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PERANAN KARANG TARUNA DALAM MENINGKATKAN 

KESADARAN HUKUM PARA PEMUDA DI DESA 

SUKAGALIH KECAMATAN TELUK JAMBE TIMUR 

Kata kunci: Peranan, Karang Taruna, Kesadaran Hukum, Pemuda. 

       Terbentuknya kepribadian yang partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat 

sudah menjadi suatu keharusan khususnya dikalangan pemuda belakangan ini. 

Rasa acuk tak acuh salah satunya yang belakangan ini terjadi di kalangan pemuda 

merupakan hal negatif yang dapat membentuk budaya individualisme di 

masyarakat. Perubahan sosial masyarakat berpotensi meningkatkan permasalahan 

sosial saat ini yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Harapan terhadap pemuda dalam pembangunan bangsa ini 

memang cukup besar karena pemuda merupakan tonggak pembangunan. Namun 

pada kenyataannya masih banyak pemuda yang kurang menyadari peran dan 

tanggung jawabnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemuda 

harus didorong agar mampu mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia 

yang unggul sehingga menjalankan tugasnya bagi kemajuan bangsa. Para pemuda 

wajib menyadari sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa dan 

negara. Salah satu organisasi pemuda yang ada ialah Karang Taruna. Peneliti 

mengambil judul “Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kesadaran 

Hukum Para Pemuda di Desa Sukagalih Kecamatan Teluk Jambe Timur 

Kabupaten Karawang Jawa Barat”. Dengan rumusan masalah “Bagaimana bentuk 

kegiatan Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum para generasi 

muda, Bagaimana strategi Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum 

para generasi muda, Kendala apa saja yang dihadapi Karang Taruna dalam 

meningkatkan kesadaran hukum generasi muda, dan Upaya apa saja yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam 

meningkatkan kesadaran hukum generasi muda”. Penulis menggunakan metode 

penelitian deskriptif untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam. Penelitian 

deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta dan data secara valid untuk 

memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Kesimpulan hasil penelitian 

yaitu: Peranan Karang Taruna Desa Sukagalih Kecamatan Teluk Jambe Timur 

dalam mengembangkan kesadaran hukum pemuda dilaksanakan dengan 

mengembangkan nilai - nilai kesadaran hukum melalui berbagai materi kegiatan 

yang dilaksananakan secara rutin oleh Karang Taruna Desa Sukagalih seperti 

dalam kegiatan keagamaan, kegiatan kebersihan dan peduli lingkungan, kegiatan 

pengabdian pada masyarakat dan pelayanan sosial, serta kegiatan kesenian dan 

budaya.  


