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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas dari bantuan orang lain 

dalam kehidupannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam 

kehidupannya tidak lepas dari hubungan timbal balik dengan manusia lain. 

Hubungan timbal balik ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

yang setiap saat akan terus berlangsung. Manusia mulai mengenal orang-

orang disekitarnya sejak bayi, dimulai dari keluarga dan kemudian semakin 

bertambah usia maka semakin banyak orang yang dikenalnya. Semakin 

banyak orang yang dikenal maka akan semakin sering pula manusia akan 

melakukan interaksi. 

Interaksi terjadi di antara dua atau lebih manusia sehingga tidak 

mungkin manusia yang sendirian akan melakukan interaksi. Interaksi 

merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara 

orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara 

orang perorangan dengan kelompok manusia. (Soekanto, 2013: 62). 

Interaksi yang dinamis ini menjadikan interaksi tidak hanya terjadi dalam 

satu waktu atau satu lingkungan saja. Dengan demikian setiap saat manusia 

akan selalu mengalami interaksi dimana saja dia berada dan sepanjang 

waktu. 

Proses interaksi yang terjadi memerlukan adanya kontak dan 

komunikasi. Kedua hal tersebut merupakan syarat dari berlangsungnya 
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interaksi antara manusia yang bertukar informasi. Jika hanya terjadi kontak 

saja tanpa adanya komunikasi maka proses interaksi tidak akan berlangsung 

dikarenakan dua individu hanya melakukan kontak dan tidak ada proses 

komunikasi diantara keduanya. Begitu juga jika hanya ada komunikasi saja 

tanpa ada kontak, kedua individu melakukan komunikasi tetapi tidak saling 

mengetahui diantara mereka karena tidak terjadi kontak. 

Komunikasi dilakukan oleh manusia untuk bertukar informasi 

dengan manusia lain. Tujuan dari komunikasi tentunya berbeda antara satu 

manusia dengan manusia lainnya karena kepentingan setiap orang berbeda-

beda. Menurut Uchayana dalam Bungin (2013), komunikasi sebagai proses 

komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran, atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). 

Pikiran ini bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lainnya yang 

muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, 

keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan 

sebagainya yang timbul dari lubuk hati. 

Menurut Soerjono Soekanto (2013: 65), kontak sosial berasal dari 

bahasa latin con atau cum (bersama-sama) dan tango (menyentuh), jadi 

artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak 

sosial baru terjadi apabila adanya hubungan fisikal, sebagai gejala sosial hal 

itu bukan semata-mata hubungan badaniah, karena hubungan sosial terjadi 

tidak saja secara menyentuh seseorang, namun orang dapat berhubungan 

dengan orang lain tanpa harus menyentuhnya. Misalnya, kontak sosial 
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sudah terjadi ketika seseorang berbicara dengan orang lain, bahkan kontak 

sosial juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi, seperti melalui 

telepon, telegraph, radio, surat, televisi, internet, dan sebagainya. 

Manusia akan membentuk kelompok sosial jika mereka memiliki 

kepentingan dan tujuan bersama. Kelompok ini akan terus berlangsung 

selama kepentingan dan tujuan bersama masih disepakati untuk dilakukan. 

Sejumlah aturan dan kesepakatan bersama ada di dalam  kelompok sosial 

untuk diikuti oleh seluruh anggota kelompok tersebut. George Simmel 

dalam Soerjono Soekanto (2013), mengambil ukuran besar kecilnya jumlah 

anggota kelompok, bagaimana individu memengaruhi kelompoknya serta 

interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Dalam analisisnya mengenai 

kelompok-kelompok sosial, George Simmel mulai dengan bentuk terkecil 

yang terdiri dari satu orang sebagai fokus hubungan sosial yang dinamakan 

monad. Kemudian monad dikembangkan dengan meneliti kelompok-

kelompok yang terdiri dari dua orang atau tiga orang yaitu dyad serta triad 

dan kelompok kecil lainnya. 

Ukuran kelompok sosial yang lainnya adalah kepentingan dan 

wilayah. Suatu komuniti (masyarakat setempat) merupakan kelompok atau 

kesatuan atas dasar wilayah yang tidak memiliki kepentingan 

khusus/tertentu. Berlangsungnya suatu kepentingan merupakan ukuran lain 

bagi klasifikasi tipe kelompok sosial. Suatu kerumunan merupaka 

kelompok yang hidupnya sebentar saja karena kepentingan yang tidak 

bersifat tetap. Lain halnya dengan kelas atau komunitas yang 
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kepentingannya secara relatif bersifat tetap (permanen). Selanjutnya dapat 

dijumpai klasifikasi atas dasar ukuran derajat organisasi (Soekanto, 2013: 

105). 

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai 

wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh 

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

dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan 

terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 

2011: 3). Karang Taruna sebagai wadah kegiatan untuk pemuda merupakan 

bentuk dari organisasi yang di dalamnya terjadi beragam interaksi. Dalam 

Karang Taruna terdapat pengurus dan anggota yang menjalankan kegiatan 

dan program Karang Taruna dalam satu masa kepengurusan. Pengurus 

Karang Taruna biasanya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, 

bendahara dan ketua bidang. Peran pengurus ini lebih kepada untuk menjaga 

internal organisasi dan menjalankan kegiatan serta program Karang Taruna. 

Kegiatan dan program Karang Taruna yang dijalankan melibatkan semua 

pengurus dan anggota sehingga semua ikut terlibat. 

Karang Taruna Puronisme yang terdapat di Dusun Puron, Kelurahan 

Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul menjadi wadah 

kegiatan pemuda dan menjadi penggerak aktivitas pemuda Dusun Puron. 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013, anggota 

masyarakat yang telah berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun di 

lingkungan desa atau kelurahan menjadi warga Karang Taruna. Karang 
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Taruna Puronisme memiliki ketentuan pemuda Dusun Puron bisa menjadi 

anggota dan pengurus Karang Taruna mulai dari kelas 1 SMA (Sekolah 

Menengah Atas). Anggota Karang Taruna Puronisme dan pengurus tidak 

dibatasi dengan periode. Usia maksimal menjadi anggota dan pengurus 

Karang Taruna Puronisme di Dusun Puron adalah 30 tahun dan belum 

menikah. Tetapi anggota dan pengurus yang sudah berusia diatas 30 tahun 

dan menikah tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan Karang Taruna. 

Dalam Karang Taruna Puronisme terdapat anggota dengan latar belakang 

pendidikan SMP, SMA, perguruan tinggi atau mahasiswa dan yang sudah 

bekerja. 

Dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam 

maka waktu pelaksanaan kegiatan Karang Taruna disesuaikan agar tidak 

mengganggu kesibukan masing-masing anggota. Semisal untuk rapat rutin 

diadakan 35 hari sekali pada malam Minggu Pahing dan tempat rapat 

bergilir di rumah anggota atau pengurus. Kegiatan-kegiatan lain diadakan 

ketika hari Minggu atau saat libur tanggal merah sehingga semua anggota 

dan pengurus dapat mengikuti kegiatan secara maksimal. 

Antara pengurus dan anggota terjadi interaksi yang saling timbal 

balik di dalam kepengurusan. Interaksi yang terjadi ini terjalin dalam 

berbagai bentuk yang berlangsung dalam waktu tertentu sehingga interaksi 

yang sering dilakukan akan membentuk pola-pola di dalam Karang Taruna. 

Pola ini tidak hanya terjadi dalam kepengurusan saja tetapi di luar 

kepengurusan juga terjadi. Interaksi antara pengurus dan anggota terjadi di 
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setiap waktu sehingga tidak hanya pada saat acara atau kegiatan Karang 

Taruna saja. Dimensi waktu dan ruang pada saat ini sudah bukan 

penghalang untuk melakukan interaksi karena adanya smartphone dan 

aplikasi media sosial memungkinkan interaksi akan terus berlangsung. 

Interaksi yang berlangsung ini tidak melibatkan pertemuan tatap muka 

secara langsung. 

Dengan adanya interaksi yang selalu terjalin melaui beragam 

kegiatan dan aktivitas sehari-hari, maka muncul ikatan yang kuat antara 

sesama anggota dan pengurus Karang Taruna Puronisme. Dari ikatan ini 

kemudian akan memunculkan sebuah pola interaksi dalam Karang Taruna 

Puronisme. Salah satu bentuk dari pola interaksi ini adalah keakraban yang 

tinggi terhadap sesama anggota dan pengurus Karang Taruna tanpa 

membedakan latar belakang yang ada. Adanya keakraban ini mempunyai 

pengaruh pada ini Keakraban yang Adanya keakraban ini membuat setiap 

anggota dan pengurus akan menjadi sungkan ketika tidak mengikuti 

kegiatan Karang Taruna yang sedang berlangsung.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan  

penelitian untuk mengetahui pola interaksi yang terjadi antara pengurus dan 

anggota Karang Taruna. Pola interaksi yang diteliti berkaitan dengan 

interaksi dalam keseharian dan dalam kegiatan Karang Taruna yang 

berlangsung. 
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B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Karang Taruna Puronisme memiliki pengurus dan anggota yang 

menjalankan kegiatan dan program kerja Karang Taruna Puronisme 

dalam satu periode kepengurusan 

2. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda di dalam 

Karang Taruna Puronisme menimbulkan pola interaksi yang terjadi 

antara pengurus dan anggota 

3. Pola interaksi yang terjadi antara pengurus dan anggota Karang Taruna 

Puronisme mempengaruhi jalannya kegiatan dan program kerja Karang 

Taruna Puronisme 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu 

luas dan dengan keterbatasan yang ada, maka peneliti akan lebih 

memfokuskan pembasahan pada pola interaksi antara pengurus dan anggota 

Karang Taruna Puronisme di Dusun Puron, Kelurahan Trimurti, Kecamatan 

Srandakan,  Kabupaten Bantul. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola interaksi antara pengurus dan anggota Karang Taruna? 
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2. Bagaimana dampak pola interaksi antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pola interaksi antara pengurus dan anggota Karang Taruna 

Puronisme 

2. Mengetahui dampak pola interaksi antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini setelah selesai dilakukan adalah 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi mengenai pola interaksi antara 

pengurus dan anggota Karang Taruna Puronisme 

b. Memberikan pengetahuan mengenai interaksi dan pola 

interaksi yang terjadi di masyarakat 

c. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya agar lebih 

lengkap dan baik 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

ilmu sosiologi yang ada di masyarakat khusunya mengenai 

pola interaksi antara pengurus dan anggota Karang Taruna. 
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b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk 

penelitian mengenai sosiologi khususnya pada pola interaksi 

antara pengurus dan anggota Karang Taruna Puronisme dan 

dapat diteliti lebih lanjut. 

c. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi 

dan mendapatkan gelar sarjana (S1) pada program studi 

Pendidikan Sosiologi. 

2) Memberikan bekal pengalaman penelitian sosial dan 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama perkuliahan. 

 


