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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti telah sampai pada kesimpulan 

bahwa, 

1. Tugas dan kewenangan Karang Taruna ada yang sudah efektif dan masih 

banyak yang belum efektif, masih banyak masalah-masalah yang terjadi 

di lingkup pemuda. Sudah efektif dalam acara 17 Agustus dan ulang 

tahun Desa dalam bidang olah raga, belum efektif dalam menangani 

masalah-masalah sosial kepemudaan, belum efektif atau masih sangat 

jauh dari kata efektif dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia 

yang berguna, dan belum efektif dalam mengolah keuangan atau belum 

bisa menciptakan ekonomi kreatif bagi para pemuda. 

2. Faktor yang menghambat Karang Taruna dalam melakukan tugas dan 

kewenangannya yaitu ada dua faktor, pertama kurangnya pengetahuan 

para Pejabat Karang Taruna dalam kepemimpinan, pemahaman tentang 

pedoman dasar Karang Taruna sehingga mereka tidak dapat menggiring 

para warga Karang Taruna dalam membangkitkan semangat pemuda dan 

membentuk insan yang berguna. Kedua kurangnya kerja sama tim yang 

baik antara para Pejabat Karang Taruna dan para warga Karang Taruna, 

tentunya itu merupakan masalah yang sangat kronis dalam kepengurusan 

Karang Taruna yang membuat Karang Taruna mati di tengah- 

masyarakat. 
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3. Karang Taruna Desa Sindangkasih ditinjau dari Perspektif Maslahah 

Mursalah belum mengimplementasikan Pedoman Dasar Karang Taruna 

bahwa pada poin utamanya Karang Taruna dibentuk agar para pemuda 

mempunyai wadah untuk berekspresi mengembangkan keahliannya, 

pencegah masalah sosial kepemudaan, serta menciptakan insan muda 

yang berguna di kemudian hari. Namum yang ada hanyalah pemuda yang 

tidak mempunyai semangat dan kehilangan arah masih banyak pemabuk, 

dan pembuat keresahan bahkan kehamilan di luar nikah tentunya itu 

bukanlah kemaslahatan yang ada hanyalah kemudaratan. 

B. Saran 

Diharapkan kepada Pejabat Karang Taruna agar memaksimalkan dalam 

kinerjanya dan selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor: 

77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan selalu mengutamakan 

kemaslahatan umat maka insyaallah semua permasalahan Sosial hususnya 

dilingkungan pemuda akan teratasi dan generasi muda saat ini akan menentukan 

nasib bangsa kedepannya. 
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