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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. kesimpulan  

Kesimpulan dalam tulisan ini adalah: 

1. Karang tarun P3LS merupakan suatu organisasi kepemudaan yang ada 

di desa Lumban Sormin, yang terbentuk dilatar belakangi masalah 

yang ada dalam masyarakat desa Lumban Sormin. 

2. Karang taruna P3LS mengetahui setiap masalah atau konflik yang ada 

dalam masyarakat desa Lumban Sormin. Karang taruna P3LS juga 

membuat beberapa program atau kegiatan sosial dalam masyarakat 

untuk meningkatkan pembangunan desa. 

3. Karang taruna P3LS sering melibatkan masyarakat dalam kegiatanya, 

baik dalam rapat maupun dalam pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan 

supaya program yang direncanakan dan dilakukan oleh Karang taruna 

P3LS sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.Masyarakat desa 

Lumban Sormin juga masih bisa diajak kerja sama dalam setiap 

kegiatan  darai Karang taruna P3LS, dan banyak masyarakat yang 

aktif. Selain itu juga masyarakat pada umumnya memberikan  

dukungan baik secara meteri maupun non material. Dalam kegiatan 

Karang taruna P3LS yang melibatkan masyarakat, dilihat bahwa 

terjadi interaksi sosial diantara masyarakat. 

4. Karang taruna P3LS sangat berpengaruh dalam pembangunan desa 

Lumban Sormin. Karena karang taruna P3LS mampu meningkatkan 
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integrasi sosial dalam masyarakat, juga mampu meninggkatkan 

perekonomian desa, juga kelestarian lingkungan dengan kegiatan 

menata desa Lumban Sormin. 

5. Dari hasil jawaban responden dari angket dapat dilihat bahwa Karang 

taruna P3LS sangat berperan dalam meningkatkan integrasi sosial 

dalam masyarakat Lumban Sormin melalui kegiatan Karang tarauna 

P3LS. Dalam kegiatan sosial tersebut didapati bahwa masyarakat 

mampu berinteraksi dengan baik walaupun datang dari kelompom 

yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar 

bahwa mereka memiliki kepentingan bersama dan tidak lagi 

mengutamakan kepentingan sendiri. Kesimpulanya adalah karang 

taruna P3LS sangat berperan dalam meningkatkan integrasi sosial 

dalam masyarakat Lumban Sormin kecamatan Pangaribuan 

Kabupaten Tapanuli Utara. 

6. Karang Taruna berada dalam posisi yang strategis dalam melakukan 

suatu perubahan dalam masyarakt. Setidaknya sebagai kekuatan 

masyarakat dan komponen generasi muda yang potensial, Karang 

Taruna memiliki orientasi yang amat kuat dalam pembangunan 

kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa kepentingan politik apapun. 

Pemberdayaan potensi muda merupakan suatu investasi sosial dan 

investasi SDM yang amat berharga setidaknya untuk mengembangkan 

keseimbangan dalam sistem pembangunan yang kompleks. 
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B. Saran 

1. Bagi karang taruna P3LS supaya lebih aktif lagi membuat kegiatan 

sosial untuk masyarakat dan semakin melibatkan anggotanya dan juga 

masyarakat dalam kegiatan tersebut. Denmgan demikian juga penting 

sekali direncanakan adanya rapat/pertemuan rutin karang taruna P3LS 

setiap bulanya. Pemuda adalah salah satu agen yang paling penting 

dalam pembangunan daerah, untuk itu sangat dibutuhkan pemberian 

bimbingan kepada anggota karang taruna dalam rapat atau pertemuan 

karang taruna P3LS. 

2. Untuk pemerintah setempat, supaya lebih memperhatikan karang 

taruna P3LS dengan memberikan bimbingan dan dukungan yang 

lainya, baik dukungan dalam dana juga kerja sama dalam 

mensosialisasikan program kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu 

memberikan fasilitas yang mendukung untuk karang taruna P3LS. 

3. Bagi masyarakat Lumban Sormin, supaya saling menghargai dan 

saling menghormati, sehingga konflik-konflik yang ada dalam 

masyarakat semakin terkikis. Masyarakat Lumban Sormin juga 

diharapkan mendukung kegiatan karang taryna P3LS baik bantuan 

dana juga dengan semakin aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang membangun desa, termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh 

karang taruna P3LS, karena dengan demikian masyarakat akan  

semakin berinteraksi dan yang diharapkan adalah interaksi yang baik. 
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4. Meningkatnya permasalahan sosial saat ini banyak disebabkan oleh 

perubahan sosial masyarakat dan dinamisasi kehidupan politik dan 

ekonomi. Selain permasalahan sosial yang belum terselesaikan, 

sejumlah permasalahan sosial baru bahkan diindikasi lebih 

mengkhawatirkan secara kualitatif karena berpotensi merusak tatanan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalah ini 

merupakan masalah umum, diharapkan kepada pemerintah supaya 

melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanganinya, dan 

karang taruna adalah salah satu unsur masyarakat yang sangat relatif 

untuk hal itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


