kegiatan tersebut  karang taruna dan 
masyarakat bisa berbagi ilmu dan antusias mengikuti kegiatan tersebut begitu 
banyak dalam kegiatan-kegiatan lainnya.95 

 Dari kegiatan Karang Taruna Desa Winong Jetis Ponorogo masyarakat 
sangatlah antusias dan karang taruna juga sangat suka mengikuti kegiatan itu 
selama positif. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan karang taruna tidaklah 
mudah namun mereka berusaha mewujudkannya dengan  mengadakan 
pelatihan-pelatihan bersama anggota yaitu dengan bekerja sama dengan desa 
maupun masyarakat  dengan mengadakan acara sosialisasi, strategi yang 
digunakan anggota masih sebatas pelatihan-pelatihan wirausaha dan 
mengembangkan kreativitas dan inovasi berfikir masyarakat di desa Winong 
Jetis Ponorogo untuk berfikir maju mengembangkan kreativitas dan inovasi 
yang ada di desa Winong Jetis Ponorogo. 

 Dari hasil penelitian yang saya lakukan kegiatan  karang taruna  meski 
belum terealisasi sempurna namun yang jadi penghambatnya  faktor  yang 

                                                             
94Suharyadi,Nugroho Aristeyanto,S K,Purwanto,Faturohman,Maman,Kewirausahaan 

(Jakarta,Salemba Empat,2012), 1 
95Lihat transkip  Dokumentasi Nomor:08/D/05/03/2019 sampai lampiran  kegiatan 

kode:12/D/05/03/2019 pada lampiran penelitian ini. 
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paling utama  yaitu yang menjadikan masyarakat kurang percaya diri,  terhalang 
modal, kurang berani lari dari zona nyaman,tidak mempunyai keberanian untuk 
memutuskan sifat individual, dukungan kepribadian dukungan keluarga, 
lingkungan dan pergaulan,ingin lebih dihargai, keterpaksaan dan keadaan.96 

 Dengan melihat hasil penelitian yang saya dapatkan  faktor yang  seperi 
keberanian untuk memutuskan individual  dan percaya diri menjadi kendala 
dialami masyarakat Desa Winong Jetis Ponorogo dan karang taruna seperti itu 
maka karang taruna berusaha mewujudkannya dengan pelatihan-pelatihan dan 
pembelian alat seperti penggilingan tepung dan pembangunan BUMDES al-
fazza desa Winong Jetis Ponorogo disini yang mengurus adalah anggota karang 
taruna  walaupun itu milik desa , namun untuk mewadahi pelatihan  hasil-hasil 
karya yang bisa dibuat dan dijual di BUMDES  Al-Fazza Desa Winong Jetis 
Ponorogo. 

Dari hasil pelatihan-pelatihan dan pembangunan BUMDES Al-fazza 
Desa Winong Jetis Ponorogo  memberikan manfaat untuk menyalurkan bakat 
dan minat masyarakat untuk membuat usaha dan pastinya bisa dijual dan 
dipasarkan di BUMDES Desa Winong Jetis Ponorogo, Sehingga cepat 
tersalurkan dan terealiasi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lagi dan akan 
cepat memberikan  distribusi yang positif demi kemajuan Desa Winong Jetis 
Ponorogo. 

Kegiatan  kewirausahaan di Desa Winong Jetis  Ponorogo membuat  
karang taruna  dan masyarakat untuk lebih maju dalam perannya demi 
kemajuna desa  mampu menumbuhkan sikap percaya diri, tekun , jujur , luewes 
tekun,dan amanah,dan mampu bekerja sama dengan anggota dan masyarakat  
lugas dan tangguh melindungi untuk tidak mementingkan ego diri manusia 
untuk tidak malu menjadi wirausaha yang handal dan tangguh, karang taruna 
desa Winong. 

 Peran karang taruna Desa WinongJetis Ponorogo memberikaan manfaat 
bagi  kehidupan dilingkunganya  baik dirinya sendiri masyarakat  dan anggota 
karang taruna sehingga  sesuai dengan tujuan yang ingin di capai  menjadikan 
masyarakat  yang berkualitas  yang menciptakan kraeativitas produk baru, dan 
menjadikan masyarakat  Desa Winong Jetis Ponorogo yang bisa menjadi  
wirausaha sukses unggul dan tangguh,97dalam menghadapi resiko-resiko 
kegiatan kewirausahaan walaupun untuk membuka usaha tidak mudah pastinya  

                                                             
96  Tohar . M, Membuka usaha kecil. (Yogyakarta: kanisius,2000),166 
97Hendro, dasar-dasar kewiarusahaan : panduan  Bagi mahasiswa untuk mengenal, 

memahami, dan memasuki dunia Bisnis,( Jakarta: Erlangga,2011),6 
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pelatihan tersebut dapat memberikan  karang taruna  dan masyarakat Desa 
WinongJetis Ponorogo lebih tangguh dan lebih baik lagi. 

Manfaat yang saya peroleh dari kegiatan karang taruna dalam yaitu saya 
menjadi tergugah untuk saling peduli dan belajar membantu warga yang  
kesusahan dan manfaat dari kewirausahaan diharapkan saya bisa 
mengembangkan usaha saya yang kebetulan saya mempunyai  usaha membuat 
menjahit baju terkadang saya juga memanfaatkan kain bekas untuk dibuat 
bross atau accesoris lain untuk saya jual di BUMDES Desa Winong Jetis 
Ponorogo.98 

 Pastinya kegiatan pelatihan-pelatihan kewiraushaan Desa Winong   
Jetis Ponorogo mengembangakannya akan menambah pengalaman , ilmu 
baru, kreatif , inovasi bagi  masyarakat yang lebih maju lagi. 

 

  

                                                             
98Lihat Transkip  Wawancara Nomor: 07/W/03/2019  dalam lampiran  penelitian ini 



 
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. StrategikarangtarunamengembangkankepeduliansosialmasyarakatdiDesaW

inongJetisPonorogolebihmengutamakanstrategipembelajaran  di 

lingkungandanmasyarakatdalammengembangkankepeduliansosialdenganc

aramengadakankegiatan-kegiatanpositifkepeduliansosialdiantaranyayaitu 

donor darah,baksos, 

cekkesehatangratis,pijatrefleksi,kerjabaktikajiankemaulidandanisra’ 

mi’rajdanjugabukabersamaanggotakarangtaruna.Dengankegiatantersebutd

apatmenambah rasa 

jiwasosialkarangtarunadanmasyarakatDesaWinongJetisPonorogo.   

2. Strategimengembangkankewirausahaanmasyarakat  

diDesaWinongJetisPonorogoadalahmenggerakkankarangtarunadapatberkre

asiinovasidankretifdalamkegiatan–

kegiatanpelatihankewirausahaaandiantaranya: pelatihanpembuatan bros, 

ngopibarengtentangkewirausahaan, seminar kewirausahaan, 

pembuatantepung, danmasihbanyaklagikegiatanlain, 

diharapkandengankegiataninimembuatmasyarakatdapatlebihmembukapelu

anguntukberwirausaha.  
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B. Saran 

1. BagiKarangTarunaDesaWinongJetisPonorogo 

a. Hendaknyakarangtarunamampumemberikaninovasi-

inovasiterbarudalamkegiatankepeduliansosialdankewiraushaan  yang 

sudahdiadakan di masyarakat. 

b. Hendaknyakarangtarunadapatmengembangkankegiatan-

kegiatankarangtarunadalammengmbangkankepeduliansosialdankewi

rauusahaan. 

2. BagiMasyarakatDesaWinongJetisPonorogo 

a. DiharapkanMasyarakatDesaWinongJetisPonorogolebihantusiasmeng

ikutikegiatankarangtarunadalamkegiatankepeduliansosialdankewirau

sahaan. 

b. DiharapkanMasyarakatDesaWinongJetisPonorogobisabelajardanmen

ambahkreatifitasuntukmengembangkankegiatan yang 

sudahdiadakanolehkarangtarunaDesaWinongdalamkepeduliansosiald

ankewirausahaanmasyarakat di DesaWinongJetisPonorogo. 

3. Bagi peneliti 

a. Diharapkanpenelitijugabisaikutmengembangkanhasilkarya yang 

diperolehdarikegiatankepeduliansosialdankewirausahaan. 
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