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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Karang Taruna Puronisme sebagai wadah kegiatan sosial remaja dan 

pemuda di Dusun Puron memiliki anggota yang terdiri dari beragam latar 

belakang. Latar belakang tersebut tediri dari latar belakang pendidikan yaitu 

SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dan latar belakang pekerjaan yang 

berbeda-beda pula. Dari beragam latar belakang ini terjadi hubungan yang 

akrab yang terbentuk di dalam kepengurusan Karang Taruna Puronisme. 

Kegiatan Karang Taruna selalu melibatkan semua anggota dan pengurus 

untuk menjadi panitia dan pelaksana. Tidak semua anggota yang ikut 

menjadi panitia dalam kegiatan, ada yang hanya sekedar membantu tanpa 

ikut dalam kepanitiaan. Alasan dari mereka yang tetap membantu walau 

tidak masuk ke dalam panitia adalah menjaga interaksi dan hubungan dalam 

kepengurusan dengan anggota dan pengurus. 

Jenis kegiatan yang dilakukan juga beragam dan melibatkan pengurus 

dan anggota masyarakat. Kegiatan dusun juga melibatkan Karang Taruna. 

Seperti dalam rangkaian acara peringatan hari kemerdekaan, kerja bakti dan 

merti dusun yang membutuhkan banyak tenaga dalam kegiatannya. 

Pengurus dan anggota dalam Karang Taruna Puronisme menjalin 

hubungan yang akrab, baik antara pengurus dan pengurus, pengurus dan 

anggota, anggota dan anggota. Hubungan akrab  yang terjadi ini terjadi dari 

interaksi yang terus-menerus terjadi dan intensistas bertemu yang sering. 
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Hubungan akrab yang terjadi ini mempunyai sifat keramahtamahan dan 

kasih sayang, kepercayaan, pengungkapan diri , dan tanggung jawab. Sifat 

tersebut terlihat dalam hubungan akrab yang terjadi di dalam Karang 

Taruna. 

Kegiatan untuk meningkatkan keakraban dilakukan dengan nongkrong 

bersama di rumah salah satu anggota pada malam hari atau saat waktu 

senggang. Dengan kegiatan ini akan ada saling berbagi rasa dan cerita dari 

anggota Karang Taruna. Anggota lain yang sekedar lewat ketika ada yang 

sedang nongkrong maka akan menyempatkan untuk mampir sebentar dan 

ikut ngobrol dengan anggota lain. Dalam kegiatan nongkrong ini terkadang 

juga disertai dengan pembahasan kegiatan karena dengan suasana lebih 

santai. Pembahasan dalam kegiatan nongkrong yang santai ini akan bisa 

dengan mudah menghasilkan keputusan yang kemudian akan dibahas lagi dalam 

pertemuan rutin Karang Taruna. 

Interaksi yang terus-menerus dilakukan oleh pengurus dan anggota 

Karang Taruna akan membentuk sebuah pola. Pola interaksi dalam Karang 

Taruna Puronisme dapat dibagi menjadi dua yaitu pola interaksi simetris 

dan pola interaksi komplementer. Kedua pola ini memiliki dampak masing-

masing untuk Karang Taruna Puronisme. 

Pola interaksi simetris merupakan pola dimana  dua orang saling memberikan 

tanggapan dengan cara yang sama. Jika seseorang menyatakan bahwa ia 

yang berwenang terhadap sesuati (memiliki kontrol), tetapi sebaliknya 

orang lain akan menyatakan ia yang memegang kontrol terhadap sesuatu 
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itu, maka kondisi ini merupakan hubungan simetris. Bentuk pola ini dalam 

Karang Taruna Puronisme terlihat dari sikap anggota yang mengelak atau 

memberontak kepada pengurus dan ketua panitia dalam kegiatan. Sikap ini 

terjadi ketika anggota merasa tidak setuju atau lebih tahu terhadap 

keputusan yang dibuat oleh pengurus atau ketua panitia kegiatan.  

Dampak pola interkasi simetris ini membuat kegiatan Karang Taruna 

menjadi terhambat dan tidak sesuai rencana. Kegiatan yang terhambat ini 

diatasi dengan memberikan back up kepada kepanitiaan dari pengurus atau 

anggota senior Karang Taruna. Pengurus dan anggota senior yang tidak ikut 

ke dalam kepanitiaan memberikan bantuan dengan ikut melaksanakan 

kegiatan dan mendukung panitia yang sudah terbentuk. Jika masih dirasa 

kurang maka anggota yang menghambat tersebut akan diganti dengan 

anggota lain yang lebih mampu. 

Pola interaksi terjadi jika komunikator memberikan tanggapan dengan 

arah yang berbeda atau berlawanan. Jika seseorang menunjukan perilaku 

berkuasa (dominan), maka pihak lainnya bersifat patuh. Bentuk kepatuhan 

kepada pengurus atau ketua panitia ini terlihat dari anggota yang langsung 

melaksanakan setiap arahan yang diberikan. Anggota akan langsung 

melaksanakan arahan tanpa memberikan argumen atau mengelak. 

Dampak dari pola komplementer ini akan terlihat dari kegiatan Karang 

Taruna yang berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

Anggota yang menerima ketika ditunjuk menjadi ketua akan dibimbing oleh 

anggota-anggota lain dan pengurus. Anggota dan pengurus akan 
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memaklumi setiap kekurangan yang terjadi jika ketua tersebut baru pertama 

kali melakukan tugasnya sebagai bentuk pembelajaran. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Bagi pengurus Karang Taruna Puronisme 

Pengurus Karang Taruna Puronisme hendaknya melakukan upaya-

upaya agar anggota Karang Taruna bisa tetap menjaga interaksi 

dengan pengurus di dalam kegiatan Karang Taruna dan kehidupan 

sehari-hari. Kemudian menumbuhkan sikap aktif memberikan 

pendapat terhadap anggota dengan tetap menggunakan sopan-santun 

agar anggota tidak hanya ikut berpendapat ketika sudah ada 

perdebatan antara pengurus ketika tidak ditemukan solusi untuk 

sebuah masalah atau pembahasan. 

2. Bagi anggota Karang Taruna Puronisme 

Bagi anggota Karang Taruna Puronisme diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap aktif dalam memberikan pendapat pada saat 

rapat dan pembahasan kegiatan. Keaktifan anggota dapat membantu 

pengurus dalam merencanakan kegiatan dan agenda Karang Taruna 

sehingga semua di dalam Karang Taruna bisa aktif terlibat. Anggota 

tetap menjaga interaksinya dengan pengurus agar bisa selalu 

berpartisipasi dalam kegiatan Karang Taruna yang berlangsung di 

Dusun Puron. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Hari, tanggal : 

Waktu  : 

Lokasi  : 

 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi 

1 Lokasi  

2 Karang Taruna Puronisme  

3 Kegiatan Karang Taruna Puronisme  

4 Pengurus dan anggota Karang 

Taruna Puronisme 

 

5 Interaksi dalam kegiatan Karang 

Taruna 

 

6 Komunikasi yang terjalin antara 

sesama anggota Karang Taruna 

 

7 

 

Topik pembahasan ketika 

pertemuan 

 

   



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara pengurus Karang Taruna Puronisme 

 

Tanggal Wawancara : 

Tempat/Waktu : 

Identitas Diri  : 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

1. Sudah berapa lama anda mengkuti Karang Taruna? 

2. Sudah berapa lama anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

3. Sudah berapa kali anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

4. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

5. Bagaimana peran pengurus dalam Karang Taruna 

6. Bagaimana peran pengurus dan anggota dalam kegiatan Karang 

Taruna? 

7. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara pengurus dan 

anggota? 

8. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 

9. Bagaimana bentuk arahan yang diberikan kepada anggota? 



10. Bagaimana interaksi yang terjalin antara pengurus dengan anggota 

Karang Taruna? 

11. Bagaimana cara pengurus untuk menjaga interaksi dan hubungan 

dengan anggota? 

12. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

13. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 

14. Bagaimana pengurus dalam menyampaikan materi disaat pertemuan? 

15. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program 

kerja? 

16. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna 

17. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

18. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang 

Taruna? 

19. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 

20. Bagaimana dampak interaksi yang dilakukan pengurus dengan anggota 

terhadap Karang Taruna Puronisme? 

 

 

 

 



Pedoman wawancara anggota Karang Taruna Puronisme 

 

Tanggal Wawancara : 

Tempat/Waktu : 

Identitas Diri  : 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Pekerjaan  : 

Alamat   : 

1. Sudah berapa lama anda mengikuti Karang Taruna? 

2. Apakah anda pernah menjadi pengurus Karang Taruna? 

3. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

4. Bagaimana peran anggota dalam kegiatan Karang Taruna? 

5. Apakah ada pembagian tugas antara pengurus dan anggota dalam 

kegiatan yang dilakukan Karang Taruna? 

6. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 

7. Bagaimana anggota Karang Taruna dalam menyikapi arahan dari 

pengurus? 

8. Apakah anggota memberikan masukan, saran, atau kritik terhadap 

pengrus? 

9. Bagaimana bentuk masukan, saran, atau kritik yang disampaikan 

kepada pengurus? 



10. Bagaimana interaksi yang terjalin antara anggota dengan pengurus 

Karang Taruna? 

11. Bagaimana cara anggota untuk menjaga interaksi dan hubungan 

dengan pengurus? 

12. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

13. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 

14. Apakah anggota sering terlibat dalam pembahasan pada pertemuan 

Karang Taruna? 

15. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program 

kerja? 

16. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

17. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

18. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang 

Taruna? 

19. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 

20. Bagaimana dampak interaksi yang dilakukan pengurus dengan anggota 

terhadap Karang Taruna Puronisme? 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI 

Hari, tanggal : Sabtu 6 Mei 2017 

Waktu  : 19.30-00.30 

Lokasi  : Dusun Puron 

 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi 

1 Lokasi Dusun Puron merupakan Dusun 

yang terletak paling selatan di 

Kelurahan Trimurti dan 

berbatasan langsung dengan 

Kelurahan Poncosari 

2 Karang Taruna Puronisme Karang Taruna Puronisme 

merupakan wadah kegiatan 

sosial kepemudaan di Dusun 

Puron yang anggotanya adalah 

semua pemuda dusun dan 

memiliki struktur pengurus. 

Karang Taruna Puronisme 

memiliki berbagai kegiatan yang 



melibatkan masyarakat dan 

Karang Taruna 

3 Kegiatan Karang Taruna Puronisme Kegiatan yang berlangsung 

dalam observasi adalah 

pertemuan rutin yang bertempat 

di salah satu rumah anggota. 

Pertemuan ini diadakan setiap 

selapan hari atau 35 hari sekali di 

rumah salah satu anggota secara 

bergantian di setiap RT 

4 Pengurus dan anggota Karang 

Taruna Puronisme 

Pengurus dan anggota yang hadir 

dalam pertemuan meliputi semua 

pemuda dari masing-masing RT 

di Dusun Puron 

5 Interaksi dalam kegiatan Karang 

Taruna 

Interaksi yang terjadi adalah 

dengan obrolan dan saling 

bertegur sapa ketika rapat belum 

dimulai oleh pengurus. Setiap 

anggota yang datang akan 

bertegur sapa terlebih dahulu dan 

bersalaman dengan semua yang 



hadir dalam pertemuan Karang 

Taruna 

6 Komunikasi yang terjalin antara 

sesama anggota Karang Taruna 

Komunikasi berjalan dengan 

baik antara pengurus dan anggota 

yang ada dalam petemuan. 

Komunikasi terlihat dari  

7 

 

Topik pembahasan ketika 

pertemuan 

Topik yang dibahas ketika 

pertemuan berlangsung adalah 

evaluasi kegiatan, rencana 

kegiatan yang akan dilakukan 

dan sosialisasi Posyandu Remaja 

dari Puskesmas Srandakan 

   

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara pengurus Karang Taruna Puronisme 

 

Tanggal Wawancara : 14 April 2017 

Tempat/Waktu : Dusun Puron, pukul 18.04 WIB 

Nama   : Tw 

Jenis Kelamin  : L 

Usia   : 30 tahun 

Pekerjaan  : Guru 

Alamat   : Dusun Puron 

1. Sudah berapa lama anda mengkuti Karang Taruna? 

Kalau sudah berapa lama itu saya smp tahun 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 hampir 11 tahun 

2. Sudah berapa lama anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

Kalau pengurus, saya 11 tahun itu baru 6 tahun jadi pengurus 

3. Sudah berapa kali anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

2 periode 

4. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

Kalau kegiatan alhamdulillah pertemuan rutin berjalan kegiatan juga 

berjalan yang sifatnya kebanyakan sifatnya tidak, apa ya.. sudah di planing 

tahun sebelumnya itu belum ada, kalau kegiatan yang diplaning tahun 



sebelumnya terus biasanya dadakan eventnya tapi setiap tahun malah mesti 

ada 

5. Bagaimana peran pengurus dalam Karang Taruna? 

Peran pengurus, pengurus inti khususnya itu sangat penting karena yang 

menggerakkan setiap anggota kalau tidak ada pengurus ya mungkin 

kegiatan itu tidak akan berjalan lancar karena pernah mengalami 

6. Bagaimana peran pengurus dan anggota dalam kegiatan Karang Taruna? 

Karena pengurus itu biasanya dalam kegiatan itu sudah lama maka 

pengurus itu juga dalam kegiatan dilibatkan tapi tidak serta merta menjadi 

yang nyekel biasanya pengurus itu mendampingi tapi juga kalau kegiatan 

atau eventnya itu bersifat berskala besar itu pengurus terjun langsung 

maksudnya ya anggota cuma membantu bagian sie apa sie apa gitu tapi 

kalau sifatnya agak ringan itu untuk latihan anggota menjadi regenerasi gitu 

7. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara pengurus dan anggota? 

Komunikasi antara pengurus dan anggota itu ya hubungan iteraksi gimana 

ya baik interaksi antara anggota dan pengurus tapi kebanyakan kan anggota 

yang sifatnya punya sifat menengan gimana gitu ya sama pengurus ya 

ibaratnya dipandang gimana ya kalau ada kegiatan ya dimasukan wes kae 

watone mlebu kayak gitu tidak bisa sama semua anggota 

8. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 

Commented [A1]: kg 

Commented [A2]: prn 

Commented [A3]: prn 

Commented [A4]: kmk 



Jelas mas, setiap kegiatan itu biasanya mesti ada arahan karena itu penting 

biasanya kalau anggotanya itu baru dan belum pernah melakukan kegiatan 

itu kan mesti ada arahan dari yang senior-senior itu kan yang pernah 

melakukan kegiatan itu pasti 

9. Bagaimana bentuk arahan yang diberikan kepada anggota? 

Kalau bentuk arahan yang diberikan pengurus ya secara teknis kegiatannya 

gimana terus bagaimana menjalin hubungan antara pemuda dengan orang 

yang lebih tua itu yang penting mas dalam karang taruna dalam lingkup unit 

pedukuhan 

10. Bagaimana interaksi yang terjalin antara pengurus dengan anggota Karang 

Taruna? 

Kalau interaksi antara pengurus dan anggota kan alhamdulillah ya terjalin 

baik harmonis walaupun dulu pernah ada blok-blokan gitu tapi sekarang 

alhamdulillah bisa merangkul semua 

11. Bagaimana cara pengurus untuk menjaga interaksi dan hubungan dengan 

anggota? 

Yang jelas untuk menjaga itu yang pertemuan lah jadi kalau pertemuan itu 

intens atau rutin selalu dilaksanankan itu mesti ada silaturahmi jadi ada 

masalah kita selesaikan mungkin ada masalah apa kita selesaikan jadi 

hubungan akan membuat solidaritasnya makin erat beda kalau dulu itu 

mungkin sebulan itu gak ada pertemuan terus kan sibuk sendiri-sendiri 

setiap anggota ya kalau ketemua kan pasti apa ya beda dan mungkin 

Commented [A5]: bta 

Commented [A6]: int 



kegiatan kalau kegiatannya makin banyak itu juga akan menambah rasa 

kebersamaan tapi kalau tidak ada kegiatan tidak ada pertemuan ya sudah 

mas, mesti individunya tinggi 

12. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

Jelas ada mas 

13. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 

Yang dibahas biasanya yang pertama evaluasi mungkin ada kegiatan yang 

belum pernah dilakukan atau belum dilakukan kan setiap sie nanti ada 

laporan nah itu nanti kita evaluasi kinerjanya bagaimana kemudian kegiatan 

apa yang akan dilakukan selanjutnya biasanya kan setiap bulan sekali 35 

hari sekali bulan besok mau kegiatan apa biasanya dirembug 

14. Bagaimana pengurus dalam menyampaikan materi disaat pertemuan? 

Biasanya dalam menyampaikan pertama saya sebagai yang dituakan itu 

menyampaikan ya apa ya evaluasi sedikit terus diteruskan ke pengurus-

pengurus inti yang lain mulai dari sekretaris bendahara, sekeretaris biasanya 

absen bendahara keuangan terus sie listrik dan yang lain terus nanti apabila 

disampaikan ke forum ada usulan atau tanggapan atau tidak kalau ada ya 

kita bahas kita terima terus ya nanti kita kembalikan lagi ke forum untuk 

musyawarah 

15. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program kerja? 

Commented [A7]: jgint 

Commented [A8]: bhspt 

Commented [A9]: mnypt 



Biasanya progamnya dadakan itu mungkin tidak ada kegiatan terus mau apa 

ada inisiatif sendiri mungkin sifatnya rekreasi atau sifatnya yang bisa 

menjalin hubungan harmonis antara pengurus dan anggota itu 

16. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

Ya saya sampaikan kita sebagai pengurus harus bisa memberikan contoh 

kepada anggota terutama buat anggota yang baru-baru ikut bergabung 

dengan karang taruna karena kalau tidak begitu ya pengurusnya jelek ya 

anggotanya mesti jelek 

17. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Baik mas, pengurus inti khususnya itu saya bentuk sebagai penyalur aspirasi 

dan pengontrol organisasi karang taruna mulai dari rt 45 sampai 49 itu ada 

terus sie-sie juga ada koordinator juga ada itu saya fungsikan untuk menjaga 

ya sebagai pengontrol antara anggota-anggota yang misalnya mlenceng 

atau tidak sesuai dengan tujuan bersama dan setiap sebelum pertemuan kan 

ada rapat pengurus saya gunakan untuk evaluasi masalah yang ada di 

pedukuhan itu nanti jadi dalam pertemuan rutin kan bersama anggota nah 

itu bisa dicari sebuah solusi misal ada masalah ada anggota yang tidak 

setuju dengan pengurus itu kita arahkan untuk menjadi satu solid ada sering 

kumpul-kumpul atau nongkrong kalo lagi dijalan ketemu yang lagi 

nongkrong ya berhenti mampir sebentar kadang pas waktu ini mas banyak 
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muncul ide-ide buat kegiatan ketimbang pas waktu rapat mungkin ya karena 

suasananya lebih santai juga 

18. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang Taruna? 

Ya sama mas sama yang tadi kan orang-orangnya juga sama gak ada beda 

jadinya cuma ya mungkin karena dalam Karang Taruna mungkin agak 

sedikit serius 

19. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 

Kegiatan yang sifatnya mempererat ada mas ya biasanya kalau kegiatan 

seperti itu kan sifatnya ada bilang tiap hari kegiatan jenuh itu yang sifatnya 

membuat hubungan menyenangkan disetiap pertemuan  kami itu 5 kali itu 

berada di dalam lingkup pedukuhan maksudnya pertemuannya di 

pedukuhan terus tapi kalau setelah 5 kali itu urut dari rt 45 sampai 49 sudah 

selesai kita keluar nah itu saya maksudkan juga untuk menambah refreshing 

juga menambah hubungan nanti ada kegiatan mungkin untuk tergantung 

tempatnya kalau tempatnya outbond ya kita outbond mungkin rekreasi bisa 

gitu 

20. Adakah anggota yang tanggap atau langsung melaksanakan jika diberi 

instruksi atau arahan? 

Ada 

21. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tanggap dan langsung melaksanakan instruksi atau arahan yang diberikan? 
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Sangat berdampak mas kalau anggotanya tanggap pasti kegiatannya lancar 

karena kami sebagai pengurus ya berharapnya anggota yang seperti itu 

banyak dan itu bisa regenerasi banyak 

22. Adakah anggota yang tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi 

instruksi atau arahan? 

Ada 

23. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi instruksi atau arahan? 

Kita pertimbangkan jadi misalnya dia memberikan usul dan usul itu atau 

pendapat itu malah menjadikan kegiatan itu lebih bagus dari pengurus kan 

bisa menilai nanti kalau dipakai gimana itu ya kami terima tapi jika sifatnya 

itu cuma apa ya sebatas memberontak terus hanya omong aja itu ibaratnya 

ya kami cuma acuh tak acuh 

24. Adakah anggota yang tidak melaksanakan tugas jika tidak diberikan 

instruksi? 

Itu juga ada mas 

25. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna? 

Setiap kegiatan ada kayak gitu dari pengurus intin membuat panitia dalam 

kegiatan kan fungsinya untuk berlatih itu, untuk berorganisasi juga nah 

kalau dia berjalan ya alhamdulillah berarti ini merupakan calon bibit 

pengganti pengurus dan yang kayak gitu itu malah pengurus jadi ikut terjun 

dalam misalnya perkap seharusnya tugasnya ini tetapi dia tidak bisa 

Commented [A15]: dmtg 

Commented [A16]: dmttg 



berjalan ya sebagai pengurus kan sudah berpengalaman ya langsung 

dipegang pekerjaan itu karena kalau tidak digitukan tidak jadi jadi kegiatan 

itu pengurus tidak terlibat maksudnya yang jelas kamu ketua itu kemarin 

sudah ditentukan tapi saya florkan biar bisa inisiatif ternyata ya gak berjalan 

malah molor-molor malah gak jalan sampai hari H tapi kalau pengurus inti 

ikut kamu bikin ini dan pengurus menemani ya insyaallah itu berjalan 
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Pedoman wawancara pengurus Karang Taruna Puronisme 

Tanggal Wawancara : 14 April 2017 

Tempat/Waktu : Dusun Puron, pukul 19.47 WIB 

Nama   : Rn 

Jenis Kelamin  : L 

Usia   : 17 

Pekerjaan  : Swasta 

Alamat   : Dusun Puron 

1. Sudah berapa lama anda mengkuti Karang Taruna? 

Saya dari tahun… SMK kelas 1 berarti hampir 6 tahun 

2. Sudah berapa lama anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

Saya baru 2 tahun 

3. Sudah berapa kali anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

Kalau saya 1 kali 

4. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

Kegiatan berjalan terus itu pertemuan rutin tetap berjalan seperti biasa 

kegiatan saat ini apa ya melanjutkan kegiatan yang itu tahun lalu belum 

bisa diadakan 

5. Bagaimana peran pengurus dalam Karang Taruna? 

Commented [A18]: kg 



Perannya penting bisa disebut kayak penggerak gitu mas yang 

menggerakkan anggota-anggota kan ya pengurus ya kalau gak ada 

mungkin kegiatan-kegiatan tidak bisa berjalan 

6. Bagaimana peran pengurus dan anggota dalam kegiatan Karang Taruna? 

Kalau menurut saya saling membutuhkan kayak pengurus itu sebagai inti 

nanti juga sebagai pelaksana sama-sama membutuhkan 

7. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara pengurus dan anggota? 

Baik, kalau menurut saya komunikasi antar pengurus dan anggota itu ya 

baik, cuma kadang setiap orang beda-beda pendiriannya kadang ada yang 

disuruh ledha-ledhe tergantung pengurusnya aja gimana istilahnya 

momong anggotanya 

8. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 

Kalau itu jelas mas ketika arahan berlangsung pasti ada ketika acara 

berlangsung pasti ada arahan untuk supaya acara tersebut bisa lancar bisa 

berjalan dengan lancar 

9. Bagaimana bentuk arahan yang diberikan kepada anggota? 

Ya kalau arahan beda-beda soalnya kalau setiap acara pasti ada apa 

istilahnya panitia-panitia misal bagian perkap bagian konsumsi dan lain 

sebagainya jadi arahan sesuai apa yang dikerjakan setiap bagian tersebut 

10. Bagaimana interaksi yang terjalin antara pengurus dengan anggota Karang 

Taruna? 
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biasanya kalau kita ada kegiatan biasanya tidak ada perbedaan sih antara 

anggota ya istilahnya jadi satu nyawiji siji ing guyub lan rukun 

11. Bagaimana cara pengurus untuk menjaga interaksi dan hubungan dengan 

anggota? 

Yang jelas untuk menjaga tali silaturahmi jadi dengan melaksanakan 

pertemuan rutin ya seperti biasanya itu sering mengadakan kegiatan ya 

seperti itu 

12. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

Jelas ada mas kalau pertemuan setiap 35 hari sekali pas malam Minggu 

Pahing 

13. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 

Setiap pertemuan yang jelas evaluasi terus kan pasti punya agenda biasanya 

setiap tahunnya kan ada agenda atau setiap bulan kalau ada info-info di 

dusun biasanya disampaikan dalam forum rapat itu selain itu biasanya 

planing rencana buat kegiatan bulan berikutnya atau yang agenda 

selanjutnya 

14. Bagaimana pengurus dalam menyampaikan materi disaat pertemuan? 

waktu saya kemarin itu barengan sama kegiatan saya panitia juga saya 

cuma menyampaikan apa yaang dipersiapkan untuk acara tersebut lancar 

kalau saya seperti itu yang kemarin berhubung saya baru sekali ikut acara  

15. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program 

kerja? 
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Biasanya acara dadakan inisiatif biasanya dari pengurus inti untuk 

mempererat silaturahmi anggota dan pengurus  

16. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

Ya kita sebagai intinya pengurus lah untuk memberikan contoh adik-adik 

sebagai panutan sebagai contoh juga untuk adik-adik generasi penerus ya 

kita wajib memberikan contoh yang baik supaya nanti generasi selanjutnya 

itu bisa lebih baik dari kita itu harapan kami 

17. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Guyub mas, di forum Karang Taruna kan dibentuk sie humas ya tujuannya 

untuk mengontrol setiap anggotanya kalau misal ada yang melenceng kan 

bisa diingantkan sering main atau nongkrong kalau lagi gak ada kegiatan 

ya pas waktu-waktu hari sabtu atau minggu biasanya main ke rumah siapa 

nanti kumpul bareng-bareng 

18. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang Taruna? 

Alhamdulillah sampai sekarang baik walaupun dulu sempat ada blok-

blokan ada blok utara sama selatan ya alhamdulillah sekarang sudah 

terjalin dengan baik 

19. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 
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Kemarin sempat ada kegiatan outbond sama tubing tapi berhubung 

waktunnya belum ada belum terlaksana ya selain mempererat kan bisa 

yang jelas mempererat persaudaraan 

20. Adakah anggota yang tanggap atau langsung melaksanakan jika diberi 

instruksi atau arahan? 

Ada mas, kalau selagi inisiatifnya itu usulannya itu membangun untuk 

acara tersebut bisa lebih baik pasti diterima kalau idenya atau gagasannya 

itu malah membuat acara yang diselenggarakan malah menjadi lebih buruk 

ya didiamkan saja 

21. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tanggap dan langsung melaksanakan instruksi atau arahan yang diberikan? 

Malah saya berharap semua anggota saya seperti itu soalnya dampaknya 

kan misal kita membuat acara bisa acara tersebut berjalan dengan lancar 

dan itu ada apresiasi dari orang tua 

22. Adakah anggota yang tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi 

instruksi atau arahan? 

Ada 

23. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi instruksi atau arahan? 

Dampaknya kalau inisatifnya bagus kalau bisa dapat memperlancar acara 

yang diselenggarakan tapi kalau ya cuma itu iri-irian mas kayak gak setuju 
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sama panitia inti terus apa aja yang diarahkan kayak dibantah atau 

dikomentari itu bikin sulit e mas 

24. Adakah anggota yang tidak melaksanakan tugas jika tidak diberikan 

instruksi? 

Wah sikat wae mas saya sebagai pengurus inti memberi arahan terlebih 

dahulu kalau masih belum berjalan agak didesak paling menyangkut 

biasanya satu masyarakat ya gimana caranya diingatkan dibilangi bagus-

bagus 

25. Bagaimana dampak bagi kegiatan karang taruna? 

Dampaknya kurang bagus mas biasanya planing terhambat jadi misalnya 

planing besok sabtu acara sudah terselenggara jadi mundur kadang malah 

gak jadi diselenggarakan 
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Pedoman wawancara pengurus Karang Taruna Puronisme 

Tanggal Wawancara : 6 Mei 2017 

Tempat/Waktu : Dusun Puron, pukul 22.36 WIB 

Nama   : Bk 

Jenis Kelamin  : L 

Usia   : 18 

Pekerjaan  : Swasta 

Alamat   : Dusun Puron 

1. Sudah berapa lama anda mengkuti Karang Taruna? 

Sudah sejak dulu SMP kira-kira 6 tahun 

2. Sudah berapa lama anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

5 tahun ya mas 

3. Sudah berapa kali anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

baru periode tahun ini, baru sekali 

4. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

Kegiatan karang taruna puron sangat baik dan berjalan dengan lancar 

karena banyak kegiatan kegiatan yang bersifat positif dan dilakukan 

dengan rutin 

5. Bagaimana peran pengurus dalam Karang Taruna? 
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Peran pengurus kita ya mengajak teman-teman ya merangkul supaya 

karang taruna dusun puron lebih unggul dipandang masyarakat baik dan 

bisa memajukan segala bidang dilingkup masyarakat mas 

6. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara pengurus dan anggota? 

Bentuk komunikasi mungkin saat ini menurut saya kurang ya mas soalnya 

banyak anggota terutama yang kurang tertib dalam melakukan ini ya 

contohnya seperti acara kumpulan kayak gini belum bisa, kurangnya 

kesadaran untuk mengikuti itu 

7. Bagaimana cara menangani anggota yang kurang aktif? 

Ya mungkin satu dua kali kita menegur ya mas mungkin memberi ajakan 

lagi supaya dia lebih semangat dalam berorganisasi kalau dengan metode 

itu kurang apa ya menyentuh hati maksudnya kurang memberi kesadaran 

kita ya memberi surat pernyataan dari pak ketua memberi surat yang isinya 

pernyataan bahwa masih sanggup mengikuti kegiatan kepemudaan 

8. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 

Ya itu pasti mas, soalnya tanpa adanya arahan kita tidak bisa melakukan 

suatu apa ya mas tujuan dengan baik tanpa adanya komunikasi dan suatu 

arahan itu 

9. Bagaimana bentuk arahan yang diberikan kepada anggota? 

Tergantung acara kita ya mas seumpama kita mempunyai acara pengajian 

mungkin ya mengatur itu tadi jalannya pengajian tadi rundown ya terutama 
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waktu-waktu yang kita tentukan itu seumpama itu dan contoh lagi di acara 

hajatan apa di nikahan gitu mungkin kita plot-plotkan gini-gini kamu gitu 

10. Bagaimana hubungan anggota dan pengurus yang berasal dari berbagai 

latar belakang? 

Mungkin saat ini itu mas yang menjadi pr kita antara pelajar smp, sma, smk 

maupun kuliah itu belum terjadi hubungan masih ada itu, apa itu gap-gapan 

gak bisa mencampur itu lho kurang membaur antara yang tadi kuliah yang 

mungkin ya gengsi atau gimana bisa jadi kemudian kalo yang membaur itu 

ya antara dari anak yang masih smp sma gitu bisa saling berinteraksi 

berkomunikasi tukar-menukar pendapat gitu mas sama ada itu mas bisa 

disebut gap-gapan itu sudah dari dulu mas ada 

11. Bagaimana upaya pengurus agar tidak terjadi gap? 

Ya mungkin sering melakukan apa ya mas kumpulan itu tadi yang intinya 

saling mendekatkan saling apa ya merangkul lagi biar supaya yang antara 

smp, sma itu bisa bergabung dan menjadi kesatuan yang baik 

12. Bagaimana dampak gap pada Karang Taruna 

Menurut saya sangat berdampak mas semisal ada acara apa gitu semisal 

ada acara mungkin kerja bakti atau apa gitu kalau masih kayak gitu kan 

seumpama itu temenku gak berangkat aku juga ikut gak berangkat kan dari 

ini tadi kan menimbulkan mungkin ya menimbulkan kayak gitu dampak 

lainnya itu tegur sapanya jadi kurang atau mungkin kadang ya kurang 

komunikasi itu tadi mas ya mungkin apa ya pembahasan yang berbeda dan 
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pemikiranpun pasti berbeda dari yang masih sma sudah kuliah kan pasti 

ada tingkatan tingkatan itu tadi 

13. Bagaimana hubungan akrab dalam Karang Taruna? 

Klop mas klopnya itu mau ada apa-apa saling tanya menanya 

14. Apakah dengan hubungan akrab bisa menambah solidaritas dalam Karang 

Taruna? 

Ya itu jelas mas pasti banyaknya komunikasi banyaknya kita saling 

bertemu akan menambah solidaritasnya akan bertambah baik 

15. Bagaimana interaksi yang terjalin antara pengurus dengan anggota Karang 

Taruna? 

Pengurus dan anggota saat ini ya sudah lumayan baik mas sudah berjalan 

dengan lancar tinggal kita meningkatkan lagi supaya lebih maju dan 

dipandang masyarakat bisa jos gitu mas 

16. Bagaimana cara pengurus untuk menjaga interaksi dan hubungan dengan 

anggota? 

Mungkin kita sering-sering itu mengadakan kumpulan-kumpulan apa itu 

biar komunikasi kita tetep menyambung tidak putus dan lebih mendekatkan 

lagi 

17. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

Ada 

18. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 
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Mungkin pertama itu agenda-agenda yang akan berjalan dan berjalannya 

keanggotaan yang lalu-lalu mungkin ada gitu 

19. Bagaimana pengurus dalam menyampaikan materi disaat pertemuan? 

Biasanya langsung mas kalau bahas suatu kegiatan atau agenda jauh-jauh 

hari sudah dirancang mas soalnya kalau kita menyampaikan kegiatan apa 

yang kita mau lakukan kok baru disusun saat itu kan akan menjadi crowded 

dan tidak valid gitu lho mas 

20. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program 

kerja? 

Mungkin diisi dengan itu mas apa ya mungkin ada yang ngecamp ada yang 

liburan ada yang cycling atau segala hal yang bersifat tetep bersama-sama 

21. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

Kadang dari anggota kurang itu lho mas tidak ada pembatas antara anggota 

dan mana yang pengurus gitu jadi kadang ya semaunya dia tapi juga banyak 

sisi positifnya kalau sudah ada yang kayak gitu kita mungkin agak ditegur 

soalnya kan kayak gitu akan menjadi apa ya menjadi berkelanjutan dan 

menjadi kebiasaan yang buruk mungkin kita bisa maklumi untuk kita tapi 

gak bisa kan kita berbuat kayak gitu buat orang tua kan harus dari itu kita 

membiasakan buat kedepannya biar lebih bagus 

22. Bagaimana dengan srawung dalam Karang Taruna? 
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Kita juga srawungnya bagus mas contohnya seperti saat ini kita selesai ada 

acara itu tidak langsung pulang tapi kita bahas kedepannya mau gimana-

gimana untuk pencapaian berikutnya gitu 

23. Apakah srawung meningkatkan keakraban? 

Itu sangat meningkatkan mas srawungnya 

24. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Bagus mas srawungnya bagus kalau ketemu dijalan bertegur sapa pasti 

saling sapa menyapa 

25. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang Taruna? 

Kalau di dalam masyarakat sudah kayak gitu pasti di dalam forum 

keanggotaan karang taruna pasti lebih nampak solidaritasnya mas soalnya 

kan sudah terbentuk suatu apa ya di situ terbentuk suatu kemasan tersendiri 

lebih mengerucut dari masyarakat ke keanggotaan karang taruna itu tadi 

jadi akan lebih dekat 

26. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 

Ada mas seperti outbond jalan sehat itu juga mas 

27. Adakah anggota yang tanggap atau langsung melaksanakan jika diberi 

instruksi atau arahan? 

Ada mas itu ya 50% anggota seperti itu 
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28. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tanggap dan langsung melaksanakan instruksi atau arahan yang diberikan? 

Sangat berdampak demi kelancaran acara yang akan terselenggara itu  

29. Adakah anggota yang tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi 

instruksi atau arahan? 

Ada mas 20% seperti itu 

30. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi instruksi atau arahan? 

Dampaknya mungkin ya mungkin mengurangi suatu kelancaran yang akan 

dicapai itu mas  
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Pedoman wawancara pengurus Karang Taruna Puronisme 

Tanggal Wawancara : 6 Mei 2017 

Tempat/Waktu : Dusun Puron, pukul 22.09 WIB 

Nama   : Ad 

Jenis Kelamin  : L 

Usia   : 22 

Pekerjaan  : Swasta 

Alamat   : Dusun Puron 

1. Sudah berapa lama anda mengkuti Karang Taruna? 

Waktu saya menjadi anggota karang taruna sudah selama 7 tahun 

2. Sudah berapa lama anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

2 periode berarti ada 4 tahun 

3. Sudah berapa kali anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

2 kali 

4. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

Untuk kegiatan karang taruna di dusun 7 puron saya sangat senang sekali 

karena remaja putra dan putrinya sangat aktif dan sering melakukan 

berbagai macam kegiatan jadi kita bisa selalu berkumpul dalam acara yang 

selalu kompak 

5. Bagaimana peran pengurus dalam Karang Taruna? 
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Kita saling memberi arahan kepada anggota karang taruna dari yang pra 

remaja sampai yang remaja kita selalu memberi arahan selalu untuk 

mempertemukan menjadi satu antara remaja dan pra remaja supaya tidak 

terjadi antar jarak antara pra remaja dan remaja 

6. Bagaimana cara untuk mengakrabkan remaja dan pra remaja dalam Karang 

Taruna? 

Untuk menggabungkan remaja dan pra remaja kita sering melakukan 

kegiatan seperti kita outbond terus cycling terus ada kegiatan di kampung 

itu saja mungkin untuk mempersatukan remaja dan pra remaja satu 

kegiatan sering kali kita adakan outbond 

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk remaja dan pra remaja bisa 

solid? 

Lama itu mas, waktunya lama karena pra remaja dan remaja itu untuk bisa 

bergabung merangkul yang pra remaja itu sangat lama prosesnya karena 

sifatnya yang remaja mungkin masih terlalu malu mungkin untuk 

bergabung dengan anak-anak di bawah umurnya adik-adik pra remaja dan 

yang pra remaja masih segan dengan remaja yang usianya diatasnya jadi 

sistemnya untuk yang pra remaja dia selalu berkumpul sama seumurannya 

dan yang remaja juga jadi untuk menyatukan untuk saling membuat antara 

pra remaja dan remaja berkumpul dan saling berbincang itu lama waktunya 

8. Bagaimana tahapan untuk membuat remaja dan pra remaja menjadi solid? 
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Tahapannya seperti kita mendekatkan antara remaja dan pra remaja dari 

mulai dari kegiatan mungkin dari misalkan ada acara kegiatan terus kita 

memberi suatu kegiatan yang sangat besar misalnya terus nanti ada 

proposal-proposal diajukan ke setiap rt itu nanti yang apa namanya kita 

ajukan yaitu dua orang perkelompok satu kelompoknya dua orang jadi satu 

remaja dan satunya pra remaja mereka bergabung untuk berkeliling 

bersilaturahmi ke tempat-tempat warga untuk berdua jadi dia bisa bersatu 

untuk berbicara dari situ kita mulai seperti ditanting itu 

9. Bagaimana peran pengurus dan anggota dalam kegiatan Karang Taruna? 

Kalau menurut saya saling membutuhkan kayak pengurus itu sebagai inti 

nanti juga sebagai pelaksana sama-sama membutuhkan 

10. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara pengurus dan anggota? 

Kita care jadi mungkin dari pengurus selalu memberi arahan untuk anggota 

dan anggota juga selalu mentaati peraturan yang diberikan pengurus 

mungkin itu gambarannya kita ya seperti sama saja gak ada pengurus gak 

ada anggota kita selalu care tapi selagi pengurus memberikan arahan 

memberi tanggung jawab kepada anggota, anggota selalu melaksanakan 

dan begitu juga pengurus selalu menerima kritikan dari para anggota tidak 

ada kata sengit-sengitanlah pilih kasih lah gak ada kita selalu care 

11. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 
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Itu selalu mas, selalu kita berikan arahan kepada anggota selagi waktu ada 

kegiatan yang berlangsung seperti halnya mungkin dari kita melakukan 

kegiatan terbentuk mungkin salah satunya mungkin dari remaja kita sering 

pengajian itu mas contohnya dari segi pengajian waktu berlangsung dari 

itu kita memberikan arahan jadi kita selalu membuat bentuk panitia dan 

setiap bagian itu sudah dibagi beberapa bagian dari pengurus ini yang 

namanya perlengkapan, terus konsumsi, terus sinom itu sudah dibentuk jadi 

ada ketua-ketuanya untuk memberikan arahan kepada anggota 

12. Bagaimana bentuk arahan yang diberikan kepada anggota? 

Biasanya kalau kita mengadakan lomba seperti gambarannya lomba 17an 

diwaktu yang dekat sebelum acara lomba 17an biasanya kita membentuk 

lagi panitia, panitia khusus untuk melaksanakan kegiatan berlangsung pada 

hari itu jadi itu kita langsung itu sudah ada arahannya ini bagian ini yang 

itu bagian itu sudah ada arahannya sudah dibentuk 

13. Bagaimana interaksi yang terjalin antara pengurus dengan anggota Karang 

Taruna? 

Iteraksinya sangat bagus sekali kita gak ada masalah antara pengurus dan 

anggota 

14. Bagaimana cara pengurus untuk menjaga interaksi dan hubungan dengan 

anggota? 

Cara menjaga interaksi yang selalu damai selalu tentram kita selaku 

pengurus selalu memberi arahan kepada anggota yang bersifatnya itu tidak 
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memaksa kita selalu memberi percakapan atau arahan yang bersifat positif 

dan tidak menyinggung pada anggota sehingga kita bisa menjadikan 

obrolan kita atau arahan kita itu tidak menyinggung  perasaan anggota dan 

menjadi interaksi yang sangat bagus 

15. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

Pertemuan rutin kita ada mas setiap satu bulan sekali pertemuan rutin kita 

di malam minggu sifatnya itu mobile berputar  

16. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 

Untuk setiap pertemuan yang kita bahas selalu ada untuk dari misalkan 

karang taruna selama yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum 

dilaksanakan selalu kita bahas terus untuk kegiatan lainnya juga selalu kita 

pokoknya itu mas 

17. Bagaimana pengurus dalam menyampaikan materi disaat pertemuan? 

Yaitu di setiap di pengurus kita sudah dibagi antaranya sudah dibentuk 

pengurus-pengurus lainnya seperti misalkan keagamaan sudah ada 

pengurus terus seksi olahraga terus kesenian juga sudah ada pengurus jadi 

kita setiap ketua pengurus dari bagian-bagian itu sudah memberikan arahan 

dalam menyampaikan materi kita selalu dengan cara biasanya dengan cara 

kita langsung biasanya yang lasung menyampaikan materi ketua karang 

taruna materi yang kita berikan sudah disusun dari awal 

18. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program 

kerja? 
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Biasanya diwaktu kosong untuk misalkan program kerja kita sudah habis 

terus ada waktu satu bulan dua bulan kosong tidak ada program kerja atau 

kegiatan biasanya kita mengadakan refresing mas untuk karang taruna 

yaitu kita biasanya piknik terus ngecamp macam-macam berbagai kegiatan 

yang diadakan oleh karang taruna dusun 7 Puron 

19. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

Kita selalu ada yaitu saling menyadari diri saja antara pengurus dan 

anggota intropeksi diri biasany kita ya untuk anggota karang taruna kita 

sangat bagus untuk tata krama kepada pengurus itu selalu hormat gak 

clutakan 

20. Bagaimana dengan srawung dalam Karang Taruna? 

Untuk srawungnya sama saja hampir setiap malam kita selalu berkumpul 

dari anggota karang taruna pengurus itu selalu berkumpul setiap malam dan 

untuk kemasyarakatan kita sosialisasi ke warga-warga kita sangat bagus 

sekali cepat tanggap untuk misalkan srawung kita misalkan ada malam 

orang berkumpul disitu selalu menyempatkan untuk berhenti walaupun 

sebentar untuk saling ngobrol 

21. Apakah srawung meningkatkan keakraban? 

Sangat meningkatkan keakraban kita dari pengurus karang taruna dan 

anggota dan juga pengurus pokgiat LPMD pedukuhan 7 Puron dan kepada 
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semua warga dari bapak-bapak dan remaja kita tidak ada saling 

menyinggung terus kita selalu care dalam kegiatan 

22. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Hubungannya sangat bagus seperti saudara sendiri ya kita disini seperi 

keluarga yang selalu pokoknya selalu ada dari anggota dan pengurus itu 

selalu ada dalam setiap waktu malam atau pagi selalu berkumpul sangat 

dekat 

23. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang Taruna? 

Dalam karang taruna kita juga hubungan kita juga sangat dekat sangat 

dekat sekali antara pengurus dan anggota jadi kita selalu memberi 

kesempatan kepada anggota untuk selalu mengeluarkan uneg-uneg ataupun 

masalah yang ada di dalam karang taruna kepada pengurus jadi hubungan 

kita antara pengurus dan anggota di dalam suatu kegiatan karang taruna itu 

sangat dekat  

24. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 

kita selalu ada perkumpulan mas entah itu bukan bersifatnya wajib ya jadi 

kita selalu usahakan sore kita jalan-jalan bareng motoran terus malam 

ngumpul-ngumpul bareng ini suatu bentuk hubungan yang 

menghubungkan silaturahmi kepada kita 
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25. Adakah anggota yang tanggap atau langsung melaksanakan jika diberi 

instruksi atau arahan? 

Kebetulan di anggota kami itu cepat tanggap kalau diberikan arahan jadi 

alhamdulillah untuk anggota karang taruna itu tanggap daruratnya cepat 

misalkan dikasih instruksi atau tugas untuk menjadi ketua panitia dalam 

satu kegiatan untuk anggota kami selalu siap dan menjalankan dengan baik 

26. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tanggap dan langsung melaksanakan instruksi atau arahan yang diberikan? 

Sangat memberi apresiasi kepada mereka karena dia ditunjuk itu lansung 

siap walau di acara yang berlangsung ada kekurangan ada macam-macam 

ya ada masalah sedikit itu wajar karena dia baru pertama kali untuk menjadi 

penanggung jawab atau ketua panitia yang diberikan tugas 

27. Adakah anggota yang tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi 

instruksi atau arahan? 

20% dari anggota kebanyakan begitu mas jadi kalau belum kita suruh 

belum kita opyak-opyak belum kita tablek untuk berjalan beneran itu belum 

tanggap itu 20% dari anggota kita kemudian banyak yang mengelak juga 

mas jadi mereka selalu mengelak kalau kita tunjuk atau kita suruh kamu 

harus begini atau kamu harus menjadi bagian ini-ini dia selalu mengelak 

dengan berbagai macam alasan dari yang belum pernah atau gak bisa itu 

banyak sekali mas 
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28. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi instruksi atau arahan? 

Biasanya kita langsung mengganti dengan orang lain yang siap untuk bisa 

dipercaya memimpin pada acara yang berlangsung kemudian acara 

menjadi terhambat misalkan kita seharusnya tadi sudah terbentuk susunan 

acara untuk panitia di waktu kegiatan ternyata dia malah kadang dia pergi 

atau gak datang itu sangat menghambat dalam kegiatan kita 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara pengurus Karang Taruna Puronisme 

Tanggal Wawancara : 6 Mei 2017 

Tempat/Waktu : Dusun Puron, pukul 23.38 WIB 

Nama   : Sr 

Jenis Kelamin  : P 

Usia   : 28 tahun 

Pekerjaan  : Perawat 

Alamat   : Dusun Puron 

1. Sudah berapa lama anda mengkuti Karang Taruna? 

Sudah sejak tahun sekitar 2006 kira-kira 10 tahun lebih 

2. Sudah berapa lama anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

6 tahun 

3. Sudah berapa kali anda menjadi pengurus Karang Taruna? 

Sudah beberapa kali mas sekitar 3 periode jadi sekitar 6 tahun mas kecuali 

untuk tahun ini 3 tahun dalam 1 periode 

4. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

Kegiatan selama ini alhamdulillah baik banyak kegiatan dan berjalan lancar 

dan dalam kegiatan juga berjalan lancar respon masyarakat baik dan 

menerima setiap kegiatan kemudian masyarakat juga pasti memberikan 
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5. Bagaimana peran pengurus dalam kegiatan Karang Taruna? 

Peran saya berhubung sebagai bendahara jadi perannya ngurus keuangan 

aja 

6. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara pengurus dan anggota? 

Lancar tapi kalau cuma ketemu gitu aja 

7. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 

ada mas itu 

8. Bagaimana bentuk arahan yang diberikan kepada anggota? 

Yang pasti mengingatkan kalau setiap pertemuan itu ada iuran rutin seperti 

itu terus biasanya ada yang belum banyar iuran itu biasanya pas pertemuan 

itu belum bayar bisa ditagih di pertemuan berikutnya tapi ada juga yang 

tidak pernah hadir dalam pertemuan nah itu yang tidak hadir kita tampung 

kan kita ada peraturan kalau 3 kali pertemuan berturut-turut tidak hadir 

tanpa alasan kita kenakan denda jadi itu nanti diakumulasi sama 

ketidakhadirannya dan dendanya itu 15.000 tiga kali berturut-turut tidak 

hadir tanpa keterangan eh dendanya itu 35.000 dan itu berlaku untuk satu 

orang dan semua sama dendanya 

9. Bagaimana interaksi yang terjalin antara pengurus dengan anggota Karang 

Taruna? 
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Ya bisanya kumpul-kumpul mas sering tapi ya cuma beberapa yang sering 

kumpul gitu aja kalau untuk semua anggota itu jarang kecuali pas 

pertemuan rutin 

10. Bagaimana cara pengurus untuk menjaga interaksi dan hubungan dengan 

anggota? 

Kita kan ada grup di bbm dan wa mungkin lewat itu berinterakasi selain 

bertemu langsung terus kalau srawungnya untuk beberapa orang sih baik 

mas sering kumpul untuk beberapa orang tapi yang gak pernah ketemu ya 

jarang sih 

11. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

Ada setiap selapan hari 

12. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 

Yang dibahas itu kegiatan atau program kerja yang akan dilakukan 

selanjutnya 

13. Bagaimana pengurus dalam menyampaikan materi disaat pertemuan? 

Ya kalau saya bendahara biasanya langsung disampaikan saja menurut 

catetan yang jelas waktu pertemuan itu disampaikan jumlah saldo awal 

terus pendapatan pas pertemuan itu disampaikan semua 

14. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program 

kerja? 

Yang jelas ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol kalau ada uang jajan jalan-

jalan maen ke pantai 
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15. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

Gak ada sih sama aja yang jelas saling menghormati dan saling menyayangi 

16. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Hubungannya tetep akrab tetep terjalin akrab 

17. Bagaimana hubungan anggota Karang Taruna yang memiliki beragam latar 

belakang pekerjaan dan pendidikan apakah ada gap? 

Gak juga sih kita membaur segala umur dan segala profesi 

18. Bagaimana cara mengakrabkan anggota baru dengan anggota Karang 

Taruna? 

Yang jelas kita kan punya aturan kemarin itu anggota karang taruna yang 

sudah masuk sma jadi yang sudah masuk sma itu kita kasih undangan 

supaya berangkat karang taruna dan menjadi anggota 

19. Apakah membutuhkan waktu untuk mengakrabkan? 

Kalau itu tergantung orangnya kalau orangnya gampang akrab gitu ya 

langsung membaur sama semua tapi ada juga yang diem atau itu tadi ada 

temen akrabnya ya dia sama temen akrabnya itu dulu 

20. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang Taruna? 

Sama aja mas sama yang tadi kalau di luar karang taruna di masyarakat 

21. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 
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Kegiatannya yang jelas pertemuan rutin itu sama itu kegiatan apa gitu atau 

kalau gak ya main-main bareng 

22. Adakah anggota yang tanggap atau langsung melaksanakan jika diberi 

instruksi atau arahan? 

Ada mas itu banyak juga 

23. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tanggap dan langsung melaksanakan instruksi atau arahan yang diberikan? 

Pengaruh banget mas itu kan jadi lebih mudah ngaturnya juga kan kalau 

orangnya kayak gitu 

24. Adakah anggota yang tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi 

instruksi atau arahan? 

Ada beberapa mas 

25. Bagaimana dampaknya bagi kegiatan Karang Taruna jika ada anggota yang 

tidak tanggap atau memberikan argumen jika diberi instruksi atau arahan? 

Tergantung posisinya mas itu kalau dilibatkan di panitia itu berdampak 

kalau gak ya biasa aja dampaknya gak terlalu sih mas masih bisa istilahnya 

di backup sama anggota lain 

26. Apakah kedepannya masih ingin menjabat bendahara? 

Gak mas mau diturunin ke anggota 

27. Bagaimana cara mencari kandidat calon bendahara? 

Ya kan selama ini bendahara itu gak cuma satu pasti ada pendamping yang 

pendamping saya itu bisa tahu seperti apa jadi bendara jadinya dia nanti 

Commented [A93]: kgert 

Commented [A94]: dmtg 

Commented [A95]: dmttg 



mungkin bisa kemungkinan selanjutnya bisa menggantikan saya nanti 

kalau dia punya pendamping juga kan bisa tahu ya selanjutnya seperti itu 

sih yang saya tahu 
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Pedoman wawancara anggota Karang Taruna Puronisme 

 

Tanggal Wawancara : 14 April 

Tempat/Waktu : Dusun Puron, Pukul 20.41 

Identitas Diri   

Nama   : Jn 

Jenis Kelamin  : L 

Usia   : 18 

Pekerjaan  :  Swasta 

Alamat   : Dusun Puron 

1. Sudah berapa lama anda mengikuti Karang Taruna? 

Saya mengikuti sudah 6 tahun sejak kelas 2 smk 

2. Apakah anda pernah menjadi pengurus Karang Taruna? 

Kalau menjadi pengurus belum pernah tapi sudah pernah jadi kalau 

sekarang menjadi ketua rt pemuda RT 48 

3. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

Kalau sekarang banyak kegiatan seperti ini agenda yang mau dilakukan 

cycling sepedaan 

4. Bagaimana peran anggota dalam kegiatan Karang Taruna? 

Perannya membantu pengurus dalam berbagai kegiatan Karang Taruna 

5. Apakah ada pembagian tugas antara pengurus dan anggota dalam kegiatan 

yang dilakukan Karang Taruna? 
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Tugas antara pengurus dan anggota contoh kalau seumpama sepedaan nanti 

anggota ada yang menjadi korlap ada yang jadi p3k dan sebagainya kalau 

pengurus lebih ke ya menyiapkan tempat terus teknis kegiatan itu lebih ke 

dalam arahan 

6. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 

Sering misal ya itu mengarahkan teknis kegiatan itu dan intinya 

7. Bagaimana anggota Karang Taruna dalam menyikapi arahan dari pengurus? 

Dibuat santai tapi tetap mendengarkan dari pengurus itu 

8. Apakah anggota memberikan masukan, saran, atau kritik terhadap 

pengurus? 

Ya seperti kalau kegiatan ada yang kurang nanti disampaikan anggota ke 

pengurus 

9. Bagaimana bentuk masukan, saran, atau kritik yang disampaikan kepada 

pengurus? 

Disampaikan saat pertemuan pada pengurus 

10. Bagaimana interaksi yang terjalin antara anggota dengan pengurus Karang 

Taruna? 

Baik pernah ada anggota yang tidak sejalan dengan kegiatan itu kemudian 

dimusyawarahkan 

11. Bagaimana cara anggota untuk menjaga interaksi dan hubungan dengan 

pengurus? 
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ya menyeringkan waktu untuk bertemu biar semakin akrab dengan 

pengurus 

12. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

Ada 

13. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 

Ya bahas agenda karang taruna yang mau dilakukan kedepannya apa saja 

setiap acara kalau ada acara dimusyawarahkan disitu 

14. Apakah anggota sering terlibat dalam pembahasan pada pertemuan Karang 

Taruna? 

Ya memberi masukan dan saran 

15. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program kerja? 

Biasanya evaluasi agenda yang sudah dilalui  

16. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

Kalau itu paling ya cuma seperti teman biasa dibuat santai istilahnya masih 

bisa ngajeni 

17. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Biasa tetap masih ada srawung 

18. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang Taruna? 

Kalau di dalam pembahasan ya serius 
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19. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 

Paling kegiatannya ya rapat rutin itu 

20. Bagaimana keakraban dalam Karang Taruna? 

Akrab selalu kumpul-kumpul atau main bersama 

21. Apakah dengan keakraban bisa meningkatkan hubungan dan interaksi 

dalam Karang Taruna? 

Bisa mas jelas itu kan sudah akrab jadi sudah biasa 

22. Apakah pemuda yang ikut Karang Taruna memiliki latar belakang 

pendidikan dan pekerjaan yang berbeda? 

Iya 

23. Bagaimana hubungan yang terjalin dengan latar belakang tersebut? 

Ya biasa ngobrol kumpul-kumpul waktu pertemuan 

24. Bagaimana cara mengakrabkan pra remaja yang baru masuk Karang 

Taruna? 

Diajak ikut kegiatan atau mendampingi paling mas 

25. Apakah ada anggota yang tanggap dalam kegiatan? 

Jelas ada mas 

26. Bagaimana dampaknya anggota yang seperti itu? 

Kegiatan jadi makin baik dan berjalan lancar 

27. Apakah ada anggota yang kurang tanggap dalam kegiatan? 

Juga ada mas 

Commented [A109]: kgert 

Commented [A110]: akrb 

Commented [A111]: dpkarb 

Commented [A112]: hblb 

Commented [A113]: makrb 

Commented [A114]: dmtg 



28. Bagaimana dampak anggota yang seperti itu? 

Ya mungkin jadi agak terhambat sama kurang koordinasi jadinya apalagi 

kalau itu mas adu argumen wah itu yang paling sulit 

29. Bagaimana dampak interaksi yang dilakukan pengurus dengan anggota 

terhadap Karang Taruna Puronisme? 

Dampaknya bisa menjaga kekompakan pemuda dusun Puron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [A115]: dmttg 

Commented [A116]: dmint 



 

Pedoman wawancara anggota Karang Taruna Puronisme 

 

Tanggal Wawancara : 14 April 

Tempat/Waktu : Dusun Puron, Pukul 22.56 

Identitas Diri   

Nama   : Lm 

Jenis Kelamin  : L 

Usia   : 17 

Pekerjaan  : Pelajar 

Alamat   : Dusun Puron 

1. Sudah berapa lama anda mengikuti Karang Taruna? 

Kurang lebih 4 tahunan 

2. Apakah anda pernah menjadi pengurus Karang Taruna? 

Belum sekarang jadi di itu humas anggota humas 

3. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

Sangat bagus sekali mas jadi di sini kita juga bisa menyatukan visi dan misi 

kita untuk memajukan dusun puron ini kemudian ada mengabdi mas 

mengabdi kepada masyarakat dan dusun itu sendiri seperti seperti 

contohnya mengadakan event event untuk masyarakat itu sendiri seperti 

jalan sehat sepeda gembira bersama dan responnya sangat respect mas 



mereka sangat fanantik untuk mengikuti acara yang diadakan oleh pemuda 

itu 

4. Bagaimana peran anggota dalam kegiatan Karang Taruna? 

Ya sangat berperan sekali mas yaitu untuk kemajuan itu kemajuan dusun 

itu sendiri 

5. Apakah ada pembagian tugas antara pengurus dan anggota dalam kegiatan 

yang dilakukan Karang Taruna? 

Ya itu pasti ada mas contoh misalnya saya sendiri dipilih jadi ketua ya kalo 

diri sendiri seharusnya sudah siap gitu 

6. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 

Ya itu pasti 

7. Bagaimana anggota Karang Taruna dalam menyikapi arahan dari 

pengurus? 

Ya itu ada yang menolak ada yang respon baik ya gitu berbeda-beda mas 

yang nolak itu seumpama dipilih jadi ketua wah aku gak siap aku ada ini 

ada itu gitu ya kan itu juga termasuk menghambat itu 

8. Apakah anggota memberikan masukan, saran, atau kritik terhadap 

pengrus? 

Ya sering biasanya setiap pertemuan kami intropeksi mengintropeksi 

kesalahan-kesalahan di karang taruna itu sendiri untuk menjadikannya 

lebih baik lagi 
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9. Bagaimana bentuk masukan, saran, atau kritik yang disampaikan kepada 

pengurus? 

Masukan waktu di forum ada di pribadi juga ada yang di forum itu  

10. Bagaimana interaksi yang terjalin antara anggota dengan pengurus Karang 

Taruna? 

Itu sangat baik mas misalnya saling mengoreksi satu sama lain mas kami 

semua sama mas rata tidak ada yang ditinggikan tidak ada yang 

direndahkan jadi semua sama gitu gak ada perbedaan pangkat gitu sama 

11. Bagaimana cara anggota untuk menjaga interaksi dan hubungan dengan 

pengurus? 

ya itu biasanya kita sharing-sharing gitu seumpama kita sehabis rapat kita 

ngumpul bareng sharing-sharing ngobrol curhat 

12. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

Ada mas itu diadakan satu bulan sekali 

13. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 

Biasanya untuk kemajuan dusun kemajuan Karang Taruna itu sendiri 

14. Apakah anggota sering terlibat dalam pembahasan pada pertemuan Karang 

Taruna? 

Sering mas itu karena sangat penting juga itu mas mungkin ada saran kritik 

dari anggota itu juga perlu 

15. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program 

kerja? 
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Itu bisanya kami isi dengan refreshing mas seperti piknik ngecamp dan 

lain-lain yang penting refreshing lah 

16. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

Ada mas itu mas seumpama dari yang pra remaja itu harusnya sudah 

ditanamkan tata kramanya sejak dini mas kalu gak nanti bisa ngelunjak gitu 

lho bisa njangkar istilahnya bisa njangkar sama yang lebih tua itu kan kalau 

dilihat dari luarnya kan tidak baik juga seumpama dari desa lain itu wah 

pemudanya dusun kok njangkar sama yang tua-tua nah itu kan dari 

dusunnya terlihat negatif gitu lah mas 

17. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Itu juga baik mas sering ya sekedar mungkin sekedar ngumpul juga ngobrol 

ngopi 

18. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang Taruna? 

Sangat baik mas hubungannya sangat erat sekali 

19. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 

Itu salah satunya outbond mas mungkin karang taruna di tempat-tempat 

rekreasi gitu mungkin sambil makan-makan bareng 

20. Bagaimana keakraban dalam Karang Taruna? 

Akrab banget mas kayak keluarga jadi apa-apa bersama 
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21. Apakah dengan keakraban bisa meningkatkan hubungan dan interaksi 

dalam Karang Taruna? 

Ya jelas mas kalo gak akrab masak bisa Karang Taruna berjalan 

22. Apakah pemuda yang ikut Karang Taruna memiliki latar belakang 

pendidikan dan pekerjaan yang berbeda? 

Jelas ada kan banyak pemuda di dusun Puron ini 

23. Bagaimana hubungan yang terjalin dengan latar belakang tersebut? 

Kita harus merangkul adik-adik kita membimbing yang pra remaja itu 

membimbing ke yang lebih baik lagi agar bisa menyatu tapi tetep ada gap 

itu mas 

24. Bagaimana cara mengakrabkan pra remaja yang baru masuk Karang 

Taruna? 

Mengakrabkan itu biasanya pertama diajak omong-omongan diajak 

sharing-sharing gitu srawung waktu bimbing itu ada yang langsung ikut 

ada yang bertahap ya kan tiap orang beda-beda 

25. Apakah ada anggota yang tanggap dalam kegiatan? 

Itu ada 

26. Bagaimana dampaknya anggota yang seperti itu? 

Ya dia kerjanya bagus kan tanggap kan ya jadi kalau di kegiatan jadi 

gampang dilakukan cepat selesai 

27. Apakah ada anggota yang kurang tanggap dalam kegiatan? 

Nah itu mas ada malahan 
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28. Bagaimana dampak anggota yang seperti itu? 

Wah bikin gimana ya mas jadi agak susah kegiatannya itu terhambat ya 

mungkin dia kadang itu mas kayak kalo diberi arahan apa dikongkon itu 

balasnya bahasanya agak tinggi itu mas ya kayak misal ketua ingin berjalan 

seperti ini nanti anggota panitia inginnya seperti ini gitu mas jadi kayak 

punya pemikiran sendiri-sendiri ya gitu mas 

29. Bagaimana dampak interaksi yang dilakukan pengurus dengan anggota 

terhadap Karang Taruna Puronisme? 

Berdampaknya itu mas bisa membuat jadi solid kompak dan akrab itu mas 

jadi makin banyak kegiatan kan kalau guyup 
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Pedoman wawancara anggota Karang Taruna Puronisme 

 

Tanggal Wawancara : 14 April 

Tempat/Waktu : Dusun Puron, Pukul 23.11  

Identitas Diri   

Nama   : Tf 

Jenis Kelamin  : L 

Usia   : 16 

Pekerjaan  : Pelajar 

Alamat   : Dusun Puron 

1. Sudah berapa lama anda mengikuti Karang Taruna? 

Sekitar 3 tahunan dari SMP kelas 2 

2. Apakah anda pernah menjadi pengurus Karang Taruna? 

Belum pernah jadi pengurus inti sekarang masuknya ke sie olahraga karena 

sering ikut kegiatan olahraga 

3. Bagaimana kegiatan Karang Taruna di Dusun Puron? 

Kegiatannya sangat baik karena sering mengadakan event-event dengan 

warga masyarakat di puron ini dan kompak kan itu bisa membuat 



tanggapan masyarakat jadi baik karena pemuda dan masyarakat bersama-

sama dalam event tersebut 

4. Bagaimana peran anggota dalam kegiatan Karang Taruna? 

Ya peran anggota membantu pengurus dalam jika ada event-event tertentu 

anggota sering ditunjuk oleh pengurus untuk membantu mengurusi event 

tersebut 

5. Apakah ada pembagian tugas antara pengurus dan anggota dalam kegiatan 

yang dilakukan Karang Taruna? 

Ya itu pasti ada pembagian tugas dari pengurus seperti membantu 

mengurusi dana atau membagikan undangan pemberitahuan kepada 

masyarakat 

6. Apakah pengurus sering melakukan arahan-arahan ketika kegiatan 

berlangsung? 

Ya pengurus sering melakukan arahan-arahan tersebut pada setiap kegiatan 

berlangsung atau sebelum pada pertemuan itu pasti ada arahan dari 

pengurus untuk anggota melaksanakan tugasnya 

7. Bagaimana anggota Karang Taruna dalam menyikapi arahan dari 

pengurus? 

Ya anggota karang taruna menyikapinya arahan dari pengurus untuk 

menjalankan itu ya menerima dan mungkin bisa menjalankan dengan baik 

agar sesuatu yang diberikan itu bisa dijalankan dengan baik 
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8. Apakah anggota memberikan masukan, saran, atau kritik terhadap 

pengrus? 

Ya sering mas kalau pengurus kurang baik atau gimana itu saling memberi 

saran untuk kedepannya bagaimana 

9. Bagaimana bentuk masukan, saran, atau kritik yang disampaikan kepada 

pengurus? 

Biasanya langsung ngomong di depan saat ngomong di forum atau 

pertemuan ngomong sama pengurusnya 

10. Bagaimana interaksi yang terjalin antara anggota dengan pengurus Karang 

Taruna? 

Interaksinya itu mas sangat baik karena seperti teman sendiri 

11. Bagaimana cara anggota untuk menjaga interaksi dan hubungan dengan 

pengurus? 

Ya caranya interaksinya sering kumpul bareng sering bercanda-bercanda 

itu kumpul 

12. Apakah ada pertemuan rutin Karang Taruna? 

Itu ada mas setap satu kali dalam sebulan 

13. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? 

Ya untuk membahas event-event yang akan diadakan untuk kedepannya 

ataupun untuk membahas masalah-masalah maupun kritikan dari warga 

ataupun dari masukan-masukan anggota 
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14. Apakah anggota sering terlibat dalam pembahasan pada pertemuan Karang 

Taruna? 

Anggota ya sering atau selalu dilibatkan nanti kan ada saran-saran 

bagusnya gimana untuk pengurus 

15. Bagaimana kegiatan Karang Taruna ketika sedang tidak ada program 

kerja? 

Kegiatannya ya tetap melakukan pertemuan rutin atau menjaga komunikasi 

antar anggota dan pengurus 

16. Apakah ada etika atau tata krama antara pengurus dan anggota Karang 

Taruna? 

Ya itu ada mas meskipun seperti teman sendiri ya adalah untuk 

menempatkannya itu pengurus atau anggota itu ada tatakramanya 

17. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Hubungannya baik mas jarang ada perselisihan 

18. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota dalam Karang Taruna? 

Sangat baik mas hubungannya sangat erat sekali 

19. Apakah ada kegiatan untuk mempererat hubungan antara pengurus dan 

anggota? 

Ya ada mas itu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan event seperti cycling 

atau outbond itu 

20. Bagaimana keakraban dalam Karang Taruna? 
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Sangat dekat mas itu seperti teman sendiri itu sering berkumpul bareng 

bahkan tiap malam bersama-sama 

21. Apakah dengan keakraban bisa meningkatkan hubungan dan interaksi 

dalam Karang Taruna? 

Itu pasti bisa mas karena lebih dekat dan lebih kompak untuk gimana untuk 

menjalankan kedepannya 

22. Apakah pemuda yang ikut Karang Taruna memiliki latar belakang 

pendidikan dan pekerjaan yang berbeda? 

Iya beda 

23. Bagaimana hubungan yang terjalin dengan latar belakang tersebut? 

Baik selalu bersama-sama dalam karang taruna walau kadang ada yang 

misah-misah waktu pertemuan tapi ya baik 

24. Bagaimana cara mengakrabkan pra remaja yang baru masuk Karang 

Taruna? 

Itu diajak untuk mengikuti pertemuan diajak agar mereka mau kan ada 

temannya yang sebaya waktu ngajaknya biasanya sulit mas karena masih 

malu atau gimana temennya belum banyak yang sebaya dengan mereka 

25. Apakah ada anggota yang tanggap dalam kegiatan? 

Ada mas itu 

26. Bagaimana dampaknya anggota yang seperti itu? 

Ya berdampak baik mas karena suatu pekerjaan cepat terselesaikan dan 

tidak menambah pekerjaan yang lain 
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27. Apakah ada anggota yang kurang tanggap dalam kegiatan? 

Ya itu ada mas ngelak kalau diberi arahan kayak menolak atau tidak mau 

itu banyak ya kadang nolaknya itu ada yang halus ada yang mungkin itu 

mas agak nyente kalo basa jawanya 

28. Bagaimana dampak anggota yang seperti itu? 

Ya kalo ada yang seperti itu berdampak mas ya kita harus cari pengganti 

untuk yang seperti itu dan lebih lama pekerjaan atau acara yang dikerjakan 

itu berlangsung ya jadi semacam terhambat itu mas 

29. Bagaimana dampak interaksi yang dilakukan pengurus dengan anggota 

terhadap Karang Taruna Puronisme? 

Alhamdulillah bisa melancarkan kegiatan dan membuat betah dalam 

Karang Taruna 
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Dokumentasi 

 

Gambar 6.1. Kerja bakti persiapan acara merti Dusun Puron yang dilakukan oleh 

Karang Taruna dan Warga dengan memasang penghalang ke jalan masuk tempat 

merti dusun. Gambar diambil pada 22 Agustus 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2. Pengarahan dan pembagian tugas nyinom Karang taruna di acara merti 

Dusun Puron. Gambar diambil pada 22 Agustus 2016 



 

Gambar 6.3. Kegiatan nyinom oleh Karang Taruna di acara merti Dusun Puron. 

Gambar diambil pada 22 Agustus 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.4. Anggota Karang Taruna menjaga lokasi parkir di acara mancing 

bersama. Gambar diambil pada 4 September 2016 

 

 



 

Gambar 6.5. Anggota Karang Taruna mempersiapkan hadiah untuk acara mancing 

bersama. Gambar diambil pada 4 September 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6. Sosialisasi bank sampah di Dusun Puron. Gambar diambil pada 25 

Agustus 2016 

 

 



 

Gambar 6.7. Camping Karang Taruna sebagai kegiatan refreshing di akhir tahun. 

Gambar diambil pada 18 September 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.8. Kegiatan nongkrong/kumpul pemuda di rumah salah satu warga. 

Gambar diambil pada 15 September 2016 
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