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Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kesadaran yang 

dimiliki oleh anggota Karang Taruna dalam berorganisasi, kurangnya kontribusi 

anggota dalam peningkatan program kinerja organisasi dan kurangnya rasa percaya diri 

anggota sehingga tidak dapat mengembangkan bakat yang dimiliki.Dalam penelitian 

ini adalah bagaimana tingkat partisipasi pemuda dalam memberhasilkan organisasi 

Karang Taruna di Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan Penelitian 

ini bertujuan :Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemuda dalam memberhasilkan 

Karang Taruna di Kecamatan Pagaran  Kabupaten Tapanuli Utara. 

Teori yang digunakan dalam partisipasi pemuda dalam memberhasilkan 

organisasi Karang Taruna adalah teori John (Suryosubroto, 2012) mengemukakan 

bahwa partisipasi adalah keterlibatan di dalam proses pembuatan keputusan, 

pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan pengevaluasian hasil 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

kuantitatif.Populasi penelitian adalah seluruh pemuda organisasi Karang Taruna di 

Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara dan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini seluruhpopulasi yaitu pemuda organisasi Karang Taruna Kecamatan 

Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara yang berjumlah 63 orang.Pengumpulan data 

penelitian dilakukan dengan menggunakan angket. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah mean, median, modus, dan standar deviasi. Rumus yang digunakan 

adalah :P = 
𝐹

𝑛
 X 100 %. 

Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi pemuda dalam memberhasilkan 

organisasi Karang Taruna di Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara dimana 

skor rata-rata yang diperoleh sebesar 60,4 % pada indikator perencanaan program 

organisasi yang tergolong pada kategori “Baik”, pada indikator pelaksanaan program 

mencapai nilai rata-rata 52,2 % yang tergolong pada kategori “Baik”, pada indikator 

pemanfaatan hasil mencapai nilai rata-rata 51,7 % yang tergolong pada kategori 

“Baik”, pada indikator pengevaluasian program mencapai nilai rata-rata 53,4 % yang 

tergolong pada kategori “Baik”. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa skor rata-rata tertinggi yang diperoleh sebesar 60,4 % pada tahap partisipasi 

perencanaan program organisasi Karang Taruna di Kecamatan Pagaran Kabupaten 

Tapanuli Utara. 

 
 


