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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemuda merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam memajukan 

suatu bangsa dan juga perubahan bangsa di era globalisasi saat ini. Generasi mudalah 

yang menentukan bagaimana suatu bangsa berkembang maju atau mundurnya suatu 

bangsa. Pemuda dapat mengaspirasikan idenya dengan berbagai cara. Salah satunya 

dengan mengikuti organisasi kemasyarakatan khusus untuk pemuda yang biasa 

disebut dengan karang taruna. Adanya karang taruna dapat membuat kegiatan 

pemuda menjadi terarah dengan suatu hal yang positif dibandingkan dengan pemuda 

yang membentuk komunitas hanya untuk kesenangan sendiri seperti club motor, 

komunitas punk, dll. Peran karang taruna itu sendiri ialah untuk meredam jiwa 

pemuda yang dapat meledak-ledak dengan mengeluarkan hal yang negatif menjadi  

suatu hal yang positif dan berguna bagi kesejahteraan sosial.  

Harapan bagi pemuda sangat besar untuk kemajuan bangsa, pemuda 

merupakan tulang punggung bangsa yang kelak akan menentukan arah 

perkembangan bangsa. Pemuda juga dikenal sebagai jiwa pemberani, pemimpin, 

mandiri, disiplin, bekerja keras serta memiliki jiwa kebersamaan yang tinggi. 

Pernyataan sebelumnya telah menjelaskan,  bahwa akan ada suatu hal yang hebat 

dari pemuda apabila hendak melakukan hal yang positif maupun negatif, mereka 

akan selalu berpengaruh pada alur perkembangan zaman. Keberadaan karang taruna, 

membuat pemuda dapat mengumpulkan semua aspirasi yang nantinya akan menjadi 

sebuah program kerja yang disesuaikan dengan wilayah, keadaan sosial, maupun 

potensi yang ada di daerahnya, agar mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang 

diperlukan oleh masyarakat sekitar. 

Peranan pemuda seharusnya bukan pada arus perubahan yang didasarkan 

pada perubahan dalam bidang teknologi, perubahan pola perilaku mengikuti 

perkembangan zaman saja, akan tetapi peranan pemuda disini untuk dapat 

mempertahankan apa yang ada di dalam lingkungannya. Fakta yang terlihat disini 

adalah pada masyarakat baduy dalam, walaupun para pemuda disana digoda dengan 
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adanya produk luar masuk ke masyarakat baduy dalam, akan tetapi dengan adanya 

suatu adat yang kuat mereka tetap mempertahankan budayanya.  

 

Pada masyarakat Kampung Adat Cireundeu mereka mempunyai kearifan 

lokal yang dimana singkong menjadi makanan pokoknya dan mereka pegang teguh. 

Walaupun lokasi Kampung Adat Cireundeu dekat dengan hiruk pikuk keramaian 

kota dan itu menjadi godaan utama para pemuda kampung akan tetapi setiap 

kemana-mana mereka akan membawa nasi singkong untuk dijadikan makanan pokok 

mereka apabila berada diluar kampung. Fakta diatas merupakan suatu cara yang 

dimaksud dengan mempertahankan apa yang ada di lingkungannya seperti budaya 

atau kearifan lokal yang berada di lingkungannya yang harus dipertahankan, karena 

itu merupakan tradisi turun temurun yang sangat positif bagi masyarakat di 

lingkungan tersebut. 

Kampung Cireundeu merupakan suatu kampung yang masih memegang 

teguh akan nilai budayanya yaitu dengan kepercayaan sunda wiwitannya, dan 

singkong sebagai makanan pokok mereka. Kampung yang sangat bersahaja dengan 

ketenangannya ini mempunyai sebuah kearifan lokal yang harus di jaga dan 

dilestarikan oleh generasi penerus kampung tersebut agar tidak terkikis oleh 

perkembangan zaman. Peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui 

permasalahan apa yang terjadi di kampung Cireundeu tersebut. Setelah menginjakan 

kaki di kampung tersebut dan melakukan sebuah wawancara terhadap sesepuh di 

desa tersebut, peneliti menentukan dari kesimpulan yang peneliti dapat bahwa 

kampung Cireundeu ini merupakan sebuah desa transisi. Informasi ini peneliti dapat 

dari keterangan yang diberikan oleh sesepuh kampung yaitu Abah Emen bahwa 

terdapat heterogenitas profesi yang ada di kota sehingga menarik para pemuda untuk 

berdoyong-doyong pergi ke kota dan mencari pekerjaan. Pernyataan tersebutlah yang 

membuat peneliti mengambil kesimpulan,  bahwa karang taruna tidak bergerak 

dikarenakan para pemuda sibuk bekerja di kota dan bersekolah di luar kampung 

Cireundeu. 
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Hasil penelitian awal yang peneliti lakukan, bahwa kehadiran organisasi 

pemuda memang sangat diperlukan, organisasi kepemudaan disana terfokus pada 

karang taruna, akan tetapi dalam perjalanannya para pemuda tidak tahu akan fungsi 

sebenarnya akan organisasi tersebut sehingga karang taruna disana menjadi tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. Karang Taruna ada akan tetapi wadah dari hal-hal 

yang berbau keadatan mereka membuatnya kembali dalam bentuk komunitas dan 

tidak di atur dalam karang taruna. Ketika ada acara keadatan maka komunitas adat 

yang turun untuk memegang acara tersebut, dan ketika ada acara ritual komunitas 

ritula yang memegang peranan, bahkan ketika ada tamu berkunjung nama karang 

taruna disini pasif dan hanya orang yang di tunjuk oleh sesepuhlah yang maju untuk 

bertemu tamu. Pentingnya peranan organisasi pemuda ini adalah untuk menjadi 

wadah yang bisa mengatur segala kegiatan dengan sedemikian jelas alurnya. Pada 

nantinya akan menjadikan suatu tatanan yang sangat indah apabila ketika dalam 

sebuah karang taruna terdapat seksi-seksinya dan pembagian tugas yang benar 

sehingga tidak ada tumpang tindih peranan dalam upaya pelestarian kearifan lokal di 

Kampung Adat Cireundeu. 

Banyak sekali hal menarik yang bisa dijadikan sebuah penelitian yang ada di 

Kampung Adat Cireundeu seperti dari sistem keagamaan, mata pencaharian, 

organisasi sosial, organisasi kepemudaan, mobilitas sosial, sampai ke perubahan 

sosial yang mengancam nilai kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Cireundeu. 

Mungkin menarik untuk meneliti tentang suatu kepercayaan yang mereka miliki, 

karena kepercayaan yang mereka miliki tidak dapat tercantum dalam Kartu Tanda 

Penduduk sehingga untuk mobilitas dala hal mencari lapangan kerja diluar daerah 

Cireundeu akan kesulitan, dikarenakan pada instansi atau pabrik mempunyai suatu 

persyaratan bahwa formulir harus lengkap diisi beserta agama yang mereka anut. 

Dari penelitian sebelumnya yang tercantum dalam skripsi Fariz (2012) 

ditemukan bahwa Kampung Cireundeu berpotensi untuk dijadikan desa wisata 

budaya di Kota Cimahi, akan tetapi pengelolaan desa untuk menjadi desa wisata itu 

masih sangat jauh dari harapan, masih banyak yang harus ditambah, tapi untuk 

menjadi desa wisata budaya Kampung cireundeu sudah memasuki salah satu 
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syaratnya. Ada pula penelitian tentang Kampung Cireundeu yang yang tercantum 

dalam skripsi Kartika (2013) ditemukan bahwa pada saat itu Kampung Cireundeu 

sudah menjadi kampung wisata, temuan selanjutnya ialah kondisi sosial ekonomi 

ketika Kampung Cireundeu menjadi desa wisata meningkat, akan tetapi kreativitas 

masyarakat disana belum berkembang, sehingga tidak termaksimalkannya penjualan 

dari hal kerajinan dari Kampung Cireundeu. 

Dari segi organisasi kepemudaan saya mendapatkan temuan dari hasil 

penelitian yang tercantum dalam skripsi Rizki (2014), menemukan bahwa temuannya 

ialah peran dari kepemimpinan di dalam organisasi kepemudaan sangat 

mempengaruhi lingkungannya dengan mengembangkan teori sosiologi modern yaitu 

teori interaksi simbolik, bahwa memang benar ketika ada salah seorang yang menjadi 

panutan para warga masyarakat akan percaya pada sosok tersebut dan mendukung 

segala apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Berkaitan dengan karang taruna 

peneliti mendapatkan sebuah penelitian yang berkaitan dengan karang taruna dari 

skripsi Siska Selvia (2012). Siska melakukan penelitian tentang peranan karang 

taruna dalam pengembangan kreatifitas generasi muda. Temuan dari penelitian siska 

yaitu adanya kekurang pahaman generasi muda terhadap apa itu karang taruna dan 

juga kurangnya kreatifitas generasi muda dalam menjalankan tugas maupun 

menentukan program kerja yang sudah direncanakan maupun yang akan 

direncanakan. Adanya program latihan dasar kepemimpinan dalam karang taruna 

GEMMAS maka lambat laun para anggota mendapat rasa percaya diri sebagai 

anggota karang taruna maupun peningkatan pada kreatifitas. 

Adanya berbagai permasalahan itu peneliti menguatkan alasan peneliti untuk 

meneliti pada ranah organisasi kepemudaan yang berupaya dalam ikut melestarikan 

kearifan lokal di Kampung Cireundeu. Fenomena yang terlihat adalah ada karang 

taruna di Kampung Adat Cireundeu akan tetapi pemuda di Kampung tersebut sudah 

agak tidak peduli karena adanya perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan 

mereka ke depannya. Dengan adanya keluhan dari sesepuh setempat bahwa yang 

mengelola kebun singkong sebagai nilai kearifan lokal dari tempat tersebut masih 

dipegang oleh generasi tua atau orang tua, sementara pemuda di kampung itu mereka 



5 
 

 
Ainun Ramadhan, 2015 
DISFUNGSIONAL PERAN  KARANG TARUNA DALAM PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DI KAMPUNG 
CIREUNDEU (Studi Deskriptif pada Karang Taruna RW 10 di Kampung Adat Cireundeu 
Kecamatan Cimahi Selatan) 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 
 

sibuk mencari kerja di pabrik dan sekolah di kota Cimahi. Fenomena ini akan 

mengancam nilai kearifan lokal pada kampung tersebut yang nantinya akan terjadi 

pemudaran nilai kearifan lokal yang ada di tempat tersebut. Untuk melestarikan 

kearifan lokal tersebut pemuda memegang peranan penting untuk melestarikan 

kearifan lokal di daerah Kampung Cireundeu itu. Belum nampaknya kinerja 

organisasi kepemudaan di kampung tersebut menandakan bahwa peranan organisasi 

kepemudaan belum terasa dalam upaya pelestarian nilai kearifan lokal di Kampung 

Cireundeu. 

Pentingnya penelitian ini bagi pendidikan sosiologi yaitu memberikan 

sumbangan teori yang berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan yang bergerak 

dalam naungan ketentuan adat yang kuat, sehingga nantinya pada pengembangan 

teori peserta didik dapat memahami tentang materi teori sosiologi modern yaitu teori 

aturan sistem dari Tom Burn dengan adanya contoh materi berupa penelitian dari 

peneliti. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis 

merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang peran karang tarunadalam 

pelestarian kearifan lokal kampung adat.Maka dari itu penulis akan melakukan 

sebuah penelitian dengan judul :" Disfungsional Peran Karang Taruna dalam 

Pelestarian Kearifan Lokal di Kampung Cireundeu''. 

1.2 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang penelitian serta studi pendahuluan yang telah 

dilakukan, maka peneliti membatasi beberapa masalah yang menjadi fokus dari 

penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini adalah masalah peranan karang taruna 

yang berada di desa adat yang berlokasi di Kampung Adat Cireundeu khususnya 

peranan yang kurang maksimal diberikan oleh karang taruna dalam hal keikutsertaan 

karang taruna melestarikan kearifan lokal yang dimiliki Kampung Adat Cireundeu. 

Daerah yang memiliki beberapa potensi keadatan dan keaifan lokal seperti di 

Kampung Cireundeu, harus didukung penuh oleh seluruh pihak agar nilai keadatan 

dan kearifan lokal yang ada di Kampung Cireundeu tetap lestari. Karang taruna RW 

10 di wajibkan untuk menggali nilai keadatan dan kearifan lokal untuk ditingkatkan 
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dan pada tujuannya untuk mensejahterahkan warga Kampung Cireundeu. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang 

Pedoman Dasar Karang Taruna dalam Bab VII mengenai program kerja pasal 19, 

yang berbunyi: "Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan 

program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan 

Karang Taruna setempat". Adanya peraturan tersebut menjelaskan bahwa peranan 

karang taruna seharusnya melihat potensi apa yang bisa dikembangkan di daerahnya 

untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Cireundeu, akan tetapi disfungsional 

peranan yang terjadi di karang taruna Kampung Cireundeu. 

  Disfungsional peranan karangtaruna terlihat dengan tidak relevannya program 

kerja dengan potensi yang dimiliki oleh Kampung Cireundeu, sehingga 

menimbulkan domino efek bagi masyarakat dan karang taruna itu sendiri. Karang 

taruna tanpa program kerja yang relevan dengan potensi Kampung Cireundeu 

membuat masyarakat enggan untuk ikut campur dalam kegiatan karang taruna. 

Muncul lagi efek untuk karang tarunanya, anggota karang taruna mulai tidak percaya 

kepada kepemimpinan ketua karang taruna yang bersifat idealis dalam menentukan 

program kerja. Ketika program kerja tidak jelas dan adanya karang taruna hanya 

nama saja tidak ada pergerakan maka muncullah labeling dari masyarakat nama 

karang taruna jadi jelek hingga saat ini.  

 Oleh karena itu, peneliti juga mengadakan identifikasi terhadap bentuk karang 

taruna, program penyelarasan, labeling masyarakat terhadap karang taruna, 

hambatan-hambatan serta upaya-upaya dari karang taruna Kampung Adat Cireundeu 

dalam melakukan peranan untuk melestarikan kearifan lokal budaya Kampung Adat 

Cireundeu. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, 

maka penulis mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimanakah peranan organisasi kepemudaan dalam pelestarian kearifan lokal 

kampung cireundeu?” 
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Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, 

maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam beberapa sub-sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk kegiatan karang taruna  dalam pelestarian kearifan 

lokal di Kampung Adat Cireundeu? 

2. Bagaimanakah strategi karang taruna dalam penyelarasan program kerja 

dengan adanya ketentuan adat di Kampung Adat Cireundeu? 

3. Bagaimanakah partisipasi generasi muda terhadap pelaksanaan program kerja 

karang taruna dalam pelestarian kearifan lokal yang ada di kampung 

Cireundeu? 

4. Kendala apa saja yang dialami oleh karang taruna di Kampung Adat 

Cireundeu dalam pelestarikan kearifan lokal? 

5. Upaya apa saja yang dilakukan oleh karang taruna untuk menangani 

hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program pelestarian kearifan 

lokal? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

mendapatkan gambaran mengenai peranan organisasi kepemudaan dalam pelestarian 

kearifan lokal di Kampung Cireundeu. Sedangkan, secara khusus penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui bentuk kegiatan Karang Taruna Rw 10 dalam pelestarian 

kearifan lokal di Kampung Adat Cireundeu. 

2. Menggali dan mengkaji strategi penyelarasan program kerja dengan 

ketentuan adat yang dalam program pelestarikan kearifan lokal yang dimiliki 

oleh Kampung Adat Cireundeu. 

3. Mendeskripsikan partisipasi pemuda yang ada di Kampung Adat Cireundeu 

dalam mengikuti program kerja yang di adakan oleh Karang Taruna RW 10. 

4. Mengidentifikasi apa saja kendala yang dialami oleh Karang Taruna RW 10 

dalam program pelestarian kearifan lokal di Kampung Adat Cireundeu. 
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5. Mendeskripsikan upaya Karang Taruna RW10 terhadap hambatan yang 

dialami pada saat melakukan program pelestarian kearifan lokal di Kampung 

Adat Cireundeu. 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan teoritis untuk pendidikan sosiologi berupa konsep-konsep baru atau teori 

yang terkait dengan keorganisasian yang berada di daerah dengan adanya ketentuan 

adat yang sangat kuat dalam pelestarian kearifan lokal maupun budaya setempat agar 

tidak hilang dimakan waktu. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menambah wawasan dan 

pengetahuan serta penguatan dasar keilmuan peneliti sebagai calon 

pendidik sosiologi.  

2) Bagi Karang Taruna RW 10, meningkatkan semangat bagi pengurus 

Karang Taruna RW 10 untuk mewujudkan program kerja yang dibuat 

dalam upaya pelestarikan nilai kearifan lokal daerahnya atau 

kampungnya.  

3) Bagi pemerintah Kelurahan setempat, mendorong keikutsertaan dengan 

berkolaborasi dan mendukung dengan moral maupun materil dalam 

melengkapi sarana dan prasarana karang taruna yang masih kurang. 

4) Bagi masyarakat Kampung Cireundeu, agar lebih meningkatkan 

partisipasinya baik berupa dukungan moral dan materil sebingga dapat 

berkolaborasi dalam upaya pelestarian nilai budaya yang ada di 

masyarakat desa. 

5) Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, 

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan keilmuan 

sosiologi mengenai perubahan sosial yang merupakan salah satu kajian 

utama dalam ilmu Sosiologi sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam 
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pelaksanaan perkuliahan  atau pembelajaran di lingkungan Prodi 

Pendidikan Sosiologi 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

 Agar penulisasn skripsi tersusun secara sitematis, maka secara  keseluruhan 

skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, 

pembahasan dan analisis data serta penutup. 

 Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub 

bab yaitu latar belakang penelitian yang mengemukakan secara rinci mengenai 

alasan yang menunjukan sebuah fakta tentang fenomena yang menarik peneliti untuk 

melakukan penelitian, identifikasi masalah yang menggambarkan pokok permasalah 

yang terdapat pada fenomena masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah 

penelitian menggambarkan mengenai masalah-masalah yang akan  diteliti yang 

didasarkan pada latar belakang penelitian. Tujuan penelitian mengemukakan maksud 

dan tujuan yang ingin peneliti capai dari diadakannya penelitian. Manfaat penelitian 

berisikan tentang manfaat-manfaat yang sekiranya dapat diperoleh dari adanya 

penelitian maupun hasil penelitian yang peneliti lakukan. Bagian terakhir dari bab I 

yaitu struktur organisasi skripsi yang akan menjelaskan mengenai susunan dari 

bagian-bagian dari skripsi. 

 Bab II Kajian Pustaka, merupakan suatu tinjauan pustaka yang berisikan 

berbagai pembahasan tentang konsep-konsep, teori-teori yang digunakan dan 

dianggap relevan dengan penelitian yang peneliti teliti. Pada bagian akhir bab II, 

tercantum pula penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap berkaitan dan 

membantu langkah penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti saat ini.  

 Bab III Metode Penelitian, bab ini adalah bagian yang membahas mengenai 

metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam bab ini, peneliti akan  

menjelaskan mengenai  metodologi yang digunakan seperti desain penelitian, metode 

yang digunakan, teknik-teknik yang digunakan dalam pengambilan data, teknik yang 

digunakan dalam pengolahan dan analisis data serta cara yang dilakukan dalam 

menguji keabsahan data. Selain itu, pada bab III juga terdapat pemaparan lokasi serta 

subjek penelitian.  
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 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat tentang 

pembahasan hasil penelitian serta analisis terhadap hasil penelitian. Peneliti 

memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dianalisis 

menggunakan cara-cara yang sudah ditentukan pada bab III.  

 Bab V Simpulan dan Saran, pada bab ini memaparkan simpulan dan saran-

saran. Simpulan adalah ringkasan yang dibuat oleh peneliti dari hasil penelitian 

mengenai inti dari hasil penelitian. Pada proses penarikan kesimpulan penelitian 

mengambilnya dari hasil dan analisis data dari hasil penelitian. Pada bagian saran, 

peneliti memberikan rekomendasi untuk berbagai pihak diantaranya yang dianggap 

memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


