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ABSTRAK 

Defita Nur Fidriana, (2019). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Konstruksi Pengetahuan Pemuda 

terhadap Partisipasi Pengembangan Desa melalui Sektor Pariwisata (Studi 

Fenomenologi pada Anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti Di Desa 

Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang).  

Pembimbing : Ayu Kusumastuti || Dhanny S. Sutopo 

 

 Pemuda merupakan aktor utama dalam suatu perubahan yang terjadi di suatu 

daerah bahkan negara sekalipun. Dalam setiap perubahan, baik perubahan yang 

mengarah ke arah kemajuan atau kehancuran pasti ada andil dari pemuda dalam 

pelaksanaannya. Oleh karena itu pemuda ini biasa disebut sebagai agent of change. 

Pemuda-pemuda di suatu daerah biasanya terhimpun dalam suatu organisasi yang 

disebut dengan istilah Karang Taruna. Adanya antusias partisipasi yang berbeda antara 

pemuda yang ada di Desa Punjulharjo dengan mayoritas pemuda-pemuda lainnya 

dalam melihat pengembangan desa dengan cara mengelola potensi di desa ternyata 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Dengan demikian, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pengetahuan anggota Karang 

Taruna terhadap partisipasi pengembangan desa melalui sektor pariwisata. 

Penelitian ini menggunakan teori Peter L. Berger tentang konstruksi sosial dan 

didukung dengan konsep partisipasi, pemuda dan Karang Taruna, dan kepariwisataan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota Karang 

Taruna Catur Eka Bhakti Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten 

Rembang. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling dan membagi informan menjadi tiga kategori yaitu informan kunci, 

utama, dan pendukung. Dalam penelitian ini, analisis data fenomenologi diterapkan 

untuk mengintepretasikan proses terbentuknya konstruksi anggota Karang Taruna 

terkait adanya partisipasi pemuda pada pengembangan desa. 

 Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketiga roda ini 

(internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi) telah membentuk suatu dialektika 

yangmana didapatkan hasil bahwa anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti ini 

memiliki realitas objektif bahwa adanya partisipasi pemuda pada pengembangan desa 

merupakan suatu tanggung jawab dari pemuda desa dan sebagai wujud dari pengabdian 

diri pada desa tempat tinggalnya. Selain itu mereka juga menyadari bahwa individu 

merupakan bagian dari kehidupan sosial dalam hal ini pengembangan desa melalui 

sektor pariwisata. 

Kata Kunci: Partisipasi, Karang Taruna, Konstruksi Sosial, Desa Wisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Defita Nur Fidriana, (2019). Sociology Department. Faculty of Social and Politic 

Sciences, Brawijaya University, Malang. Construction of Youth Knowledge on 

Participation in Village Development through the Tourism Sector 

(Phenomenology Study in Members of the Youth Organization Catur Eka Bhakti 

in Punjulharjo Village, Rembang Sub-District, Rembang District).  

Advisor : Ayu Kusumastuti || Dhanny S. Sutopo 
 

Youth is the main actor in change occurs in area even the country. In every 

change, both changes that lead to advancement or destruction there must be 

contribution from the youth in its implementation. Therefore, youth is commonly 

referred to as agent of change. Youth in an area normally assembled in an organization 

called with the term Karang Taruna. The enthusiasm of different participation between 

youth in Punjulharjo Village and the majority of other youths in seeing village 

development by managing the potential in the village turned out to be able to create 

jobs for the village community. Thus, this study aims to determine the construction of 

Karang Taruna member knowledge toward village development participation through 

the tourism sector. 

This research uses the theory of Peter L. Berger on the social construction and 

supported by the participation concept, youth and Karang Taruna, and tourism. The 

method used in this research is qualitative method with phenomenological approach. 

The analysis unit in this study is Karang Taruna Catur Eka Bhakti member of 

Punjulharjo Village, Rembang Sub District, Rembang Regency. The informant 

selection technique in this study uses the snowball sampling technique and divides the 

informants into three categories namely key, main, and supporting informants. In this 

research, phenomenological data analysis is applied to interpret the process of the 

construction of Karang Taruna members related to youth participation in village 

development. 

              Based on the results of the study showed that all the three wheels are 

(internalization, externalization and objectivation) have formed dialectic which 

obtained results that members of Karang Taruna Catur Eka Bhakti have objective 

reality that the youth participation in the village  development is responsibility of the 

village youth  and as form of self- service to village where they live. In addition, they 

also realize that individuals are part of social life in this case the development of 

villages through the tourism sector. 

 

Keywords: Participation, Karang Taruna, Social Construction, Tourism Village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketimpangan akibat perkembangan wilayah ekonomi, sosial, dan kultur telah 

dialami Indonesia dari masa pemerintahan Orde Baru yaitu sekitar tahun 1994. Sejak 

saat itu arus perpindahan penduduk dari desa ke kota dan daerah lainnya terus 

meningkat (Rahmawati, 2010). Sama dengan masyarakat di Indonesia lainnya, 

keinginan untuk mencapai suatu kesejahteraan juga dimiliki masyarakat desa. 

Penghasilan dari hasil pertanian kini tak lagi diharapkan oleh pemuda desa, selain 

karena ladang dan sawah sekarang semakin jarang pendapatan dari hasil pertanian juga 

tak lagi menjanjikan. Hal ini membuat para orang tua lebih mendorong anak-anaknya 

untuk mencari pekerjaan lain di kota, karena jika anaknya menganggur di rumah 

dianggap sebagai aib keluarga (Rinihastuti, 2010).  

Penelitian yang dilakukan oleh Rinihastuti (2010), menyajikan data yang 

menunjukkan penurunan minat pemuda terhadap sektor pertanian. Tahun 1982, pekerja 

dibawah umur 30 tahun (pemuda) ada sekitar 12 juta orang atau sebanyak 38 persen 

dari jumlah total. Selanjutnya pada tahun 2003, jumlah pekerja pemuda mengalami 

penurunan menjadi sekitar 11 juta orang atau 27 persen dari jumlah total pekerja. 

Keadaan seperti ini menyebabkan terjadinya pengangguran yang didominasi oleh kaum 

pemuda, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan desanya dan pergi ke kota 

untuk mencari pekerjaan. 

Pemuda merupakan aktor utama dalam suatu perubahan yang terjadi di suatu 

daerah bahkan negara sekalipun. Dalam setiap perubahan, baik perubahan yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengarah ke arah kemajuan atau kehancuran pasti ada andil dari pemuda dalam 

pelaksanaannya. Oleh karena itu pemuda ini biasa disebut sebagai agent of change. 

Pemuda merupakan sebutan untuk orang-orang yang masih muda yang diharapkan 

dapat menjadi penerus bangsa (Badudu & Zain, 1994). Menurut Jannah (2016), mereka 

yang dikategorikan sebagai pemuda adalah mereka yang berumur sekitar 15 tahun 

sampai 30 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

kepemudaan memberikan kategori batasan umur pemuda yaitu umur 16 tahun sampai 

30 tahun. Jadi yang dapat disebut sebagai pemuda disini adalah mereka yang berusia 

15 tahun sampai 30 tahun yang menjadi harapan penerus bangsa. 

Pemuda-pemuda di suatu daerah biasanya terhimpun dalam suatu organisasi 

yang disebut dengan istilah Karang Taruna. Pengertian Karang Taruna adalah suatu 

organisasi sosial, wadah pembinaan, dan pengembangan generasi muda yang tumbuh 

dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk 

masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat 

sederajat dan berkembang di bidang usaha kesejahteraan sosial dan bidang-bidang yang 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial (Suharta, 2009). Karang Taruna 

adalah wadah pengembangan bagi pemuda-pemuda yang memiliki kesadaran dan rasa 

tanggung jawab yang diharapkan menjadi penerus bangsa dan berkontribusi dalam 

masyarakat demi terwujudnya suatu kesejahteraan sosial. Menurut Setianto & Khairani, 

(2013), fungsi terbentuknya Karang Taruna yaitu untuk mencegah timbulnya masalah 

kesejahteraan pemuda seperti kegiatan rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, 

dan pemberdayaan sosial. Dengan adanya wadah tersebut diharapkan pemuda dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan secara baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemuda memiliki peran besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ada kontribusi aktif dari pemuda 

di negara tersebut (Satries, 2009). Begitu halnya di desa, kontribusi dari pemuda juga 

dapat mempengaruhi perkembangan dari desa tersebut. Menurut Taufik Abdullah 

(dalam Wahyu (2009)), ada beberapa alasan yang mendasari pemuda dalam 

bertanggung jawab dalam tatanan masyarakat: (1) Keaslian idealismenya; (2) Toleransi 

terhadap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru; (3) Antusiasme terhadap pengabdian; 

(4) Gotong royong untuk menjalankan pengabdian; (5) Ambisi segera mewujudkan 

gagasan-gagasan baru; (6) Keinginan untuk mandiri; (7) Inovasi dan kreatif. Alasan-

alasan tersebut jika dikembangkan, maka pemuda dapat berperan aktif untuk 

mengembangkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya. 

Adanya keterlibatan pemuda dalam pengembangan desa merupakan salah satu 

dari upaya desa untuk pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat sendiri 

merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang belum mampu 

mensejahterakan dirinya sendiri (Zubaedi, 2013). Desa wisata merupakan suatu daerah 

wisata yang dikembangkan menggunakan prinsip keseimbangan dari para stakeholders 

yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu desa wisata menekankan 

prinsip wisata dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan kata lain dalam tahap 

perencanaan, pengelolaan, pengembangan, monitoring sampai tahap evaluasi 

melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat (Demartoto, 2009). Pengembangan 

pariwisata yang dilakukan secara optimal dapat membuat pertumbuhan ekonomi bagi 

suatu daerah, seperti semakin banyak tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya 

taraf hidup, dan aktifnya industri-industri lain (Handayani & Warsono, 2016). 

Berdasarkan pemaparan singkat yang telah dijelaskan sebelumnya, pengembangan desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wisata merupakan suatu upaya masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang 

ada di daerahnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan seluruh 

elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.  

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Jawa Tengah yang kini tengah gencar-gencarnya melakukan pengembangan desa 

melalui sektor pariwisata. Pariwisata di Kabupaten Rembang yang kini banyak 

didatangi wisatawan baik wisatawan lokal maupun manca negara adalah pantai yang 

ada di Desa Punjulharjo yaitu Pantai Karang Jahe. Adanya Undang-undang No. 23 

Tahun 2014 yang mengatur Tentang Pemerintah Daerah, menjadikan Kabupaten 

Rembang memiliki kewenangan dalam melakukan pengembangan daerah-daerahnya 

secara mandiri. Namun perihal pengembangan wisata Pemerintah Kabupaten Rembang 

hanya bisa memfasilitasi sarana prasarana berupa akses jalan menuju ke lokasi 

pariwisata tersebut. Sedangkan untuk pengelolaan dipegang langsung oleh pemerintah 

desa. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Kabupaten Rembang H. Abdul Hafidz 

dalam website Pemkab Rembang (n.p, 2019). 

Desa Punjulharjo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rembang 

yang berada di kawasan pesisir pantai Utara Jawa dengan mayoritas penduduk bermata 

pencaharian sebagai seorang petani. Meskipun mayoritas penduduknya sebagai petani, 

hal ini tidak membuat pemuda yang ada di Desa Punjulharjo lantas memutuskan untuk 

mencari pekerjaan keluar dari desanya seperti mayoritas pemuda-pemuda lainnya. 

Pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Catur Eka Bhakti dengan jumlah 

anggota 87 orang ini mencoba melihat peluang dan memanfaatkan potensi-potensi yang 

ada. Salah satunya adalah potensi laut lepas yang menjadi batas Desa Punjulharjo. Laut 

lepas tersebut dikelola dan dijadikan sebagai suatu objek pariwisata pantai yang dapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menghasilkan lapangan pekerjaan bagi pemuda dan masyarakat Desa Punjulharjo. 

Kemudian pantai tersebut diberi nama Pantai Karang Jahe karena ditepian pantai 

banyak karang yang menyerupai jahe. 

Pantai Karang Jahe ada pada awal tahun 2009 ketika seorang pemuda yang 

peduli terhadap lingkungan dan pantai yang ada di Desa Punjulharjo bernama Moh. Ali 

Mustofa bergerak untuk menghijaukan pantai mengingat letak Desa Punjulharjo yang 

berbatasan langsung dengan laut jawa di bagian Utara (Profil pariwisata Desa 

Punjulharjo, 2018). Belum adanya program pemerintah desa terkait penghijauan, 

membuat Ali Mustofa bergerak dengan suka rela menanam pohon di pinggiran pantai 

dengan bibit hasil sumbangan dari pribadi dan instansi pemerintah. Jenis bibit pohon 

yang ditanam ada bibit sawo, ketapang, kelapa dan pohon cemara laut. Tujuan awal 

ditanamnya pohon-pohon ini yaitu untuk mencegah terjadinya abrasi pantai, namun 

hasil yang didapat melebihi dari apa yang diharapkan. Tahun 2011 sampai tahun 2014 

penanaman pohon cemara laut terus di kembangkan hingga sekarang sudah tumbuh 

besar dan teduh. Pohon cemara laut yang tumbuh dengan baik di pinggiran pantai ini 

memunculkan ide pemuda Desa Punjulharjo untuk menjadikan pantai tersebut sebagai 

suatu objek pariwisata. Ide pembentukan objek wisata tersebut disambut baik oleh 

pemerintah desa. Kemudian melalui musyawarah desa dibentuklah Badan Pengelola 

Pantai Karang Jahe dengan Moh. Ali Mustofa sebagai ketua dan anggota Karang 

Taruna sebagai pekerja lapangan. 

Pantai Karang Jahe merupakan objek pariwisata pasir putih yang memanjang 

sekitar 1 km yang berada di Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten 

Rembang. Laut yang landai, pohon cemara laut yang asri sebagai tempat wisatawan 

meneduh, dan dilengkapi dengan butiran pasir putih menjadikan Pantai Karang Jahe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebagai objek wisata unggulan di Desa Punjulharjo. Hal ini dibuktikan dengan data 

yang peneliti dapat dari pengelola Pantai Karang Jahe yang menyatakan bahwa Pantai 

Karang Jahe hampir tidak pernah sepi dari pengunjung sejak tahun 2014 ketika pantai 

ini resmi dikelola sebagai lokasi wisata. Pantai ini telah dikunjungi para wisatawan baik 

wisatawan lokal maupun manca negara. Jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Karang 

Jahe pada tahun 2015 tercatat terdapat sebanyak 594.480 orang wisatawan nusantara 

dan terdapat 5 orang wisatawan dari manca negara. Ada sekitar 100 ribu orang 

wisatawan yang berkunjung ke Pantai Karang Jahe saat liburan Idul Fitri atau 

masyarakat Rembang biasa menyebutnya dengan tradisi syawalan. Jumlah pengunjung 

tersebut terus mengalami kenaikan hingga pada bulan Desember 2018 didapat jumlah 

wisatawan nusantara sebanyak 1,8 juta orang dan wisatawan manca negara sebanyak 

556 orang baik pada hari biasa maupun ketika liburan (Profil pariwisata Desa 

Punjulharjo, 2018).  

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti, keberhasilan Pantai Karang Jahe 

tersebut tentu ada andil dari pemuda-pemuda Desa Punjulharjo. Semangat dan kemauan 

untuk mengembangkan desa mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada 

membedakan dengan mayoritas pemuda yang memilih untuk mencari pekerjaan di luar 

desanya. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia dimana banyak 

pengangguran yang didominasi oleh generasi muda sehingga menyebabkan mereka 

memutuskan untuk meninggalkan desanya dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Rinihastuti, 2010). Berbeda halnya dengan 

pemuda di Desa Punjulharjo, dibawah arahan Moh. Ali Mustofa yang saat itu berstatus 

sebagai ketua Karang Taruna Catur Eka Bhakti mereka berbondong-bondong untuk 

mengembangkan desa mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



potensi pantai. Hal ini dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh yangmana 60 orang 

dari 87 orang pemuda Desa Punjulharjo memilih untuk tinggal di desanya dan 

mengembangkan potensi yang ada di desanya daripada memilih mencari pekerjaan 

diluar kota. Dari data monografi Desa Punjulharjo pada tahun 2018 didapat hasil 

sebanyak 135 penduduk Desa Punjulharjo telah melakukan mobilisasi ke luar kota 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari 135 orang tersebut, 27 orang diantaranya 

merupakan pemuda desa yangmana tujuan mereka melakukan mobilisasi ada yang 

untuk melanjutkan pendidikan dan ada yang untuk bekerja (Monografi Desa 

Punjulharjo, 2018). 

Berdasarkan uraian di atas, adanya antusiasme partisipasi yang berbeda antara 

pemuda yang ada di Desa Punjulharjo dengan mayoritas pemuda-pemuda lainnya 

dalam melihat pengembangan desa dengan cara mengelola potensi di desa ternyata 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Masyarakat Desa 

Punjulharjo sekarang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus bekerja 

keluar desanya. Namun seperti apa konstruksi pengetahuan anggota Karang Taruna 

terkait adanya partisipasi pada pengembangan desa sehingga mereka bersedia untuk 

berpartisipasi aktif pada proses pengelolaan potensi desa tersebut hingga dapat 

berkembang dengan baik dan dapat menjadi pariwisata yang paling banyak dikunjungi. 

Penelitian ini penting dilakukan karena melalui konstruksi pengetahuan ini, peneliti 

ingin menunjukkan cara pemuda Desa Punjulharjo dalam melihat dan mengembangkan 

potensi desa yang ada, hingga dapat membantu pengembangan desa dengan 

menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa serta dapat memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus meninggalkan desanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Kegiatan 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut: Bagaimana konstruksi pengetahuan anggota Karang Taruna terhadap 

partisipasi pengembangan desa melalui sektor pariwisata?  

1.3 Tujuan Kegiatan 

Tujuan ilmiah dilakukannya penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui konstruksi 

pengetahuan anggota Karang Taruna terhadap partisipasi pengembangan desa.  

1.4 Manfaat Kegiatan 

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi:  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan, 

literatur, dan referensi akademis dalam ranah Ilmu Sosiologi perihal partisipasi 

pengembangan desa yang dilakukan oleh pemuda. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Pada penelitian ini diharapkan pihak terkait dapat memiliki pengetahuan tentang 

partisipasi pemuda. Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut pihak terkait dapat 

memiliki alasan yang kuat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 

pengembangan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Sejatinya penelitian terdahulu ini sangat membantu peneliti 

dalam memberikan gambaran atau langkah awal mengembangkan penelitian yang akan 

dikaji. Selain itu, penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai bahan pembanding 

dalam melakukan penelitian yang sekarang. Penelitian yang dijadikan sebagai 

perbandingan ini tidak lepas dari topik penelitian ini yaitu partisipasi pemuda pada 

pengembangan desa. 

Penelitian terdahulu yang berjudul “Partisipasi Pemuda dalam Pengembangan 

Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Brayut, Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan 

Sleman, Kabupaten Sleman)” oleh Nur Jannah (2016). Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa ada dua bentuk partisipasi yang diberikan oleh pemuda dalam 

mengembangkan desa wisata yaitu sumbangan berupa ide dan tenaga. Faktor 

pendorong yang mendasari pemuda dalam mengembangkan desa wisata yaitu dengan 

adanya desa wisata memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan dapat menjadi 

wadah dalam mengembangkan diri. Sedangkan faktor penghambat bagi pemuda untuk 

berpartisipasi yaitu kurangnya ruang partisipasi baik tempat maupun forum serta 

adanya kesibukan dari pemuda itu sendiri.  

Hal yang sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Intan 

Herayomi (2016), dengan judul “Peran Pemuda dalam Pengembangan Desa Wisata di 

Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yogyakarta” memperoleh hasil bahwa peran pemuda dalam mengembangkan desa 

wisata adalah sebagai obyek, bukan sebagai subyek, yang ditandai dengan tidak 

terdapat partisipasi pemuda dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dalam 

rencana-rencana yang biasa dilaksanakan karena inisiatif setiap program tidak muncul 

dari pemuda tapi dari pengurusnya. Dari penelitian Herayomi, partisipasi pemuda 

dalam implementasi terlibat pada beberapa kegiatan desa wisata seperti outbound, 

permainan anak, kegiatan api unggun, dan kesenian jathilan & gejug lesung. Selain itu 

diketahui juga bahwa tidak terdapat partisipasi pemuda dalam proses evaluasi. 

Kemudian adapun faktor pendukung berupa adanya semangat dari pemuda itu sendiri, 

faktor dari masyarakat dan pengangguran. Sedangkan faktor penghambat dikarenakan 

belum maksimalnya peran pemuda dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. 

Dari kedua penelitian di atas berbicara tentang faktor pendorong dan 

penghambat diperkuat kembali oleh Liya Ftiyani (2018), dengan penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Partisipasi Pemuda dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa 

Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang”. Penelitian Ftiyani ini 

memaparkan hasil bahwa partisipasi pemuda di Desa Candirejo terlihat dari pelibatan 

pemuda disetiap kelompok masyarakat. Pada kelompok masyarakat ini, pemuda ikut 

berpartisipasi seperti diskusi kelompok, kegiatan-kegiatan kelompok, pengambilan 

keputusan, serta turut dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Dalam penelitiannya, 

Ftiyani juga memaparkan adanya faktor pendorong partisipasi pemuda seperti adanya 

kesempatan, kemauan, dan kemampuan yang dimiliki oleh pemuda. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah tidak maksimalnya pemuda dalam memanfaatkan kesempatan 

berpartisipasi, tidak adanya peraturan khusus tentang pemuda, masih kurangnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



koordinasi diantara pemerintahan desa, kelompok masyarakat, dan pemuda, serta 

pengaruh globalisasi.  

Berdasarkan ketiga penelitian di atas menunjukkan bahwa penting untuk lebih 

menekankan konstruksi pengetahuan pemuda terhadap partisipasi pengembangan desa 

karena dengan adanya pengetahuan yang rasional akan mendorong mereka untuk 

berpartisipasi dalam pengembangan desa. 

Adapun penelitian terdahulu yang berikutnya ditulis oleh Sudirman Adi Putra 

(2017), dengan judul “Peran Kaum Muda dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang 

(Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan GENRETA (Generasi Penerus Desa 

Tanammawang) Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto)”. Penelitian tersebut memaparkan hasil bahwa dengan adanya GENRENTA 

ini telah membawa banyak perubahan yang cukup signifikan bagi kaum muda di Desa 

Tanammawang. Pemuda di Desa Tanammawang tersebut telah mampu menyadari akan 

pentingnya peran meraka dalam menunjang pembangunan yang ada di Desa 

Tanammawang tersebut. Selain itu didapat hasil pula bahwa pemuda menyadari peran 

mereka sebagai tokoh penggerak dan sebagai tokoh pembaharuan di Desa 

Tanammawang. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi yang aktif dari pemuda terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017), 

penting untuk lebih menekankan konstruksi pengetahuan pemuda terhadap partisipasi 

ini bertujuan untuk mempertahankan kesadaran dari pemuda yang telah memiliki 

kesadaran bahwa penting adanya peran pemuda dalam menunjang pembangunan yang 

ada di desa. Selain itu juga untuk mempertahankan pemikiran pemuda yang telah 

memahami bahwa pemuda merupakan tokoh penggerak dan tokoh pembaharuan di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



desa. Dengan adanya konstruksi ini pemuda akan memiliki alasan yang relevan untuk 

berpartisipasi. 

Selanjutnya penelitian terdahulu yang terakhir memiliki judul “Partisipasi 

Pemuda dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan 

Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, 

Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta)” oleh Lestari, Armawi, & Muhamad, (2016). 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pemuda merupakan bagian dari 

aktor CBT di Desa Wisata Pentingsari (Dewi Peri). Partisipasi yang diberikan pemuda 

berada pada tingkat partisipasi citizen power dengan bobot rata-rata sebesar 70 persen. 

Model pengembangan CBT di Dewi Peri memungkinkan seluruh masyarakat terlibat 

secara aktif sebagai aktor utama. Partisipasi pemuda dalam pengembangan CBT di 

Dewi Peri berkontribusi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berdasarkan 

parameter asas kemitraan, kesejahteraan, perlindungan, kemandirian, kerukunan, nilai 

sosial, dan budaya lokal. Hasil dari penelitian ini sebagaimana yang telah peneliti 

jabarkan diatas menjadi salah satu alasan untuk melakukan penelitian dengan 

menekankan konstruksi pengetahuan pemuda terhadap partisipasi pengembangan desa. 

Didapat hasil bahwa partisipasi pemuda berada pada tingkat citizen power yang 

mengartikan bahwa adanya partisipasi dari pemuda merupakan suatu kekuatan bagi 

masyarakat. Dengan melakukan penelitian yang menekankan pada konstruksi 

pengetahuan pemuda terhadap partisipasi ini dapat menimbulkan alasan pemuda untuk 

terus berpartisipasi, sehingga kekuatan yang ada di masyarakat tidak hilang. 

Berdasarkan lima penelitian terdahulu di atas, posisi penelitian saat ini secara 

garis besar untuk memperkuat kajian partisipasi pemuda dalam pengembangan desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang secara spesifik berfokus pada konstruksi pengetahuan yang dimiliki oleh pemuda 

dalam perannya mengembangkan desa yang mana sebagai tempat yang mereka tinggali. 

Selain itu penelitian tentang konstruksi pengetahuan pemuda terhadap partisipasi 

dilakukan karena adanya sudut pandang lain yang dapat dilihat dari partisipasi pemuda 

dan bukan hanya sekedar melihat pengetahuan atas partisipasi itu saja. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Konstruksi Sosial 

Teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah teori konstruksi sosial 

Peter L. Berger. Pemilihan teori ini berdasarkan pada rumusan masalah yang peneliti 

buat yaitu peneliti ingin mengetahui konstruksi pengetahuan anggota Karang Taruna 

terhadap partisipasi pengembangan desa melalui sektor pariwisata ini terbentuk. 

Bermula dari hal tersebut peneliti berasumsi bahwa untuk melihat suatu konstruksi 

dirasa tepat jika menggunakan suatu proses dialektika yang dikemukakan oleh Berger. 

Berger mengemukakan bahwa konstruksi sosial terhadap realitas dijelaskan sebagai 

suatu proses sosial yang terjadi berdasarkan tindakan dan interaksi secara berulang 

sehingga menciptakan suatu realitas yang dipahami bersama secara subjektif (Bungin, 

2008). 

Konstruksi sosial Berger dan Lukman merupakan teori yang berdasar pada 

kajian yang bersifat teoritis mengenai sosiologi pengetahuan. Untuk memahami 

sosiologi pengetahuan ini terdapat dua gagasan yang perlu dipahami yaitu realitas dan 

pengetahuan. Realitas merupakan suatu karakter yang memiliki keberadaannya sendiri 

dalam fenomena sosial, sehingga manusia tidak dapat merubahnya. Realitas ini 

dianalisis dengan tujuan mengetahui proses pembentukan realitas dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengetahuan diartikan sebagai suatu kepastian bahwa realitas-realitas yang ada itu 

nyata dan memiliki karakteristik tersendiri secara spesifik (Bungin, 2008).  

Berger memfokuskan kajiannya tentang hubungan antara individu dan 

masyarakat. Individu merupakan aktor yang bertindak berdasarkan makna-makna 

subjektif yang ada dalam dirinya dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan 

masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang saling berhubungan yang 

menghubungkan antara individu satu dengan individu lain dalam jumlah yang besar 

dan berpola (Mandala, 2016). Artinya kehadiran manusia hanya ada dalam masyarakat 

dan kehadiran masyarakat hanya ada karena adanya interaksi manusia.  

Proses dialektika Berger ini terjadi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, 

dan internalisasi. Ketiga tahapan tersebut tidak selalu bertahap secara runtut tetapi terus 

berputar sesuai dengan dialektik yang terjadi dalam masyarakat (Bungin, 2008). 

Kemudian dari ketiga proses tersebut dirasa tepat untuk menjelaskan konstruksi 

pengetahuan anggota Karang Taruna terhadap partisipasi pengembangan desa. 

Proses eksternalisasi merupakan suatu proses pencurahan kedirian manusia ke 

dalam dunia, baik berupa aktivitas fisik maupun mental yang dilakukan secara terus 

menerus. Kedirian manusia ini adalah melakukan eksternalisasi sejak awal, hal ini 

dikarenakan manusia yang terlahir ke dunia belum mengenal struktur dan budaya 

(Manuaba, 2008). Sehingga untuk menjadi manusia diperlukan penyesuaian diri 

terhadap produk-produk sosial yang telah ada. Proses eksternalisasi pada penelitian ini 

digunakan untuk menganalisis proses tindakan serta adaptasi yang dilakukan oleh 

anggota-anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti. Kemudian produk sosial sendiri 

merupakan hasil bentukan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penelitian ini, produk sosial berupa pengembangan desa melalui sektor pariwisata 

ditunjukkan dengan hadirnya beragam aktivitas dari anggota Karang Taruna Catur Eka 

Bhakti pada proses memanajemen pariwisata Pantai Karang Jahe.  

Proses eksternalisasi ini manusia dapat menciptakan berbagai jenis hal yang 

digunakan untuk membentuk dunianya sendiri sehingga dapat berhubungan dengan 

dunia lain, seperti contohnya pembentukan bahasa yang digunakan untuk berinteraksi 

(Berger & Lukman, 1994). Pada proses ini, masyarakat merupakan produk yang 

dihasilkan oleh manusia yang termasuk dalam bagian dari unsur kebudayaan non 

material. Melalui masyarakat produk dari aktivitas-aktivitas manusia seperti membagi, 

mengkoordinir, dan membentuk aktivitas itu sendiri. 

Proses eksternalisasi merupakan penerapan dari hasil internalisasi. Seperti 

halnya proses adaptasi manusia terhadap produk-produk sosial ini dilakukan dengan 

cara berinteraksi dengan manusia lain. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat 

merupakan suatu pengalaman yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk membentuk 

pengetahuan dan mengkonstruksikan sesuatu. Selain itu, kenyataan ini dapat 

menghasilkan suatu respon dari masyarakat berupa penerimaan atau penolakan. 

Proses objektivasi merupakan suatu proses digunakannya produk-produk dari 

aktivitas manusia dalam interaksi sosial yang telah melampaui pembiasaan kemudian 

mengalami proses institusional (Berger & Luckman, 1990). Dari proses eksternalisasi 

berupa tindakan-tindakan menghasilkan proses realitas objektif yang sudah 

dilembagakan. Dengan kata lain kelembagaan ini berasal dari proses pembiasaan 

terhadap aktivitas manusia. Pada tahapan ini individu dapat mengenali dirinya sebagai 

bagian dari anggota suatu lembaga. Proses objektivasi pada penelitian ini adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengenai objektivasi dari adanya partisipasi pemuda pada pengembangan desa melalui 

sektor pariwisata. 

Instituisional, bagi Berger dan Luckman (1990), terjadi apabila ada timbal balik 

dari aktivitas-aktivitas manusia itu sendiri. Seperti contohnya manusia membentuk nilai 

dan norma dalam masyarakat untuk bertindak, kemudian apabila ada yang melanggar 

nilai dan norma tersebut maka ada hukuman tersendiri atas perbuatannya. Masyarakat 

memiliki realitas objektif yang dibuktikan dengan kemampuan dalam mengendalikan 

perilaku individu-individu termasuk memaksa, menghukum, dan mengarahkan. Dalam 

hal ini masyarakat dapat berfungsi sebagai kontrol sosial bagi individu dan bagi 

masyarakat itu sendiri.  

Konstruksi sosial dapat dikatakan sebagai fenomena sosial apabila konstruksi 

tersebut telah mencapai objektivasi yang dapat memaksa orang lain untuk 

menerimanya. Proses eksternalisasi membentuk suatu realitas objektif yang dianggap 

sebagai suatu keberadaan eksternal (Berger & Luckman, 1990). Sehingga proses 

objektivasi dalam penelitian peneliti akan lebih digunakan untuk menganalisis 

pemahaman anggota Karang Taruna Desa Punjulharjo terkait adanya partisipasi 

pemuda pada pengembangan desa melalui sektor pariwisata. Pemahaman tersebut 

didapat dari pengalaman selama ikut aktif berpartisipasi pada pengembangan desa 

melalui sektor pariwisata.  

Proses selanjutnya yaitu proses internalisasi, merupakan suatu pemahaman atau 

penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif menjadi peristiwa subjektif 

(Manuaba, 2008). Berger dan Luckman (1990), berpendapat bahwa dalam internalisasi 

individu dapat mengidentifikasi dirinya dengan berbagai lembaga atau organisasi sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Dapat dikatakan juga bahwa 

internalisasi merupakan proses penyerapan kembali suatu realitas oleh manusia dan 

kemudian mengalami perubahan dari struktur-struktur dunia objektif ke struktur-

struktur dunia subjektif (Berger & Luckman, 1994).  

Bentuk-bentuk dari objektivasi dapat mengalami perubahan makna seiring 

dengan berjalannya waktu. Namun, perubahan ini dapat dihindari dengan cara 

melakukan sosialisasi, yaitu proses yang digunakan untuk melatih generasi muda agar 

dapat memahami program-program yang ada di masyarakat. Pada tahap sosialisasi 

bukan hanya sekedar suatu proses belajar karena individu dapat menghubungkan 

dirinya dan dibentuk berdasarkan makna-makna yang telah terobjektifikasikan. Artinya 

individu dapat menyerap makna-makna yang ada di lingkungan sekitar dan kemudian 

mereka menjadikan makna-maknanya sendiri.  

Internalisasi didapat individu dengan melalui proses sosialisasi, baik sosialisasi 

secara primer maupun sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang didapat 

pada saat individu tersebut masih berada pada fase playgroup atau anak-anak, biasanya 

sosialisasi ini didapat dari keluarga. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah sosialisasi 

yang didapat saat individu sudah beranjak dewasa, sosialisasi ini didapat dari 

lingkungan sekitar (Berger & Luckman, 1990). Sosialisasi dikatakan berhasil apabila 

objektif masyarakat dan subjektif individu mengalami simetri. Sebaliknya, sosialisasi 

dikatakan tidak berhasil apabila sosialisasi ini tidak mampu untuk meneruskan institusi 

dari masyarakat tersebut. Berdasarkan topik penelitian ini, tahapan internalisasi 

digunakan untuk menganalisis penanaman pengetahuan partisipasi yang dilakukan oleh 

pemuda pada pengembangan desa yang didapat dari sosialisasi primer maupun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sosialisasi sekunder. Dengan demikian persoalan yang berkaitan dengan proses 

masuknya pengetahuan partisipasi pemuda pada pengembangan desa dapat dianalisis 

dengan tahapan ini. 

2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Partisipasi 

Partisipasi merupakan suatu komponen penting dalam konsep pemberdayaan 

masyarakat. Pada dasarnya konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan arti yang 

mendalam. Dalam proses pembangunan, partisipasi dapat berfungsi sebagai masukan 

dan luaran, dimana masukan partisipasi ini dapat berupa penerimaan informasi, 

pemberian tanggapan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali 

hasil pembangunan, dan penilaian pembangunan (Melis, Muthalib, & Apoda, 2016). 

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin yang terbagi menjadi dua bagian 

yaitu pars yang artinya bagian, dan capare artinya mengambil. Kemudian partisipasi 

dalam bahasa Inggris, yaitu participate atau participation yang artinya mengambil 

peranan atau mengambil bagian. Sehingga partisipasi dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tertentu (Karianga, 2011). 

Walgito (dalam Sawitri, 2014), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat 

merupakan lingkungan yang terdapat suatu interaksi antara individu satu dengan 

individu lainnya. Partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, baik 

lingkungan sosial primer maupun lingkungan sosial sekunder. Hubungan yang erat 

antar individu dalam partisipasi masyarakat secara tidak langsung menciptakan suatu 

hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

atau kelompok dengan kelompok. Hakikatnya pembangunan desa merupakan tanggung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga tanpa adanya 

partisipasi dari masyarakat pembangunan yang dilakukan akan kurang berhasil. 

Mikkelsen (dalam Jannah, 2016), mengemukakan lima arti dari partisipasi, 

diantaranya:  

1. Partisipasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk melatih kepekaan 

masyarakat dalam hal menerima dan menanggapi program-program 

pembangunan. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa masyarakat 

hanya berperan sebagai pendukung dari program-program yang telah 

direncanakan oleh pemerintah sebelumnya. 

2. Partisipasi diartikan sebagai tindakan secara sukarela yang dilakukan 

masyarakat tanpa ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. 

Partisipasi jenis ini mengharuskan masyarakat terlibat secara gratis dengan 

alasan program yang dilaksanakan ditujukan untuk masyarakat juga, hal ini 

biasanya berhubungan dengan penghematan biaya yang dikeluarkan.  

3. Partisipasi merupakan suatu tindakan yang aktif. Artinya masyarakat 

diberikan keterlibatan secara bebas dalam mengambil keputusan, mereka 

dapat memilih untuk setuju atau tidak setuju dengan keputusan yang 

diambil. 

4. Partisipasi adalah keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam 

perubahan yang telah ditentukannya sendiri. 

5. Partisipasi merupakan adanya keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan, kehidupan, dan lingkungan mereka sendiri. Pengertian 

partisipasi ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masyarakat ikut terlibat mulai dari proses mengidentifikasi masalah sampai 

dengan tahap evaluasi. 

 Berdasarkan pengertian partisipasi seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi merupakan proses keterlibatan atau keikutsertaan 

masyarakat secara suka rela dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan yang 

berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Goldhamer (dalam Slamet, 1993), 

mengungkapkan bahwa terdapat lima variabel untuk mengukur tingkat partisipasi 

masyarakat, yaitu: jumlah perkumpulan yang diikuti, intensitas kehadiran, jumlah 

perkumpulan dengan dia sebagai pemangku jabatan, rentan waktu menjadi anggota, dan 

jenis perkumpulan yang diikuti. 

Pretty, (1995), mengemukakan bahwa terdapat tingkatan-tingkatan dalam 

partisipasi masyarakat, yaitu: 

1) Partisipasi pasif atau manipulatif. Bentuk partisipasi ini disebut sebagai 

partisipasi yang paling lemah karena masyarakat hanya menerima informasi terkait apa 

yang telah terjadi tanpa dapat ikut serta mengambil keputusan. 

2) Partisipasi informatif. Bentuk partisipasi ini hampir serupa dengan partisipasi 

pasif masyarakat tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, dan masyarakat 

hanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait proyek yang bersangkutan. 

3) Partisipasi konsultatif. Pada bentuk ini partisipasi masyarakat berupa konsultasi 

yang dilakukan dengan orang lain yang bertugas untuk mendengarkan, menganalisis 

masalah, dan pemecahannya. Namun dalam bentuk ini belum ada kesempatan untuk 

membuat keputusan secara bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Partisipasi intensif. Masyarakat melakukan partisipasi jenis ini dengan tujuan 

mendapatkan imbalan. Ketika imbalan yang disepakati telah diberikan, maka 

masyarakat tidak memiliki andil lagi untuk melakukan kegiatan yang bersangkutan. 

5) Partisipasi fungsional. Partisipasi yang dilakukan dengan cara membentuk 

kelompok untuk menjalankan keputusan-keputusan yang telah disepakati. Dalam 

menjalankan proyek masyarakat awalnya akan tergantung dengan pihak luar, namun 

secara bertahap mereka akan mandiri. 

6) Partisipasi interaktif. Partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses 

analisis perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Peran 

masyarakat pada partisipasi ini sebagai peninjau atas pelaksanaan keputusan-keputusan 

yang telah disepakati. 

7) Partisipasi mandiri (Self Mobilization). Partisipasi ini dilakukan masyarakat 

secara sukarela tanpa ada pengaruh dari pihak lain dengan tujuan untuk merubah sistem 

atau nilai-nilai yang mereka patuhi. Bentuk partisipasi ini masyarakat memegang 

kendali atas pemanfaatan potensi yang ada. 

Penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada konstruksi pengetahuan 

pemuda dalam kontek ini adalah anggota Karang Taruna yang memiliki tingkat 

partisipasi yang dapat dikatakan cukup tinggi. Gambaran ini dibuktikan dengan 

keikutsertaan pemuda dari tahap perencanaan sampai pemanfaatan dan dilakukan 

secara sukarela untuk tujuan pengembangan desanya. Bentuk partisipasi pemuda Desa 

Punjulharjo dapat dilihat dari keberhasilan wisata Pantai Karang Jahe yang kini menjadi 

salah satu wisata yang paling diminati di Kabupaten Rembang. Keberhasilan Pantai 

Karang Jahe ini ada andil yang cukup besar dari pemuda karena pencetusan ide, 

perintisan, dan pembangunan wisata ini dari anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2 Pemuda dan Karang Taruna 

Pemuda memiliki banyak definisi baik secara fisik maupun secara psikis 

mengenai sosok yang pantas disebut sebagai pemuda serta pemuda yang selalu 

dikaitkan dengan semangat dan usia. Menurut Taufik Abdullah (1974), pemuda 

merupakan individu yang memiliki karakter yang dinamis, bergejolak, dan optimis 

namun masih labil atau belum dapat mengendalikan emosinya. Adapun menurut 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), 

menyatakan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memiliki periode 

penting perkembangan dan pertumbuhan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemuda merupakan individu 

yang berusia sekitar 16 sampai 30 tahun yang menjadi harapan penerus bangsa. 

Pada suatu daerah terdapat sebuah organisasi yang menghimpun pemuda-

pemuda desa yaitu Karang Taruna. Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, 

wadah pembinaan, dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang 

atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat 

terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan 

berkembang di bidang usaha kesejahteraan sosial dan bidang-bidang yang berorientasi 

pada peningkatan kesejahteraan sosial (Suharta, 2009). Sementara menurut Agus 

Riyadi (dalam Sawitri, 2014), Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan 

dengan misi dapat membina dan mengembangkan kemampuan pemuda sehingga 

tercipta pemuda yang berpontensi, berkepribadian baik, dan dapat peka terhadap 

permasalahan sosial yang ada di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Undang-undang Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, 

menyebutkan bahwa Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial 

kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, Bab VII tentang Peran 

Masyarakat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  

Berdasarkan beberapa pengertian Karang Taruna diatas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai 

wadah pengembangan bagi pemuda-pemuda yang memiliki kesadaran dan rasa 

tanggung jawab yang diharapkan menjadi penerus bangsa dan berkontribusi dalam 

masyarakat demi terwujudnya suatu kesejahteraan sosial.  

Tujuan dibentuknya Karang Taruna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, 

BAB II tentang Asas dan Tujuan Undang-undang Nomor 77 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Dasar Karang Taruna adalah: (1) Terwujudnya pertumbuhan dan 

perkembangan kualitas, keterampilan, kecerdasan, inovasi, dan karakter setiap anggota 

masyarakat sehingga mereka dapat mencegah, menangkal, menanggulangi, dan 

mengantisipasi masalah-masalah sosial yang mungkin muncul; (2) Terwujudnya 

kesejahteraan sosial yang meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan secara 

menyeluruh dan berkelanjutan; (3) Terwujudnya kemandirian setiap anggota 

masyarakat terutama generasi muda dengan cara pengembangan usaha; (4) 

Terwujudnya peningkatan potensi-potensi yang dimiliki generasi muda. 

Seperti halnya dengan organisasi lain, Karang Taruna juga memiliki kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan sasaran program yang telah dibuat. Kegiatan-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kegiatan ini di golongkan menjadi berbagai bidang. Agus Riyadi (dalam Sawitri, 2014), 

mengemukakan bidang-bidang yang ada pada kegiatan Karang Taruna, antara lain:  

1. Bidang seni dan keolahragaan. Bidang ini memiliki peran untuk membantu 

menumbuhkan minat dan bakat generasi muda. Wujud dari kegiatan ini 

dapat berupa sepak bola, bola voli, seni lukis, seni tari, seni drama, dan lain 

sebagainya. 

2. Bidang keagamaan. Peran bidang ini yaitu untuk meningkatkan mental 

spiritual anggota Karang Taruna sehingga mereka memiliki keimanan dan 

ketaqwaan yang kuat. Kegiatan ini dapat berwujud pengajian, kebaktian, 

dan sebagainya. 

3. Bidang pendidikan, latihan, dan pengembangan. Bidang ini bertujuan untuk 

membantu menumbuhkan keterampilan yang dimiliki generasi muda. 

Keterampilan ini dapat dibentuk melalui latihan dasar kepemimpinan. 

4. Bidang kesejahteraan sosial. Bidang ini memiliki peran menumbuhkan 

kepekaan generasi muda terhadap masalah-masalah sosial yang mungkin 

muncul di sekitar mereka. Wujud dari kegiatan ini dapat berupa bakti sosial. 

Desa Punjulharjo juga memiliki organisasi kemasyarakatan Karang Taruna 

yang diberi nama Catur Eka Bhakti artinya empat dukuh dalam satu desa untuk 

kesejahteraan seluruhnya. Organisasi ini dibentuk pada tahun 2010, dan hingga saat ini 

telah mengalami tiga kali regenerasi kepengurusan. Karang Taruna Catur Eka Bhakti 

ini juga memiliki program kerja yang telah disusun secara rapi dalam jangka pendek, 

menengah, dan jangka panjang. Selain memiliki program kerja Karang Taruna ini juga 

memiliki kegiatan-kegiatan pada bidang ekonomi, bidang kesejahteraan sosial, bidang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pariwisata, dan bidang kepemudaan/seni dan keolahragaan (Data profil Karang Taruna 

Catur Eka Bhakti, 2018). 

2.3.3 Kepariwisataan 

Menurut Richard Sihite (dalam Suheri, 2015), pariwisata merupakan suatu 

kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu yang sifatnya 

sementara, tanpa bermaksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan 

semata-mata hanya bertujuan untuk menikmati kegiatan rekreasi atau memenuhi 

keinginan yang beraneka ragam. Adapun menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan, wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dengan demikian peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menikmati daya tarik wisata di 

suatu daerah dalam waktu yang bersifat sementara. 

Gerak perkembangan dari pariwisata ini telah merambah dalam berbagai istilah 

seperti sustainable tourism development, rural tourism, ecotourism, yang merupakan 

pendekatan dari pengembangan kepariwisataan berupa jaminan agar wisata dapat 

terlaksana di daerah tujuan wisata dan bukan di perkotaan (Zakaria & Suprihardjo, 

2014). Salah satu alternatif dari pendekatan pengembangan wisata ini adalah dengan 

adanya desa wisata untuk pengembangan desa. 

Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang mempunyai beberapa 

karakteristik khusus untuk dapat menjadi daerah tujuan wisata (Zakaria & Suprihardjo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014). Pengembangan desa wisata ini tentunya memiliki suatu tujuan tertentu. Menurut 

Safitra & Yusman, (2014), tujuan dari desa wisata di antaranya yaitu: 

1. Desa wisata merupakan bentuk alternatif terhadap adanya dukungan dari 

program pemerintah dalam bidang kepariwisataan. 

2. Mengeksplorasi potensi yang ada di desa dengan mengangkat kebudayaan 

lokal dengan tujuan untuk pembangunan masyarakat. 

3. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, dengan 

demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Desa Punjulharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Rembang yang 

berada di kawasan pesisir pantai Utara Jawa. Sebagai desa yang tengah melakukan 

pengembangan desa dengan menjadikan desanya sebagai desa wisata, tentu Desa 

Punjulharjo memiliki beberapa faktor pendukung yang dibutuhkan. Kemudian letak 

geografis yang mendukung tentu menjadi nilai plus tersendiri bagi Desa Punjulharjo 

untuk menjadi desa wisata. Selain itu letaknya yang berada di jalur pantura membuat 

Desa Punjulharjo mudah untuk dijangkau sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung 

untuk mewujudkan desa wisata. Pariwisata yang digagas di Desa Punjulharjo pada saat 

ini adalah pariwisata Pantai Karang Jahe. 

2.4 Alur Berpikir 

Fokus penelitian ini yaitu konstruksi pengetahuan anggota Karang Taruna 

dalam partisipasi pada mengembangkan desa melalui sektor pariwisata. Berdasarkan 

fokus penelitian tersebut, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan proses 

dialektika yang dikemukakan oleh Berger. Untuk menjelaskan secara singkat dan jelas 

maka, peneliti membuat alur berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan 1. Alur Berpikir 

 

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2019 

Alur berpikir di atas menjelaskan tentang proses berpikir peneliti dalam 

melakukan penelitian tentang konstruksi pengetahuan anggota Karang Taruna terhadap 

partisipasi pengembangan desa melalui sektor pariwisata. Berawal dari fenomena 

adanya inisiatif pemuda dalam memanfaatkan potensi yang ada di Desa Punjulharjo, 

berbeda halnya dengan mayoritas pemuda zaman sekarang yang lebih memilih untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



merantau ke luar kota bahkan keluar negeri sekalipun daripada menetap di desanya 

guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Partisipasi pemuda Desa Punjulharjo ini 

mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Berangkat dari rumusan 

masalah yaitu untuk mengetahui konstruksi pengetahuan anggota Karang Taruna 

terhadap partisipasi pada pengembangan desa maka, fenomena tersebut dirasa tepat jika 

dianalisis dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas 

Luckman. 

Proses Dialektika dalam penelitian ini dimulai dengan tahapan internalisasi 

dengan cara menganalisis penanaman pengetahuan akan adanya partisipasi pemuda 

pada pengembangan desa. Pada proses internalisasi ini lebih menekankan seperti apa 

proses penanaman pengetahuan anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti yang mana 

setiap individu akan melakukan penafsiran-penafsiran atas realitas objektif yang terjadi 

dan dialaminya. Penanaman pengetahuan terhadap adanya partisipasi pemuda pada 

pengembangan desa ini ditanamkan sejak individu masih kecil yaitu melalui 

lingkungan keluarga. Saat individu sudah dewasa, penanaman pengetahuan ini masih 

terjadi juga proses penanaman pengetahuan yaitu ketika individu melakukan kegiatan 

bersama dengan masyarakat. Dari proses penanaman pengetahuan ini nantinya 

diharapkan dapat menumbuhkan alasan yang relevan bagi anggota Karang Taruna 

ketika ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan pemahaman tersebut 

diharapkan adanya pengetahuan untuk membentuk, memelihara, dan melestarikan 

partisipasi pemuda pada pengembangan desa.  

Selanjutnya tahap eksternalisasi dengan cara menganalisis proses tindakan serta 

adaptasi yang dilakukan oleh anggota-anggota Karang Taruna. Tahapan ini melihat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



proses penerapan individu terhadap hasil internalisasi serta proses adaptasi terhadap 

produk-produk sosial yang dilakukan dengan cara interaksi sosial. Tindakan yang 

dilakukan anggota Karang Taruna untuk mengembangkan serta memanajemen 

pariwisata Pantai Karang Jahe hingga menjadi salah satu pariwisata yang paling 

diminati di Kabupaten Rembang. Tindakan serta adaptasi yang dilakukan oleh anggota 

Karang Taruna ini bertujuan untuk membentuk suatu eksistensi diri pada lingkungan 

masyarakat dan memunculkan kesadaran pemuda untuk dapat memilih ikut terus 

berpartisipasi secara aktif maupun pasif pada pengembangan desa. 

Kemudian proses dialektika pada penelitian ini diakhiri dengan tahapan 

objektivasi. Tahapan ini menekankan pada proses pelembagaan adanya partisipasi 

pemuda pada pengembangan desa. Proses objektivasi berlangsung ketika pemuda Desa 

Punjulharjo ini mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai suatu bagian dari 

mayarakat. Dalam prosesnya momen ini mencakup pemahaman anggota Karang 

Taruna Catur Eka Bhakti terkait adanya partisipasi pemuda pada pengembangan desa. 

Dari proses pemahaman ini secara tidak langsung telah terjadi pembiasaan, sehingga 

peneliti dapat menganalisis makna secara subjektif terkait adanya partisipasi pemuda 

dalam pengembangan desa.  

Tahap terakhir dari alur berpikir diatas adalah tahap dialektika yang merupakan 

ringkasan dari fenomena-fenomena konstruksi sosial yang telah melalui tiga tahapan 

dialektika. Hingga akhirnya proses dialektika tersebut dicapainya tujuan dari penelitian 

ini yaitu mengetahui konstruksi pengetahuan anggota Karang Taruna terhadap 

partisipasi pengembangan desa melalui sektor pariwisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Selain itu metode kualitatif merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang didasarkan 

pada pemaknaan oleh sejumlah individu atau kelompok yang bersumber dari 

pengalaman dari setiap individu (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif identik dengan 

hasil data berupa kata-kata yang dideskripsikan dan berisi tentang perilaku individu-

individu yang diamati. Sehingga metode kualitatif dirasa tepat untuk menjelaskan 

fenomena sosial terkait konstruksi pengetahuan anggota Karang Taruna terhadap 

partisipasi pengembangan desa melalui sektor pariwisata karena hasil data yang didapat 

berupa data deskripsi maka peneliti merasa akan lebih dapat menjelaskan penelitian ini 

secara lebih luas. Metode penelitian kualitatif ini digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengembangkan suatu pemikiran atau konstruksi dari pemuda yang ada di Desa 

Punjulharjo terhadap partisipasi pada pengembangan desa. 

Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan penelitian yang mengamati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia, para peneliti berusaha masuk 

ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga 

mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka 

disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari (Jailani, 2013). Intisari dari 

fenomenologi dikemukakan oleh Stanley Deetz (dalam Hasbiansyah, 2008:167) 

pertama, pengetahuan tidak dapat disimpulkan dari pengalaman begitu saja tetapi 

ditemukan secara langsung dalam pengalaman kesadaran. Kedua, makna dari sesuatu 

terdiri dari potensi-potensi dalam kehidupan seseorang. Hubungan seseorang dengan 

suatu objek akan menentukan makna dari objek yang bersangkutan. Ketiga, bahasa 

merupakan sarana munculnya suatu makna.  

Penelitian fenomenologi membutuhkan pengujian secara mendalam terkait 

kesadaran pengalaman individu. Dalam kontek ini kesadaran yang dimaksud adalah 

kesadaran dari anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti di Desa punjulharjo. Pada 

penelitian fenomenologi, makna merupakan konsep utama yang didapat dari 

pengalaman individu itu sendiri. Penelitian ini bertujuan mengetahui konstruksi 

pengetahuan anggota Karang Taruna terhadap partisipasi pengembangan desa, dimana 

konstruksi pengetahuan tersebut dapat dianalisis berdasarkan makna yang didapat dari 

pengalaman-pengalaman anggota Karang Taruna selama ikut berpartisipasi dalam 

mengembangkan desanya melalui sektor pariwisata. 

3.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi pengetahuan tentang partisipasi 

pada pengembangan desa melalui sektor pariwisata oleh para anggota Karang Taruna 

Desa Punjulharjo. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan seperti apa konstruksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengetahuan anggota Karang Taruna terhadap partisipasi pemuda pada pengembangan 

desa dari masing-masing individu. Dengan kata lain, peneliti ingin mengetahui proses 

pemuda Desa Punjulharjo dalam melakukan partisipasi pada pengembangan desa 

sehingga terciptanya sektor pariwisata Pantai Karang Jahe yang kini merupakan salah 

satu wisata yang paling diminati di Kabupaten Rembang. Landasan analisis dalam 

penelitian ini yaitu teori konstruksi sosial yang dikemukaan oleh Peter L. Berger dan 

Luckman terkait dialektika. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Rembang tepatnya di Desa Punjulharjo 

Kecamatan Rembang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Desa 

Punjulharjo mampu mengembangkan desanya menjadi desa wisata sejak 

diresmikannya wisata Pantai Karang Jahe pada tahun 2014. Pengembangan desa wisata 

ini tentu tidak lepas dari partisipasi masyarakat desa. Dalam pengelolaan Pantai 

Karangjahe, Desa Punjulharjo mengedepankan para pemuda-pemuda desanya untuk 

mengembangkan potensi wisata tersebut. Selain itu belum adanya penelitian yang 

mengarah pada konstruksi pengetahuan pemuda dilokasi tersebut, serta lokasi yang 

dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat waktu dalam proses 

pengambilan data maka peneliti memilih lokasi ini. 

3.4 Teknik Pemilihan Informan 

Teknik yang peneliti gunakan untuk memilih informan pada penelitian ini 

adalah teknik snowball sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel sumber data 

dimana pada awalnya data berjumlah sedikit, lama-lama menjadi banyak (Sugiyono, 

2014). Hal ini dilakukan untuk memberikan data yang benar-benar diinginkan, karena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jika jumlah datanya sedikit belum mampu untuk memberikan informasi yang 

memuaskan. Menurut Kuswarno (2009), pemilihan informan dalam penelitian 

fenomenologi didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 

a) Informan harus menguasai fenomena sosial yang dialami sehingga dapat 

menggambarkan dengan jelas pemaknaan secara alamiah. 

b) Informan harus mengalami keadaan dan situasi yang berhubungan dengan fokus 

penelitian secara langsung agar dapat menjelaskan dari sudut pandang orang 

pertama. 

c) Informan harus bersedia bekerjasama dan terlibat secara langsung selama proses 

penelitian berlangsung. Artinya informan bersedia untuk diwawancarai dan 

tidak keberatan dengan hasil wawancara yang dipublikasikan. 

Informan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan informasi yang 

disampaikan juga akan beragam. Oleh sebab itu pada penelitian ini peneliti membagi 

informan berdasarkan peranannya yaitu: 

a) Informan kunci, yaitu seseorang yang mengetahui berbagai informasi pokok 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta dapat membantu peneliti dalam menentukan 

informan utama dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 

bapak Moh. Ali Mustofa, beliau merupakan pencetus ide untuk menjadikan pantai 

Karang Jahe sebagai objek pariwisata dan sekarang beliau sebagai ketua pengelola 

pantai.  

b) Informan utama, adalah anggota Karang Taruna yang ikut serta dalam 

pengelolaan pantai Karang Jahe tersebut. Informan utama ini harus terlibat secara 

langsung dengan fokus penelitian ini agar dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan. Informan utama dalam penelitian ini ada 4 orang yaitu mas Kamil sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ketua Karang Taruna periode sekarang, mas Syaiful anggota, mas Yusuf, dan mbak 

Aprilia.  

c) Informan pendukung, merupakan informan yang informasinya digunakan untuk 

memperkuat informasi dari informan utama. Informan pendukung dalam penelitian ini 

adalah anggota Karang Taruna tetapi tidak atau belum ikut menjadi pengelola pantai, 

yaitu mas Ajik, mbak Roudho, mbak Rosidah, dan mas Iqbal. 

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian 

Nama Jabatan Posisi dalam penelitian 

Bapak Moh. Ali Mustofa Ketua pengelola Pantai Karang Jahe Informan Kunci 

Mas Anwar Kamil Ketua Karang Taruna Informan Utama 

Mas Syaiful Amri Kepala Divisi Keamanan Karang Taruna Informan Utama 

Mas Yusuf Bahtiar 
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan 

Penguatan Organisasi  
Informan Utama 

Mbak Aprilia Nur Kepala Divisi Pengembangan SDM Informan Utama 

Mas Ajik Anggota Karang Taruna Informan Pendukung 

Mbak Roudhotul Jannah Sekertaris Karang Taruna Informan Pendukung 

Mbak Rosidah 
Kepala Divisi Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Manusia  
Informan Pendukung 

Mas Iqbal Anggota Karang Taruna Informan Pendukung 

Sumber: Hasil olahan data pribadi (2019) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis 

dalam melakukan suatu penelitian. Hal ini dikarenakan dengan mengetahui teknik 

pengumpulan data maka peneliti dapat mengetahui dan mendapatkan data yang 

memenuhi standart data yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data seperti yang dimaksudkan dalam Sugiono 

(2014: 225-241) berupa: 

3.5.1 Observasi  

Teknik observasi ini dilakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian 

yaitu Desa Punjulharjo lebih tepatnya di pariwisata Pantai Karang Jahe. Observasi ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peneliti lakukan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018. Peneliti melakukan 

observasi pada anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti terkait dengan partisipasi yang 

dilakukan. Pengamatan ini meliputi partisipasi yang dilakukan serta gambaran umum 

terkait fenomena adanya partisipasi pemuda pada pengembangan desa melalui sektor 

pariwisata. Pada teknik ini peneliti melakukan pengamatan dengan datang ke pariwisata 

Pantai Karang Jahe disana peneliti melihat banyak pemuda yang berkumpul. Ada yang 

sedang asik berbincang di area parkiran motor, ada yang berdiskusi di gazebo, ngobrol 

di bawah pohon cemara, dan ada yang menawarkan wahana motor ATV. Peneliti 

mengetahui mereka bukan pengunjung pariwisata tersebut karena mereka mengenakan 

seragam pengelola Pantai Karang Jahe.  

Kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu ibu-ibu 

yang bekerja menyewakan ban karet terkait apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda 

tersebut. Ban karet ini disewakan untuk anak-anak atau orang dewasa yang ingin 

berenang di area pantai. Selain ban karet ada juga yang menyewakan perahu karet. Dari 

observasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata Pantai Karang Jahe ini ada 

andil dari pemuda Desa Punjulharjo karena mereka yang telah mencetuskan ide dan 

merintis pariwisata tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut dari observasi ini 

kemudian timbul ide dari peneliti untuk melakukan suatu penelitian terkait fenomena 

partisipasi yang dilakukan oleh pemuda desa mengingat mayoritas pemuda biasanya 

memilih untuk acuh tak acuh terhadap pengembangan yang ada di desanya. Pada teknik 

observasi ini juga peneliti gunakan untuk mencari informan kunci yangmana agar 

penelitian yang dilakukan dapat berjalan lancar. Dengan demikian kegiatan observasi 

ini dapat memudahkan peneliti untuk membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan 

pada proses wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.2 Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Setelah melakukan observasi, wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang harus dilakukan ditahap selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam dari informan. Dalam melakukan wawancara ini peneliti dibantu oleh 9 

(Sembilan) informan 1 (satu) pencetus ide untuk dijadikannya pariwisata Pantai Karang 

Jahe dan 8 (delapan) lainnya adalah anggota Karang Taruna. Dari informan-informan 

tersebut peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terkait konstruksi 

pengetahuan pemuda terhadap partisipasi pengembangan desa seperti ucapan, tindakan, 

pikiran, perasaan dari anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti. Dalam mengumpulkan 

data dengan teknik wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak 

terstruktur. Menurut Sugiono (2014), wawancara tidak terstruktur merupakan 

wawancara yang dilakukan pada proses wawancara terstruktur dan merasa ada 

pertanyaan yang perlu untuk dikembangkan sesuai dengan data yang dibutuhkan 

peneliti. Wawancara ini peneliti lakukan mulai awal sampai pertengahan Januari 2019 

dengan empat kali turun lapang. Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk 

mendapatkan data primer secara langsung dari informan. Wawancara yang dilakukan 

peneliti ini bersifat fleksibel, artinya pertanyaan yang diajukan tidak harus terpaku pada 

pertanyaan yang sudah peneliti siapkan. Pada prosesnya peneliti memegang kendali 

dalam wawancara ini. Peneliti juga merekam pembicaraan dengan informan 

menggunakan handphone dan perekaman ini sudah mendapatkan ijin dari informan, 

selain merekam peneliti juga mencatat hasil wawancara kedalam catatan kecil. 

3.5.3 Dokumentasi 

Data dari hasil dokumentasi ini digunakan untuk membantu melengkapi 

penelitian saat ini. Dokumen menjadi penting dalam teknik pengumpulan data karena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan adanya dokumen-dokumen yang mendukung penelitian yang dilakukan dapat 

lebih meyakinkan. Pada proses penelitian ini, dokumentasi dilakukan bersamaan 

dengan pengumpulan data observasi dan wawancara. Dokumen yang peneliti dapat 

untuk penelitian ini yaitu data monografi Desa Punjulharjo, data profil Karang Taruna 

Catur Eka Bhakti, dan gambar pariwisata Pantai Karang Jahe. 

3.6 Jenis Sumber Data 

Dalam pengumpulkan data, peneliti menggunakan 2 jenis sumber data yang ada 

dalam Sugiono (2014), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

data primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung kepada 

peneliti. Pada penelitian ini data primer ini berupa data observasi dan hasil wawancara 

peneliti secara langsung kepada informan. Hasil dari data primer ini berupa rekaman 

suara serta catatan-catatan kecil yang nantinya akan dianalisis. Sedangkan sumber data 

sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada 

peneliti. Data sekunder pada penelitian ini berupa data profil desa, data dokumen 

lainnya, referensi-referensi yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini. 

3.7 Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh 

Moustakas. Dalam pendekatan fenomenologi peneliti harus memperhatikan beberapa 

prosedur untuk dapat melaksanakan penelitian fenomenologi. Prosedur-prosedur 

menurut Moustakas (dalam Hasbiansyah,2008:171-172) sebagai berikut: 

1. Tahap pertama, peneliti menetapkan ruang lingkup fenomena yang akan diteliti. 

Peneliti menetapkan lingkup fenomena partisipasi pengembangan desa melalui sektor 

pariwisata yang dilakukan oleh pemuda di Desa Punjulharjo. Hal ini didasari karena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peneliti dapat melihat adanya partisipasi yang aktif dari pemuda Desa Punjulharjo untuk 

pengembangan desanya melalui sektor pariwisata. Sehingga peneliti dapat menafsirkan 

bahwa adanya sudut pandang lain dari partisipasi pemuda ini. 

2. Tahap selanjutnya, peneliti menyusun daftar pertanyaan. Penyusunan daftar 

pertanyaan ini bertujuan untuk mengungkap pengetahuan, pengalaman, dan kesadaran 

yang dimiliki oleh anggota Karang Taruna. Daftar pertanyaan ini ditujukan kepada 

anggota-anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti yang telah ikut serta berpartisipasi 

pada pengembangan pariwisata Pantai Karang Jahe. Sehingga dari pertanyaan yang 

sesuai dengan fokus penelitian ini dapat dihasilkan konstruksi pengetahuan pemuda 

terhadap pertisipasi. 

3. Peneliti mengumpulkan data dari para informan yang mengalami fenomena 

yang diteliti. Dalam mendapatkan data, peneliti memperolehnya dengan melakukan 

wawancara secara mendalam bersama dengan 9 (Sembilan) orang yang terbagi menjadi 

1 (satu) orang informan kunci, 4 (empat) orang informan utama, dan 4 (empat) orang 

informan pendukung. Informan utama ini merupakan informan yang secara langsung 

terlibat dalam proses terbentuknya konstruksi pengetahuan pemuda terhadap partisipasi 

pengembangan desa melalui sektor pariwisata, sehingga informan utama adalah 

anggota Karang Taruna yang termasuk dalam anggota pengelola Pantai Karang Jahe. 

Sedangkan informan pendukung mereka merupakan informan yang mendukung dan 

menguatkan data yang telah peneliti dapatkan dari informan kunci dan informan utama. 

Pada penelitian ini informan pendukung adalah anggota Karang Taruna yang tidak ikut 

dalam anggota pengelola Pantai Karang Jahe. Selain wawancara teknik pengumpulan 

data lain yang dapat digunakan adalah observasi dan penelusuran dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tahap ke empat adalah analisa data. Pada tahap ini peneliti harus melakukan 

beberapa tahap untuk menganalisis data fenomenologis, diantaranya: 

a.  Tahap awal: peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena adanya partisipasi  

pada pengembangan desa yang dilakukan oleh anggota Karang Taruna Catur Eka 

Bhakti. Pada tahap ini peneliti melakukan transkip dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan ke dalam bentuk bahasa tulisan dimana sebelumnya hasil wawancara berupa 

rekaman suara serta catatan-catatan kecil. Selain itu peneliti melakukan juga 

penerjemahan hasil wawancara ke dalam Bahasa Indonesia apabila hasil wawancara 

menggunakan bahasa jawa atau bahasa daerah lainnya. Hal ini bertujuan agar hasil 

wawancara dapat dipahami dengan mudah. 

b.  Tahap horizonalization: peneliti melakukan pendataan dari hasil transkip secara 

mendalam tentang pernyatan-pernyataan yang relevan dengan topik penelitian peneliti 

karena dari hasil transkip terdapat pernyataan-pernyataan dari informan yang di luar 

dari topik yang ingin digali oleh peneliti. Pada tahap ini, peneliti tidak langsung 

mencampurkan pertanyaan-pertanyaan penting yang diperoleh dari hasil transkip 

wawancara. Data yang diperoleh dari hasil transkip wawancara ini kemudian peneliti 

memilah dan memilih yang sekiranya masuk dalam makna terdalam yang sesuai dengan 

fokus penelitian ini. 

c.  Tahap cluster of meaning: peneliti mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan 

ke dalam unit-unit makna, selanjutnya menyisihkan pernyataan yang berulang-ulang. 

Pada tahapan ini dibuat tabel horizonalisasi agar kata kunci yang telah dikelompokkan 

sebelumnya lebih jelas. Tahap ini dilakukan juga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(a) Textural Description (deskripsi tekstural): peneliti menuliskan atau 

mendeskripsikan dalam bentuk tulisan mengenai apa yang dialami oleh 

informan;  

(b) Structural Description (deskripsi struktural): peneliti menuliskan dalam 

bentuk tulisan bagaimana fenomena itu dialami oleh para informan seperti 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda untuk mengelola pariwisata 

Pantai Karang Jahe. Pada tahap ini peneliti harus kritis terhadap segala 

makna yang mungkin muncul dari bentuk refleksi dari peneliti sendiri, 

berupa opini, penilaian, perasaan, harapan subjek penelitian tentang 

fenomena yang dialaminya.  

5. Tahap deskripsi esensi: peneliti mulai mendeskripsikan makna dari pengalaman 

informan secara menyeluruh. Selain itu, pada tahapan ini peneliti juga mencari makna 

terdalam yang terdapat pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh informan. 

6. Tahap terakhir: peneliti melaporkan hasil penelitian. Tahapan ini memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena yang dialami oleh para individu. 

Pada tahapan ini peneliti gunakan sebagai fokus pembahasan penulisan dalam bab 

pembahasan. 

3.8 Teknik Keabsahan data 

Setelah data dianalisis penelitian ini perlu dilakukan uji keabsahan atau validasi 

data untuk menguji ketepatan data yang peneliti peroleh apakah hasil yang didapat 

akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca. Keabsahan data ini 

dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menurut Moleong (2014), dalam penelitian kualitatif terdapat tiga kriteria untuk 

memeriksa keabsahan data, diantaranya: 

1) Meningkatkan intensitas wawancara 

Semakin lama peneliti berada di lapangan maka semakin tinggi pula tingkat 

keabsahan data tersebut. Pada penelitian ini, peneliti melakukan turun lapang selama 

kurang lebih satu bulan namun hal ini tidak dilakukan secara berturut-turut. Peneliti 

hanya menemui satu atau dua orang saja untuk wawancara dalam sehari. Namun 

sebelum dan sesudah bertemu tatap muka secara langsung dengan informan, biasanya 

peneliti membicarakan lebih lanjut adanya partisipasi pemuda dalam pengembangan 

desa melalui sektor pariwisata ini melalui via Whatsapp. 

2) Melakukan peer-debriefing (diskusi dengan teman sejawat) 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara dalam berdiskusi 

serta meminta masukan-masukan dari orang yang dirasa memahami permasalahan yang 

sedang diteliti. Diskusi ini peneliti lakukan dengan teman sesama jurusan Sosiologi 

yaitu Mytha Auliani dan Yasir Arafah. Diskusi dilakukan ketika peneliti akan 

melakukan penelitian dan sudah melakukan penelitian. Selain itu, peneliti juga meminta 

masukan-masukan dari ketua Karang Taruna Desa Punjulharjo dimana beliau kebetulan 

merupakan mahasiswa lulusan Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta sehingga sedikit 

banyak mengerti dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Gambaran Umum Desa Punjulharjo 

Desa Punjulharjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Secara geografis daerah ini berada di 

kawasan pesisir pantai Utara Jawa dan merupakan kawasan dataran rendah dengan 

ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl) serta suhu rata-rata sebesar 25ºC. 

Letak geografis yang berbatasan secara langsung dengan laut jawa di sebelah utara 

menjadikan wilayah tersebut tepat untuk dijadikan sebagai kawasan objek wisata 

pantai. Adapun luas wilayah Desa Punjulharjo 393.96 ha yang terdiri dari luas sawah 

154.50 ha, luas bangunan dan tegalan 112.39 ha, luas tanah bengkok desa 27.99 ha, luas 

tanah kas desa 1.49 ha, dan luas tanah tambak 97.59 ha (Data monografi desa, 2018).  

 
Gambar 1. Peta Desa Punjulharjo 

Sumber: Monografi Desa Punjulharjo, 2018 
Desa Punjulharjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.774 jiwa yang tersebar 

di 4 (empat) dusun yaitu Dusun Nggodo, Belah, Jetah, dan Kiringan. Seperti yang dapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di lihat pada tabel di bawah ini, sebaran jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2018 

berada di Dusun Nggodo sebanyak 672 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 213 buah. 

Sedangkan sebaran jumlah penduduk paling sedikit ada di Dusun Jetak dengan jumlah 

302 jiwa dan jumlah KK sebanyak 89 buah. 

Tabel 1. Data Sebaran Penduduk Desa Punjulharjo 

No Dusun 
Jenis Kelamin 

Jumlah KK 
L P 

1 Nggodo 335 337 213 

2 Belah 181 175 110 

3 Jetak 151 151 89 

4 Kiringan 232 212 136 

Sumber: Monografi Desa Punjulharjo (2018) 

4.2 Gambaran Masyarakat Desa Punjulharjo 

Jumlah penduduk berdasarkan kategori usia memperlihatkan bahwa, jumlah 

penduduk yang berusia 15 sampai 30 tahun (pemuda) terbilang cukup tinggi, yaitu 

sebanyak 605 jiwa seperti yang dapat dilihat pada tabel 3. Hal ini yang menjadi faktor 

pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan pemuda sebagai 

subjeknya.  Selain itu, pemuda merupakan agent of change yang diharapkan dapat 

memberikan suatu kontribusi dalam pelaksanaan pengembangan desa. Jika banyak 

pemuda di Desa Punjulharjo, maka semakin tinggi pula peluang yang didapat untuk 

melibatkan pemuda dalam kegiatan pengembangan desa. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Punjulharjo Berdasarkan Usia 
Umur 

0-5 th 6-14 th 15-30 th 31 th < 

163 378 605 628 

Sumber: Monografi Desa Punjulharjo (2018) 

Penduduk Desa Punjulharjo termasuk dalam masyarakat yang heterogen, hal ini 

dikarenakan penduduk desa tersebut memiliki mata pencaharian yang beragam, mulai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dari PNS, petani, nelayan, karyawan swasta, guru, dan lain-lain. Dari banyaknya mata 

pencaharian yang ada di Desa Punjulharjo, pekerjaan yang dominan adalah sebagai 

petani tambak garam dan nelayan, hal ini ditunjang kondisi geografis Desa Punjulharjo 

yang terletak di pesisir laut jawa. Namun, mereka yang bekerja sebagai petani garam 

harus memiliki pekerjaan sambilan ketika musim hujan, hal ini dikarenakan ladang 

tempat produksi akan terendam oleh air hujan sehingga mereka tidak dapat melakukan 

produksi garam. Adanya pariwisata Pantai Karang Jahe sangat menguntungkan bagi 

masyarakat Desa Punjulharjo terutama pada bidang ekonomi. Jika dulu mereka harus 

mencari pekerjaan tambahan dengan pekerjaan serabutan, sekarang warga Desa 

Punjulharjo banyak yang mendirikan warung-warung dan menyewakan berbagai 

wahana di Pantai Karang Jahe (Ali, wawancara, 3 Januari, 2019). 

Pada tahun 2008 sebelum adanya wisata Pantai Karang Jahe, masyarakat usia 

produktif atau pemuda desa mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik di luar kota. 

Namun, setelah wisata pantai ini berkembang pesat dan menjadi salah satu objek 

pariwisata yang paling diminati di Kabupaten Rembang, mereka memilih untuk pulang 

dan membuka peluang usaha seperti menyewakan wahana motor ATV, Odong-odong, 

dan lain sebagainya (Aji, wawancara, 13 Januari, 2019). Adanya peluang untuk 

mendapatkan penghasilan di desa sendiri, secara langsung berpengaruh pada pola pikir 

pemuda Desa Punjulharjo untuk terus berpartisipasi dalam mengembangkan potensi-

potensi yang ada di desanya, karena mereka tidak perlu merantau untuk memenuhi 

kebutuhan hidup.  

Melihat karakteristik lainnya, berdasarkan tingkat pendidikan di Desa 

Punjulharjo terdapat sebanyak 66 orang yang telah menyelesaikan studi pada sarjana 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(S1) sampai doctor (S3). Namun cukup disayangkan, banyak warga yang memutuskan 

pendidikannya hanya pada tingkat sekolah dasar seperti yang dapat dilihat pada tabel 

3. Hal ini tentu dipengaruhi oleh pola pikir yang ada di masyarakat desa pada umumnya 

yang beranggapan bahwa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tidak begitu 

penting, sehingga ketika anak-anak mereka telah menyelesaikan sekolah menegah 

pertama (SMP) atau sekolah menengah atas (SMA), orang tua lebih menyarankan anak-

anaknya untuk bekerja. Selain itu, pemuda Desa Punjulharjo juga melihat peluang yang 

menjanjikan dari sektor pariwisata untuk menambah perekonomian keluarga, sehingga 

mereka lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Punjulharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
LULUSAN 

SD SMP SMA D1-D3 S1-S3 

504 342 312 17 66 

Sumber: Monografi Desa Punjulharjo (2018) 

 Selain menempuh pendidikan formal seperti di atas, terdapat juga masyarakat 

Desa Punjulharjo yang menempuh pendidikan madrasah dan pendidikan non formal di 

pondok pesantren. Ada sebanyak 148 orang warga yang merupakan lulusan pendidikan 

madrasah dan 26 orang lulusan pondok pesantren. Status pendidikan yang cukup baik 

di Desa Punjulharjo tentu didukung oleh fasilitas pendidikan yang mewadahi. Terdapat 

2 bangunan Taman Kanak-kanak, 1 bangunan Sekolah Dasar, 1 bangunan Sekolah 

Menengah Pertama, 1 bangunan Sekolah Menengah Atas, 1 bangunan pondok 

pesantren, dan 1 bangunan sekolah Madrasah. 

4.3 Karang Taruna Catur Eka Bhakti 

Organisasi untuk mewadahi aspirasi dan mengembangkan potensi generasi 

muda seperti Karang Taruna sangatlah penting keberadaannya di setiap daerah begitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pula di Desa Punjulharjo. Adanya Karang Taruna merupakan sebagai suatu bentuk dari 

upaya pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Karang Taruna di Desa 

Punjulharjo ini bernama Catur Eka Bhakti yang memiliki arti bahwa Catur artinya 

empat, Eka berarti satu, dan Bhakti merupakan berbakti atau mengabdi, sehingga 

apabila diartikan secara kalimat Catur Eka Bhakti memiliki makna empat dukuh dalam 

satu desa untuk kesejahteraan seluruhnya. Kata seluruhnya yang dimaksud dalam arti 

nama Karang Taruna tersebut adalah masyarakat Desa Punjulharjo tanpa terkecuali. 

Karang Taruna Catur Eka Bhakti ini dibentuk pada tahun 2010 dengan pengurus 

periode tahun 2010 s/d 2012 dilantik pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan keputusan 

Kepala Desa Punjulharjo No.06 tahun 2010 (Data profil Karang Taruna Catur Eka 

Bhakti, 2018). 

 
Gambar 2. Lambang Karang Taruna Catur Eka Bhakti 

Sumber: Profil Karang Taruna Catur Eka Bhakti, 2018 

 Seperti organisasi yang ada pada umumnya, Karang Taruna Catur Eka Bhakti 

ini juga memiliki susunan struktur organisasi yang bertujuan untuk menjamin dan 

mengawasi organisasi tersebut agar dapat berjalan dengan mestinya. Karang Taruna 

Catur Eka Bhakti ini telah mengalami reorganisasi sebanyak 2 kali dan pada periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saat ini diketuai oleh M. Anwar Kamil. Selain itu, struktur organisasi tersebut juga 

terdiri atas sekertaris, bendahara, dan beberapa divisi pendukung lainnya. 

Karang Taruna Catur Eka Bhakti juga memiliki visi dan misi yang dijadikan 

sebagai acuan untuk menjalankan program-program yang diadakan. Visi mereka adalah 

terwujudnya kemandirian pemuda dalam berkarya untuk meningkatkan Iman dan 

Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan sejahtera. 

Kemudian salah satu misi nya adalah meningkatkan kualitas dan kreatifitas dalam 

mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Bentuk kongkrit dari terwujudnya 

kemandirian pemuda hingga tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat adalah 

inisiatif pemuda untuk mengelola pantai menjadi suatu objek pariwisata sehingga 

pemuda desa dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus mencari 

pekerjaan di luar desa mereka. 

Selain itu Karang Taruna Catur Eka Bhakti juga memiliki program kerja yang 

telah tersusun secara sistematis dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 

Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup bidang sosial, ekonomi, 

pariwisata, dan kepemudaan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa 

Punjulharjo. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada bidang pariwisata adalah 

perawatan Pantai Karang Jahe dengan penataan pesisir pantai melalui penanam pohon 

dan penambahan fasilitas yang dibutuhkan. 

4.4 Kegiatan Pariwisata Pantai Karang Jahe  

Potensi pasir putih yang halus, karang-karang yang memiliki bentuk yang unik, 

serta pohon cemara laut yang teduh menjadikan Desa Punjulharjo cukup mempesona 

untuk dikembangkan menjadi sektor pariwisata pantai. Desa Punjulharjo saat kini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tengah gencar-gencarnya melakukan pengembangan desa untuk menjadikan desanya 

sebagai desa wisata. Secara realita masyarakat umum masih belum banyak mengenal 

potensi yang ada di Desa Punjulharjo.  

4.4.1 Sejarah Kawasan Wisata 

Pada tahun 2008 tepatnya tanggal 26 Juli beberapa warga Desa Punjulharjo 

tengah disibukkan dengan pekerjaan membuat tambak garam. Berada dilokasi sekitar 

400 meter dari pantai warga menggali tanah dengan cara mencangkul. Kemudian pada 

kedalaman 1.5 meter secara tidak sengaja mereka menemukan bangkai perahu kuno 

bersama dengan ditemukannya kepala arca wanita berparas etnis Tionghoa yang 

terbuat dari batu, patahan tongkat kayu sepanjang 40 cm, tulang manusia, dan sejumlah 

peralatan dapur. Oleh warga Desa Punjulharjo wilayah situs tersebut kini dikenal 

dengan nama Situs perahu Kuno (Profil pariwisata Desa Punjulharjo, 2018).  

 
Gambar 3. Kepala Arca Wanita dan Patahan Tongkat Kayu 

Sumber: Profil pariwisata Desa Punjulharjo, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar 4. Tampilan Awal Perahu Kuno 

Sumber: Profil pariwisata Desa Punjulharjo, 2018 

 

Ditemukannya Situs Perahu Kuno Abad VII Masehi di Desa Punjulharjo ini 

menjadi suatu terobosan bagi para investor untuk bekerjasama saling menguntungkan 

dalam bidang pembangunan ekonomi. Sebelum adanya wisata Pantai Karang Jahe, 

pada tahun 2008 Desa Punjulharjo telah mempunyai daya tarik wisata sejarah dan 

edukasi melalui penemuan Situs Perahu Kuno Abad VII Masehi. Situs Perahu Kono ini 

dijadikan sebagai objek pariwisata karena perahu ini ditemukan dalam keadaan utuh 

dan merupakan perahu tertua se-Asia dan juga merupakan embrio museum budaya 

maritime nasional dengan pembuatan perahu yang canggih dimasanya. Namun, daya 

tarik tersebut belum cukup untuk menjadikan Desa Punjulharjo ini sebagai desa wisata 

karena hanya sebagian kecil masyarakat umum yang tertarik akan situs tersebut (Profil 

pariwisata Desa Punjulharjo, 2018).  

Kemudia oleh anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti ini Situs Perahu Kuno 

tersebut sedikit diperbaiki dengan membersihkan dan merapikan serta memplitur ulang 

perahu tersebut agar tampilannya lebih bagus jika difoto dan kemudian di unggah ke 

sosial media. Dengan membuat tampilan perahu ini menarik untuk difoto, hal ini 

merupakan cara promosi agar masyarakat daerah lain mengetahui bahwa di Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punjulharjo terdapat suatu objek wisata edukasi. Usaha promosi dan memperbaiki 

tampilan perahu ini mendapatkan reapon yang baik, sedikit banyak mulai ada 

wisatawan yang datang ke Desa Punjulharjo.  

 
Gambar 5. Perbandingan Situs Perahu Kuno Tahun 2008-2019 

Sumber: Profil Desa Punjulharjo, 2018 

Dokumentasi observasi primer, 2019 

4.4.2 Inisiatif Pemuda Desa Punjulharjo 

Pada awal tahun 2009 seorang pemuda yang peduli terhadap lingkungan dan 

pantai yang ada di Desa Punjulharjo bernama Moh. Ali Mustofa bergerak untuk 

menghijaukan pantai mengingat letak Desa Punjulharjo yang berbatasan langsung 

dengan laut jawa di bagian Utara. Belum adanya program pemerintah desa terkait 

penghijauan, membuat Moh. Ali bergerak dengan suka rela menanam pohon di 

pinggiran pantai dengan bibit hasil sumbangan dari pribadi dan instansi pemerintah. 

Tujuan awal ditanamnya pohon-pohon ini yaitu untuk mencegah terjadinya abrasi 

pantai, namun hasil yang didapat melebihi dari apa yang diharapkan.  

Pada tahun 2010, Moh. Ali mulai dikenal oleh berbagai instansi pemerintah 

yang menangani urusan penghijauan dan kepemudaan seperti, Dinas Pertanian dan 

Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas 

Pemuda dan Olahraga, dan lain-lain berkat kepeduliannya terhadap penghijauan alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sejak saat itu berbagai bantuan program penghijauan mulai berdatangan. Kemudian 

Moh. Ali mengajak anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti bersama dengan 

masyarakat untuk melakukan penanaman pohon dan di dampingi oleh Penyuluh 

Kehutanan dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (DPP 

IPKINDO) Kabupaten Rembang. 

Beberapa jenis tanaman yang ditanam dan tumbuh dengan subur adalah jenis 

cemara laut, oleh karena itu tahun 2011 dilakukan perkembangan penanaman pohon 

cemara laut. Tahun 2012 objek wisata ini masih memasuki tahap perintisan untuk 

dijadikan sebagai tempat pariwisata, namun sudah ada beberapa wisatawan yang 

berkunjung ke pantai tersebut. Setelah tanaman ini tumbuh besar dan teduh, Moh. Ali 

dan anggota Karang Taruna merencanakan untuk menjadikan pantai tersebut sebagai 

tempat pariwisata. Niat baik ini diterima dengan baik juga oleh pemerintah desa 

sehingga, pada tahun 2014 pantai tersebut mulai dikomersilkan dan diberi nama Pantai 

Karang Jahe dengan Moh. Ali sebagai ketua pengelola pantai dan melepas jabatannya 

sebagai ketua Karang Taruna. Pantai ini diberi nama Karang Jahe karena di sepanjang 

bibir pantai terdapat serpihan karang yang menyerupai jahe.  

 
Gambar 6. Gerbang Masuk Pantai Karang Jahe 

Sumber: Dokumentasi observasi primer, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.3 Pengembangan Pariwisata Pantai Karang Jahe 

Setelah Pantai Karang Jahe ini di komesilkan pada tahun 2014 tersebut, wisata 

ini semakin berkembang dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Setiap harinya, Pantai 

Karang Jahe tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan lokal maupun manca negara. 

Lokasi yang mudah untuk dijangkau dan wisata pantai pasir putih dengan keindahan 

pohon cemara yang memanjang ± 1 km menjadikan pantai ini termasuk dalam salah 

satu pantai favorit di Kabupaten Rembang. Selain memiliki pemandangan yang indah, 

terdapat juga fasilitas-fasilitas penunjang yang dapat menarik pengunjung untuk 

berkunjung seperti penyewaan perahu wisata, ATV, pelampung, berbagai wahana 

permainan anak-anak, tempat makan, toko aksesoris dan souvenir, dan lain-lain. 

Dengan demikian Pantai Karang Jahe pada saat ini dapat dikatakan sebagai 

wahana wisata yang berhasil. Tercatat pada tahun 2015 terdapat jumlah kunjungan 

wisatawan di Pantai Karang Jahe sebanyak 594.480 orang wisatawan nusantara dan 

terdapat 5 orang wisatawan dari manca negara. Saat liburan Idul Fitri atau Syawalan, 

terdapat sekitar 100 ribu orang wisatawan. Kemudian tahun 2018 jumlah pengunjung 

terus mengalami kenaikan hingga pada bulan Desember 2018 didapat jumlah 

wisatawan nusantara sebanyak 1,8 juta orang dan wisatawan manca negara sebanyak 

556 orang baik pada hari biasa maupun ketika liburan (Data profil pariwisata Desa 

Punjulharjo, 2018). 

Pengembangan desa melalui sektor pariwisata ini tentu menimbulkan berbagai 

dampak bagi anggota Karang Taruna dan masyarakat Desa Punjulharjo secara langsung 

maupun tidak langsung. Pengembangan desa ini telah memberikan banyak manfaat 

terutama manfaat pada bidang perekonomian masyarakat. Masyarakat Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punjulharjo kini dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan memiliki 

penghasilan yang tetap dengan membuka usaha di wisata Pantai Karang Jahe. Selain 

itu, pemuda-pemuda desa yang bekerja ke luar kota secara bergantian mulai kembali 

ke desanya dan membuka usaha di wisata tersebut.  

4.5 Deskripsi Informan 

Dalam melakukan sebuah penelitian, peran informan sangat penting untuk 

membantu peneliti dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Informan dalam 

penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu, informan kunci, informan utama, dan informan 

pendukung. Informan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Moh. Ali Mustofa 

Beliau kini berusia 35 tahun dan merupakan informan kunci peneliti karena 

Moh. Ali atau yang lebih akrab di panggil Ali ini merupakan mantan ketua Karang 

Taruna Catur Eka Bhakti periode 2012 dan merupakan pencetus pertama untuk 

menjadikan Pantai Karang Jahe sebagai objek pariwisata. Sehingga beliau mengetahui 

segala informasi mengenai keterlibatan pemuda dalam melakukan pembangunan desa 

melalui sektor pariwisata. Sebelum di angkat menjadi ketua pengelola Pantai Karang 

Jahe, pada tahun 2012 beliau pernah mendapatkan pengukuhan sebagai seorang 

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Selain itu juga tahun 2014, beliau 

memperoleh penghargaan PKSM teladan tingkat Propinsi Jawa Tengah. Seperti halnya 

dengan ketua pengelola objek wisata yang lain, kesibukan Ali saat ini adalah 

mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pantai Karang Jahe, selain itu juga 

melakukan koordinasi dengan stakeholder lain yang berhubungan dengan 

pengembangan pantai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karakter Ali ini sangat sopan dan saat berjalannya proses wawancara, beliau 

sanggup menjelaskan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pengembangan desa 

melalui sektor pariwisata yang melibatkan pemuda dalam prosesnya. Ketika 

wawancara berlangsung beliau sangat serius dalam menanggapi pertanyaan peneliti. 

Berbagai pertanyaan djawab dengan cukup detail, sehingga mudah untuk dipahami. 

2. Anwar Kamil 

Setelah Ali di angkat menjadi ketua pengelola, maka yang menggantikan posisi 

ketua Karang Taruna adalah M. Anwar Kamil atau biasa akrab di panggil Kamil. Dia 

adalah informan utama peneliti karena selain menjabat sebagai ketua Karang Taruna, 

ia juga ikut menjadi pengelola pantai. Kamil saat ini berusia 24 tahun, dan baru saja 

menyelesaikan studi S1 nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Kesibukan Kamil setelah lulus dari studi yaitu ikut serta mengelola pantai dan 

menjalankan beberapa program Karang Taruna seperti biasa ketika ia pulang dulu 

waktu masih harus pulang pergi Yogyakarta Rembang untuk kuliahnya.  

Pemilihan informan ini dikarenakan posisi Kamil yang berkedudukan sebagai 

ketua Karang Taruna dan juga ikut sebagai pengelola Pantai Karang Jahe. Berada di 

posisi tersebut tentunya Kamil akan dapat mengerti dan memahami pandangan terkait 

partisipasi pemuda pada pengembangan desa dengan adanya partisipasi nyata dari 

pemuda desa. Posisi Kamil di pengelola adalah di bagian karcis atau bisa juga ke bagian 

parkir motor dan mobil dan terkadang menjadi tour guide karena untuk pemuda desa 

memang di tempatkan di bagian tersebut. 

Karakter Kamil sendiri luwes, suka bercanda, dan ramah sehingga saat 

berlangsungnya wawancara terlihat sangat bersahabat dan terkesan seperti mengobrol 

dengan teman sendiri. Dia juga sanggup menjawab dan menjelaskan secara detail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sampai ke akar-akarnya pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan. Selain itu dia 

mampu membuka jalannya wawancara sehingga peneliti menemukan beberapa fakta-

fakta yang belum peneliti ketahui. Pribadi yang ramah terhadap orang lain membuat dia 

dipercaya dapat mempererat Karang Taruna Catur Eka Bhakti dan menggantikan Ali 

sebagai Ketua Karang Taruna. 

3. Syaiful Amri 

Informan utama selanjutnya adalah Syaiful dan saat ini usianya 23 tahun. Posisi 

Syaiful di Karang Taruna Catur Eka Bhakti yaitu sebagai kepala divisi keamanan. 

Peneliti memilih Syaiful sebagai informan utama selain dia pengurus di Karang Taruna, 

dia juga merupakan anggota pengelola Pantai Karang Jahe. Selain menjadi pengelola, 

Syaiful ini juga memiliki warung makan di area pantai yang di kelola oleh orang tuanya. 

Syaiful ini merupakan pribadi yang ramah dan sopan. Pengalaman yang di dapat 

dari mulai penanaman pohon cemara laut, memasuki tahap perintisan, hingga dapat 

menjadi objek wisata pantai yang paling banyak diminati tentunya dapat membuat 

Syaiful mampu memahami pandangan terkait adanya peran pemuda dalam 

pengembangan desa. Saat proses wawancara dia mampu menjelaskan dengan sangat 

jelas, subjektif, dan mudah untuk dipahami.  

4. Yusuf Bahtiar 

Informan utama ke tiga peneliti ada Yusuf Bahtiar yang selanjutnya nanti akan 

peneliti sebut dengan Yusuf. Pada saat ini Yusuf berusia 25 tahun dan memiliki 

kesibukan mengelola pantai dibagian parkir seperti pemuda-pemuda yang jadi 

pengelola lainnya. Selain itu, dia juga membuka warung souvenir yang dijual belikan 

di sekitaran pariwisata Pantai Karang Jahe tersebut. Posisi Yusuf di Karang Taruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catur Eka Bhakti adalah sebagai kepala divisi hubungan masyarakat dan penguatan 

organisasi. Alasan peneliti memilih Yusuf untuk menjadi salah satu informan utama 

pada penelitian ini karena selain menjadi pengurus di Karang Taruna dia juga memiliki 

peran dalam pengelolaan pantai Karang Jahe secara langsung. Sehingga sedikit banyak 

peneliti merasa dia akan mengerti topik dari penelitian yang dilakukan. 

Selama proses wawancara Yusuf termasuk pribadi yang ramah dan 

menyenangkan. Dia menjawab pertanyaan dengan serius namun disisipi bercandaan 

sehingga proses wawancara tidak berlangsung menegangkan dan mudah untuk 

dipahami. Posisinya di Karang Taruna sebagai kepala divisi hubungan masyarakat dan 

penguat organisasi sepertinya menjadi salah satu alasan Yusuf menjadi pribadi yang 

menyenangkan ketika wawancara. Hal ini peneliti rasa karena dia telah terbiasa dengan 

hal seperti ini. 

5. Aprilia Nur 

Memiliki posisi sebagai kepala divisi pengembangan sumber daya manusia 

serta ikut berperan aktif di pengelola pantai Karang Jahe menjadi alasan peneliti untuk 

menjadikan Aprilia atau selanjutnya akan peneliti sebut April sebagai informan utama 

lainnya. Pada tahun ini April berusia 24 tahun dan selain berkesibukan dalam Karang 

Taruna dibagian pengelola pantai dia memiliki tanggung jawab sebagai pemberi karcis 

masuk wisata Pantai Karang Jahe. Seperti dengan anggota karang Taruna yang lain 

April ini juga ikut serta dalam penanaman pohon di pantai Karang Jahe tersebut. Namun 

pada saat itu dia tidak langsung ikut menjadi pengelola pantai di karenakan dia masih 

harus menyelesaikan kontrak kerjanya dengan salah satu pabrik sepatu yang ada di 

daerah Kudus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proses wawancara berjalan dengan baik namun ketika menjawab pertanyaan 

peneliti April hanya menjawab dengan seperlunya saja. Meskipun demikian peneliti 

tetap mendapat hasil yang diperlukan untuk penelitian ini. Dibalik menjawab 

pertanyaan yang seperlunya saja, April ini merupakan pribadi yang asik diajak untuk 

mengobrol. Hal ini dibuktikan ketika peneliti mencoba menanyakan hal-hal di luar 

kontek guide interview yang telah peneliti buat. 

6. Ajik 

Informan pendukung pertama peneliti adalah Ajik dan usianya saat ini adalah 

24 tahun. Dalam Karang Taruna Catur Eka Bhakti ia berperan sebagai anggota. Saat 

masa penanaman pohon dan perintisan awal Pantai Karang Jahe, Ajik mengaku ikut 

berpartisipasi. Namun, dia tidak ikut bergabung dalam pengelola Pantai Karang Jahe 

sekarang karena untuk pengelolaan pantai tersebut dikelola oleh BUMDesa dan hanya 

beberapa anggota Karang Taruna saja yang ikut serta menjadi pengelola.  

Pemilihan informan ini karena Ajik sendiri merupakan anggota dari Karang 

Taruna dan ikut mengelola dulu sebelum pengelolaan di alihkan ke BUMDesa. Tentu 

Ajik mampu mengerti dan memahami pengembangan desa yang dilakukan dengan 

adanya partisipasi dari pemuda desa meskipun ia bukan anggota pengelola Pantai 

Karang Jahe. Meskipun tidak ikut dalam pengelola secara langsung, tapi Ajik ini juga 

ikut serta dalam mengembangkan wisata tersebut dengan menyewakan motor ATV. 

Selain itu juga orang tua nya mempunyai warung bakso di pantai tersebut. Sebelum 

akhirnya memilih untuk bekerja sebagai penyedia jasa sewa motor ATV, Ajik bekerja 

sebagai buruh pabrik di Purwodadi. 

Karakter Ajik sendiri merupakan orang yang asik di ajak untuk berbagi 

informasi. Saat proses wawancara berlangsung terlihat bahwa Ajik begitu antusias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terutama dalam membagi pengalamannya ketika ikut serta bersama dengan anggota 

Karang Taruna yang lain melakukan penanaman pohon cemara pada awal perintisan 

pantai. Penjelasan yang diberikan sangat jelas dan mudah untuk peneliti pahami dan 

terkesan apa adanya tanpa ada yang di tutup-tutupi. 

7. Roudho 

Informan pendukung peneliti selanjutnya adalah Roudhotul Jannah. Warga 

Desa Punjulharjo biasa memanggil dia Roudho atau Jannah tapi dalam wawancara ini 

peneliti memanggil dia Roudho. Saat ini usia Roudho adalah 19 tahun, dan dalam 

kesehariannya ia masih menempuh pendidikan perguruan tinggi swasta yang ada di 

Kabupaten Rembang yaitu STIE YPPI Rembang dengan minat konsentrasi yaitu 

manajemen. Peneliti menjadikan Roudho sebagai salah satu informan karena saat ini ia 

berperan sebagai sekertaris Karang Taruna Catur Eka Bhakti dan ikut serta dalam 

kegiatan perintisan di pantai.  

Karakter Roudho sendiri merupakan pribadi yang ramah dan sopan. Saat 

berlangsungnya wawancara cukup sulit untuk mendapatkan data secara rinci karena 

Roudho hanya menjawab pertanyaan yang peneliti berikan secara singkat. Namun hal 

tersebut masih dapat peneliti atasi sehingga peneliti tetap mendapat data yang peneliti 

harapkan. 

8. Rosidah 

Rosidah ini merupakan salah satu informan pendukung lainnya dalam penelitian 

ini. Hal ini dikarenakan Rosidah merupakan pengurus Karang Taruna periode sekarang 

dan berperan sebagai kepala divisi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. 

Meskipun dalam Karang Taruna Catur Eka Bhakti dia memiliki jabatan, namun di 

pengelolaan Pantai Karang Jahe dia tidak ikut serta menjadi pengurus. Alasan ini lah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang mendasari peneliti memilih Rosidah untuk menjadi informan pendukung 

penelitian ini. 

Wawancara berjalan dengan lancar meskipun hanya satu arah. Terlepas dari 

wawancara dengan peneliti, Rosidah terlihat sangat antusias ketika menceritakan 

pengalamannya selama ikut serta merintis wisata Pantai Karang Jahe dulu. Dia 

mengatakan bahwa dulu sangat menyenangkan bisa bermain sambil bekerja bersama 

dengan anggota Karang Taruna lainnya dan tidak seperti sekarang dimana wisata 

tersebut dikelola oleh BUMDesa dan bukan lagi Karang Taruna. 

9. Iqbal 

Informan pendukung peneliti selanjutnya adalah Iqbal. Dia merupakan anggota 

Karang Taruna Catur Eka Bhakti namun tidak ikut serta menjadi pengelola Pantai 

Karang Jahe. Iqbal ini memiliki jasa sewa motor ATV di Pantai Karang Jahe. Sehingga 

walau tidak ikut serta dalam pengelola secara langsung, dia tetap dianggap ikut 

berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata tersebut. Selain itu ketika proses 

penanaman pohon di pinggiran pantai Iqbal juga ikut berpartisipasi namun ketika masa 

perintisan dia tidak ikut. Hal ini dikarenakan dia bekerja sebagai buruh pabrik di 

Purwodadi bersama dengan Ajik. 

Iqbal ini memiliki karakter yang mudah untuk diajak berteman. Ini ditunjukkan 

dengan sikapnya selama wawancara mencoba untuk menyisipkan guyonan agar 

wawancara tidak berlangsung menegangkan. Meskipun demikian ketika menjawab 

pertanyaan dia akan serius dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PEMBAHASAN 

1.1 Partisipasi Pemuda pada Pengembangan Desa melalui Sektor Pariwisata 

Berdasarkan permasalahan sosial yang terjadi pada pemuda terkait susahnya 

mencari pekerjaan di daerah tempat tinggalnya hingga dapat menyebabkan 

pengangguran menjadi rujukan agar pemuda memiliki kesadaran untuk berpartisipasi 

dalam pengembangan desa. Seperti yang telah digembor-gemborkan hingga saat ini 

bahwa pemuda merupakan aktor utama dalam suatu perubahan yang terjadi di suatu 

daerah bahkan perubahan di negara sekalipun. Pemuda yang telah diberi julukan agent 

of change ini memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk mampu berperan 

aktif pada pengembangan. 

Sebagai generasi penerus, pemuda Desa Punjulharjo mempunyai rencana-

rencana atau ide untuk kemajuan yang ada di desanya yaitu dengan membuka objek 

pariwisata Pantai Karang Jahe. Rencana ini juga bertujuan untuk mereka berkumpul 

dan menjalin pertemanan antar pemuda. Sama halnya dengan pemuda-pemuda di suatu 

daerah lainnya, pemuda Desa Punjulharjo ini juga terhimpun dalam suatu organisasi 

Karang Taruna yang diberi nama Catur Eka Bhakti. Tujuan dibentuknya Karang Taruna 

ini sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dari, oleh dan untuk 

masyarakat, khususnya Desa Punjulharjo (Data profil Karang Taruna Catur Eka Bhakti, 

2018).  

Anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti ini telah memanfaatkan organisasi 

tersebut dengan sebaik mungkin. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi dari 

anggota Karang Taruna dalam pengembangan desa melalui sektor pariwisata. Adanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pariwisata Pantai Karang Jahe di Desa Punjulharjo merupakan wujud kongkrit dari 

partisipasi anggota Karang Taruna tersebut.  

Pantai Karang Jahe merupakan salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten 

Rembang dimana saat ini menjadi salah satu pariwisata yang paling diminati oleh 

wisatawan. Keberhasilan dari pariwisata ini tentu tidak dapat dicapai dengan cara yang 

instan, perlu adanya usaha yang keras untuk mengembangkannya. Keterlibatan anggota 

Karang Taruna selaku pemuda desa ini tentu menjadi salah satu kunci keberhasilan 

pariwisata ini. Hal ini dikarenakan pemuda merupakan generasi penerus yang mana ide 

dan pemikirannya dapat membawa perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. 

Partisipasi yang dilakukan anggota Karang Taruna ini mereka memegang 

kendali atas pemanfaatan potensi yang ada di Desa Punjulharjo dan tentu partisipasi ini 

dilakukan secara sukarela tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari pihak lain. 

Partisipasi seperti ini dalam perspektif Pretty (1995), disebut sebagai partisipasi mandiri 

(self mobilization).  

“Ya bareng-bareng lah mbak, anggota Karang Taruna semua yang tidak ada 

kegiatan lain yang mendesak gitu terus dibantu juga sama warga desa sini” 

(Kamil, wawancara, 3 Januari 2019). 

“Karang Taruna ini itu udah kayak keluarga mbak, jadi buat nanam pohon itu 

ya bareng-bareng gotong royong secara suka rela aja gitu” (Roudho, 

wawancara, 13 Januari 2019). 

“Ngerjainnya bareng-bareng mbak semua anggota (Karang Taruna), ya nggak 

dibayar sama pemerintah desa jadi secara suka rela aja karena ngerasa 

tanggung jawab kita sebagai pemuda desa gitu makanya ikut” (Aprilia, 

wawancara, 17 Januari 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dari wawancara di atas mengintepretasikan bahwa keterlibatan pemuda pada 

pengembangan desa melalui sektor pariwisata ini merupakan suatu tanggung jawab 

mereka sebagai pemuda desa. Sehingga tidak perlu adanya paksaan untuk membuat 

mereka turut berpartisipasi. Selain itu, dengan partisipasi pada pengembangan 

pariwisata ini mereka dapat mempunyai tempat untuk bermain sendiri tanpa harus pergi 

ke daerah lain. 

Selain partisipasi mandiri, peneliti juga dapat melihat adanya tingkatan 

partisipasi lain pada partisipasi yang diberikan anggota Karang Taruna Catur Eka 

Bhakti ini pada pengembangan desa melalui sektor pariwisata. Pada tahap dilakukannya 

proses perencanaan kegiatan, anggota Karang Taruna turut berpartisipasi dalam 

memberikan masukan ide dan saran jika sudah disepakati mereka juga ikut dalam 

pelaksaannya. Partisipasi ini disebut sebagai partisipasi interaktif (Pretty, 1995). 

“Kalau ditanya sumbangan apa yang diberikan untuk pengembangan pantai ini 

ya semua mbak, ya ide ya tenaga. Lha gimana sekarang kan juga pemuda sudah 

gabung sama BUMDES jadi nanti ada pemuda yang ngasih masukan gini gini 

terus kalau diterima ya udah kita kerja bareng buat mewujudkan gitu” (Syaiful, 

wawancara, 11 Januari 2019). 

Bergabungnya anggota Karang Taruna sebagai pengelola Pantai Karang Jahe 

dengan BUMDesa menimbulkan partisipasi yang interaktif. Bentuk partisipasi yang 

diberikan anggota Karang Taruna dalam pengembangan desa melalui pariwisata Pantai 

Karang Jahe ini berupa sumbangan ide, materi dan tentunya tenaga. Sumbangan ide 

berupa pendapat untuk menjadikan pantai tersebut sebagai objek pariwisata. Selain itu 

sumbangan ide juga dapat berupa masukan-masukan yang diberikan pemuda untuk 

meningkatkan lagi kualitas dari Pantai Karang Jahe. Kemudian sumbangan tenaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sudah terlihat jelas dengan keterlibatan anggota Karang Taruna dalam proses perintisan 

pariwisata ini yaitu tenaga untuk menanam pohon cemara laut di sepanjang pinggiran 

pantai dan juga tenaga untuk menyiapkan sarana prasarana penunjang lainnya. 

Sedangkan sumbangan materi ini didapat dari uang kas Karang Taruna Catur Eka 

Bhakti, namun sumbangan materi ini hanya terjadi pada masa perintisan saja. 

 “Dulu itu mbak awal-awal kalau mau buat apa beli sesuatu buat 

pengembangan wisata ini pakai uang kas Karang Taruna. Ya kan emang dulu 

ini yang ngelola awal Karang Taruna sih mbak jd pemerintah juga belum 

banyak bantu kayak sekarang” (Ajik, wawancara, 13 Januari 2019). 

Pernyataan diatas yang menyebutkan bahwa adanya bentuk pariwisata anggota 

Karang Taruna Catur Eka Bhakti berupa ide dan tenaga semakin diperkuat dengan 

pernyataan dari bapak Ali selaku mantan ketua Karang Taruna Catur Eka Bhakti dan 

sekarang menjabat sebagai ketua pengelola Pantai Karang Jahe. 

“Partisipasi mereka ya itu mbak tenaga udah pasti kan ya kalau itu, terus ada 

juga ngasih saran, ngasih inovasi-inovasi kira-kira bakal gimana lagi nanti KJ 

(Karang Jahe) ini gitu mbak” (Pak Ali, wawancara, 3 Januari 2019). 

Sebelum partisipasi yang diberikan anggota Karang Taruna berada pada 

tingkatan mandiri dan interaktif, mereka juga pernah berada pada tingkat partisipasi 

fungsional. Partisipasi tingkat ini dalam menjalankan rencana atau proyek anggota 

Karang Taruna akan tergantung dengan pihak luar, namun secara bertahap mereka akan 

mandiri. 

“Ada mbak dari IPKINDO, nah itu kesini ya ngasih pemahaman lah gitu-gitu dulu 

mbak. Sini (masyarakat Desa Punjulharjo) juga bekerjanya gak ada yang dibidang 

kayak gini bidang pariwisata gini jadi cukup terbantu lah pada awal perintisan 

dulu” (Kamil, wawancara, 3 Januari 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ada yang bantu mbak dari Kehutanan itu datang kesini terus bareng-bareng 

nanam bibit-bibit pohon cemara ini” (Yusuf, wawancara, 13 Januari 2019). 

“Kita dibantu sama orang dari Penyuluh Kehutanan buat nanam cemara-cemara 

ini mbak. Mereka datang kesini ngasih tahu cara nanamnya dan ngerawat gitu 

kayak kedalamannya berapa terus jarak antar satu pohon dengan pohon yang lain 

berapa gitu. Terus lama kelamaan kita sudah bisa sendiri buat mengelola pantai 

ini” (Pak Ali, wawancara, 3 Januari 2019). 

 Dari wawancara diatas dapat diintepretasikan bahwa pada masa awal perintisan 

pariwisata Pantai Karang Jahe anggota Karang Taruna mendapat bantuan dari 

Penyuluh Kehutanan mulai dari proses menanam sampai merawat pohon dipinggiran 

pantai hingga pohon-pohon tumbuh dengan baik dan dapat menunjang perkembangan 

pariwisata Pantai Karang Jahe. Seiring dengan berjalannya waktu mereka dapat 

mengelola pariwisata dengan baik secara mandiri sehingga Pantai Karang Jahe menjadi 

salah satu pariwisata yang paling diminati di Kabupaten Rembang. 

 
Gambar 1. Anggota Karang Taruna Berpartisipasi dalam Penanaman Pohon 

Sumber: Dokumentasi observasi primer, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar 2. Anggota Karang Taruna Terlibat dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata 

Pantai Karang Jahe 
Sumber: Dokumentasi observasi primer, 2019 

Adapun faktor yang mendorong anggota Karang Taruna ini untuk melakukan 

partisipasi pada pengembangan desa melalui sektor pariwisata, yaitu pemuda Desa 

Punjulharjo ini sadar bahwa dengan adanya partisipasi pemuda dalam pengembangan 

desa ini mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa 

Punjulharjo, dimana lapangan pekerjaan tersebut dapat membantu untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti ini juga 

sadar bahwa partisipasi pada pengembangan desa merupakan tanggung jawab mereka 

sebagai pemuda desa. 

1.2 Konstruksi Pengetahuan Pemuda terhadap Partisipasi Pengembangan 

Desa 

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil dari tahu apa yang telah terjadi 

melalui proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Biasanya indera manusia 

yang paling berpotensi untuk mendapatkan pengetahuan adalah indera penglihatan dan 

pendengaran (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan didapat berdasarkan pengalaman dari 

masing-masing individu. Sejatinya manusia memiliki keingintahuan yang tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sehingga mereka akan terus mencari pengetahuan dimanapun mereka berada. Oleh 

karena itu masyarakat dan pengetahuan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

dan saling berkaitan satu sama lain.  

Mempelajari dan memahami realitas sosial yang unik di masyarakat menjadi 

suatu hal yang menarik untuk mengetahui proses terbentuknya realitas itu sendiri. 

Realitas ini dapat bernilai objektif sekaligus subjektif, tergantung dari sudut pandang 

individu tersebut mengintepratasikan. Berger menyatakan bahwa realitas individu tidak 

pernah dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan realitas individu yang lainnya. 

Hal ini dapat diartikan bahwa individu-individu secara bersama-sama membentuk suatu 

aktivitas dan kemudian disebut sebagai masyarakat. Masyarakat disini merupakan suatu 

produk manusia yang melakukan aktivitas dengan manusia lainnya sehingga 

memunculkan suatu komunitas yang tersusun dengan suatu struktur yang semestinya 

(Berger, 1994).  

Konstruksi pengetahuan berfokus pada proses penyerapan dari sejumlah 

informasi yang didapatkan sehingga dapat digunakan untuk membentuk suatu 

pemahaman baru. Berdasarkan hasil penelitian dari Eldasari (2016), menyebutkan 

bahwa konstruksi pengetahuan disebut sebagai media perantara untuk mengetahui 

proses terbentuknya pengetahuan dari seseorang. Pengetahuan yang dimaksud bukan 

hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki individu tersebut tetapi juga ide dan pola 

pikir yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku dari individu itu sendiri maupun 

perilaku kelompok dan kemudian menjadi sebuah konstruksi sosial dalam masyarakat.  

Penelitian yang dilakukan saat ini melihat sisi dari pemuda Desa Punjulharjo 

yang tergabung dalam anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti. Tentu sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masing-masing individu yang berbeda, anggota Karang Taruna ini memiliki cara dan 

pola pikir yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat konstruksi pengetahuan 

terhadap partisipasi dari sudut pandang yang berbeda. Pengalaman yang berbeda, tentu 

juga akan memberikan cara dan pola pikir tersendiri terhadap pandangan adanya 

partisipasi pemuda pada pengembangan desa.  

Pemuda desa yang diyakini sebagai agent of change memiliki peranan yang 

besar dalam melakukan pengembangan desa. Realita sosial yang terjadi pada saat ini 

mayoritas dari pemuda desa lebih memilih untuk merantau guna memenuhi kebutuhan 

sehari-hari daripada tinggal di desanya. Hal ini didasari karena semakin sedikitnya 

lahan pertanian di desa dan juga hasil dari pertanian yang tidak menjanjikan. Selain itu 

adanya dukungan dari orang tua yang lebih memilih anaknya untuk bekerja ke luar dari 

desanya juga dapat menjadi alasan tersendiri (Rinihastuti, 2010). 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada teknik 

pengumpulan data terlihat bahwa pemuda Desa Punjulharjo yang tergabung dalam 

Karang Taruna Catur Eka Bhakti, mereka menunjukkan bagaimana istilah agent of 

change pada pemuda tersebut seharusnya. Memanfaatkan potensi desa dengan 

membuka pantai sebagai tempat pariwisata ternyata memberikan hasil yang dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Punjulharjo. Melihat peluang yang 

menjanjikan membuat pemuda Desa Punjulharjo bergerak bersama untuk mengelola 

pariwisata tersebut hingga dapat berkembang seperti sekarang.  

“[…] setelah dilihat kok potensi lautnya lebih bagus kalau dilihat dari luar gitu nah 

dari situ muncullah apa pemuda-pemuda itu temen-temen ingin membuat objek 

wisata pantai karena dari kegelisahan pemuda sendiri dulunya kan pengen mantai 

punya pantai tapi mampirnya pantai sebelah jadi gitu kalau main ke pantai sebelah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



padahal punya panta sendiri lha mulai dari situ pemuda memunculkan ide untuk 

menanam pohon itu” (Kamil, wawancara, 3 Januari 2019). 

Realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan tidak semua pemuda yang 

tergabung dalam Karang Taruna Catur Eka Bhakti ini ikut menjadi pengelola Pantai 

Karang Jahe. Namun hal ini terjadi setelah pariwisata tersebut berkembang pesat dan 

mulai dikelola oleh BUMDesa. 

“Sekarang sudah beda mbak, dulu enak lah pokoknya jadi semua itu yang ngurus 

Karang Taruna mbak uang hasil dari parkir sama karcis juga masuknya ke Karang 

Taruna, tapi sekarang kan yang mengelola udah BUMDes jadi anggota Karang 

Taruna juga nggak semuanya ikut jadi pengelolanya” (Ajik, wawancara, 13 Januari 

2019). 

Dikelolanya pariwisata Pantai Karang Jahe oleh BUMDesa ini dapat mempengaruhi 

adanya perbedaan pemahaman terhadap partisipasi pemuda pada pengembangan desa. 

Hal ini disebabkan karena anggota Karang Taruna tidak lagi memiliki kebebasan dalam 

menentukan partisipasi yang diberikannya artinya mereka harus mengikuti aturan yang 

telah dibuat oleh BUMDesa. Berdasarkan permasalahan ini juga anggota Karang 

Taruna mulai mempunyai tujuan berbeda dalam berpartisipasi yaitu ada yang bertujuan 

fokus pada pengembangan dan ada yang berfokus untuk mencari penghasilan. 

 Penggunaan fenomenologi sebagai metode dalam penelitian ini yang 

menekankan pada pengetahuan, pengalaman, dan kesadaran yang dimiliki oleh anggota 

Karang Taruna Catur Eka Bhakti, maka untuk dapat mengintepretasikan konstruksi 

pengetahuan pemuda terhadap partisipasi pengembangan desa melalui sektor 

pariwisata dapat terbentuk peneliti akan mengawali intepretasi dari internalisasi, 

kemudian eksternalisasi, dan selanjutnya objektivasi. Dibawah ini merupakan 

penjelasan dari ketiga proses dialektika tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.1 Penanaman Pengetahuan akan Adanya Partisipasi Pemuda (Internalisasi) 

Internalisasi merupakan tahapan penarikan realitas sosial kedalam diri atau 

dapat dikatakan sebagai penarikan dari realitas sosial menjadi realitas subjektif. Pada 

penelitian ini melihat proses anggota Karang Taruna dalam memahami makna dari 

partisipasi itu sendiri. Partisipasi pemuda pada pengembangan pariwisata di Desa 

Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini ada karena adanya 

penggerak dari salah satu pemuda yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap 

perkembangan desanya. Maka dari itu pemuda-pemuda lain yang tergabung dalam 

anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti secara tidak langsung juga tertarik untuk ikut 

berpartisipasi dan mengembangkan potensi yang ada di Desa Punjulharjo. Hal ini 

dikarenakan anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti ini menjunjung tinggi nilai 

kekeluargaan dan kebersamaan seperti yang disebutkan oleh Kamil selaku ketua 

Karang Taruna tersebut. 

Internalisasi yang ada pada anggota Karang Taruna ini bermula dari salah satu 

pemuda yaitu Moh. Ali yang memiliki inisiatif untuk melakukan penghijauan di daerah 

pinggiran pantai. Pada awalnya tujuan dilakukan penghijauan di pinggiran pantai ini 

untuk mencegah abrasi laut karena dari pemerintah desa sendiri belum ada program 

untuk menangani hal tersebut. Namun, seiring dengan tumbuhnya pohon cemara laut 

ini anggota Karang Taruna mulai memiliki inovasi untuk menjadikan pantai tersebut 

sebagai objek pariwisata.  

 “Awalnya saya cuma bermaksud untuk mencegah abrasi pantai ini mbak, tapi kok 

setelah pohonnya tumbuh besar-besar disawang (dilihat) bagus juga pantainya, ya 

wes akhirnya saya diskusi sama anggota Karang Taruna yang lain gimana kalau 

pantai ini dijadikan tempat wisata gitu awalnya mbak” (Pak Ali, wawancara, 3 

Januari 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ide untuk menjadikan pantai tersebut sebagai tempat pariwisata muncul seiring 

berkembangnya pohon-pohon yang ditanam di pinggiran pantai. Berkembangnya 

pohon ini menambah keindahan pantai dan menjadi potensi yang dapat dikembangkan. 

Dari sini anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti mulai merintis untuk menjadikan 

pantai tersebut sebagai tempat pariwisata. Dalam hal ini pemuda-pemuda Desa 

Punjulharjo mulai aktif berpartisipasi pada pengembangan desa dengan melalui sektor 

pariwisata. 

Tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi 

kegiatan partisipasi dari anggota Karang Taruna ini. Untuk itu perlu ditanamkan 

pengetahuan terkait penting adanya partisipasi untuk anggota Karang Taruna agar 

mereka memiliki alasan yang kuat untuk terus ikut berpartisipasi. Penanaman 

pengetahuan ini dilakukan melalui kumpul antar anggota Karang Taruna di rumah 

Anwar Kamil selaku ketua Karang Taruna Catur Eka Bhakti. Dalam prosesnya 

penanaman pengetahuan ini berupa diskusi santai yangmana selama diskusi ini berjalan 

setiap anggota Karang Taruna dapat menyampaikan pendapat mereka. 

“Selama kegiatan yang dilakukan ini positif saya ikut lah mbak. Hasilnya juga 

bakal saya sendiri yang merasakan nantikan yo mbak” (Aprilia, wawancara, 17 

Januari). 

“Pas dibilangin kalau pantai ini mau dijadikan pariwisata ya saya antusias banget 

mbak. Jadi gak perlu ke desa sebelah kalau mau main ke pantai, di desa sendiri 

sudah ada” (Iqbal, wawancara, 17 Januari). 

Dari pernyataan di atas dapat diintepretasikan bahwa anggota Karang Taruna 

mulai menyerap hal-hal yang akan didapat dari partisipasi yang mereka berikan. 

Kemudian adapun kegiatan yang dinilai dapat memberikan manfaat yang positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjadi salah satu alasan anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti untuk ikut 

berpartisipasi. Dari sini juga dapat dilihat bahwa mereka berpartisipasi bukan hanya 

sekedar ikut-ikutan semata, tetapi mereka melihat ada hasil yang akan didapat jika 

mereka ikut berpartisipasi. 

Selain itu internalisasi pada penelitian ini dapat terjadi ketika anggota Karang 

Taruna memahami istilah agent of change yang selama ini melekat pada generas muda. 

Adanya pemahaman realitas objektif tersebut dapat mempengaruhi pola pikir anggota 

Karang Taruna secara subjektif. Realitas subjektif ini nantinya yang akan menjadi dasar 

pemahaman terkait penting adanya partisipasi pemuda pada pengembangan desa. 

“Istilahnya saja generasi penerus kan mbak, jadi secara nggak langsung 

pengembangan desa, perubahan di desa ke arah yang lebih baik lagi itu sudah jadi 

tanggung jawab saya juga selaku pemuda desa, istilahnya balas budi ke desa 

tempat yang saya tinggali mbak” (Kamil, wawancara, 3 Januari 2019). 

Adanya pemikiran bahwa pemuda memiliki tanggung jawab untuk membawa 

perubahan di tempat tinggal mereka kearah yang lebih baik merupakan suatu bentuk 

adanya pemikiran agent of change pada anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti. 

Seperti pernyataan yang diutarakan oleh mbak Aprilia dan mas Yusuf mereka mencoba 

menafsirkan apa dan bagaimana agent of change tersebut. Awalnya mereka asing 

dengan istilah tersebut, namun setelah peneliti jelaskan secara singkat mereka dapat 

mengerti dan mulai menyampaikan pandangannya. 

“[…] ya bener lah mbak kalau pemuda itu dianggap sebagai agent of change, 

soalnya gini ya mbak perumpamaannya kalau yang tua-tua sesepuh-sesepuh ini 

sudah meninggal ya mbak istilahnya gitu kan saya yang sebagai generasi muda 

yang harus melanjutkan” (Yusuf, wawancara, 13 Januari 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Aku setuju mbak kalau pemuda ini disebut sebagai agent of change, ya gimana 

ya ini kan zaman juga semakin maju mbak sekarang aja apa-apa serba internet 

teknologi, nah orang tua dulu kan gak ngerti gituan sih mbak. Itu tugas generasi 

muda tugas saya sekarang untuk mengajari yang tua gitu kan” (Aprilia, 

wawancara, 17 Januari 2019) 

Agent of change sendiri merupakan istilah yang sudah melekat pada pemuda. 

Dengan julukan tersebut pemuda-pemuda dapat membawa angin sejuk ke arah 

perubahan yang lebih baik. Membuat perubahan dari skala kecil terlebih dahulu yaitu 

perubahan yang ada di desa. Hal ini merupakan tanggung jawab dari anggota Karang 

Taruna sebagai generasi muda di desa. Dalam penelitian ini, anggota Karang Taruna 

Catur Eka Bhakti telah menunjukkan bahwa mereka telah membawa suatu perubahan 

yang baik dengan menemukan ide untuk membuka objek pariwisata di desanya. 

Pada penelitian ini memahami manfaat adanya desa wisata ini dirasa perlu 

karena dengan adanya partisipasi dari pemuda pada pengembangan desa melalui sektor 

pariwisata ini dapat menimbulkan banyak manfaat positif. Selain itu, karena tidak 

mungkin semua orang akan menerima adanya pengembangan desa melalui sektor 

pariwisata, sehingga dengan paham manfaat tersebut akan lebih besar kemungkinan 

bagi masyarakat terutama pemuda desa untuk lebih peka terhadap potensi-potensi di 

desanya yang dapat dikembangkan lagi. 

“[…] masih adanya masyarakat yang kurang memahami potensi yang ada di 

desanya kan mbak, jadi perlu adanya pemahaman bagi warga terutama pemuda ini 

untuk memahami manfaat dari adanya desa wisata ini. Jadi kadang saya sebagai 

ketua juga menjelaskan kalau nanti pariwisata ini bakal gini gini lho harus siap 

capek” (Kamil, wawancara, 3 Januari 2019). 

“Iya sering cerita lah mbak sama orangtua sama ibu terutama sih. Kadang kalau 

saya capek banget gitu ya mbak pengen gak ikut ngurus gitu kadang-kadang terus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cerita ke ibu, pasti dibilangin kalau mau dapat lebih banyak manfaat juga harus 

lebih kerja keras gitu mbak” (Aprilia, wawancara, 17 Januari 2019). 

Anggota Karang Taruna menyadari bahwa partisipasi yang mereka lakukan 

dapat mempengaruhi manfaat yang akan mereka dapatkan. Untuk itu perlu usaha yang 

lebih agar dapat hasil yang lebih pula. Dengan pemikiran seperti ini pemuda-pemuda 

ini akan melakukan partisipasi dengan alasan yang rasional dan bukan hanya sekedar 

ikut-ikutan dengan yang lainnya. 

Pemahaman tentang adanya istilah agent of change dan manfaat yang akan 

didapat menjadi dasar bagi anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti untuk 

membentuk, memelihara dan melestarikan partisipasi yang mereka lakukan pada 

pengembangan Pantai Karang Jahe. Pengetahuan anggota Karang Taruna untuk 

mengkonstruksikan partisipasi pemuda pada pengembangan desa belum cukup sampai 

disini. Masih diperlukannya pandangan terhadap realitas objektif yang ada di 

sekitarnya. Untuk itu tahap selanjutnya dalam proses dialektika penelitian ini adalah 

tahap eksternalisasi. 

1.2.2 Proses Tindakan dan Adaptasi yang Dilakukan Anggota Karang Taruna 

(Eksternalisasi) 

Teori konstruksi sosial Berger mengungkapkan bahwa aktivitas atau tindakan 

merupakan wujud dari eksternalisasi (Samuel, 2012). Aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti pada saat ini peneliti yakini 

sebagai suatu realitas sosial yang terjadi pada pemuda Desa Punjulharjo. Pemuda desa 

yang telah ikut berpartisipasi mereka akan memahami dan menerapkan segala hal yang 

mereka peroleh dari proses internalisasi. Seperti halnya penjelasan di atas bahwa bentuk 

dari eksternalisasi ini merupakan pengaplikasian setelah adanya tindakan-tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



serta penyesuain diri dengan produk-produk sosial yang dihasilkan dari aktivitas-

aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Produk sosial yang dimaksud disini adalah 

adanya pengembangan desa melalui sektor pariwisata Pantai Karang Jahe. Sedangkan 

aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas fisik yang terjadi secara 

terpola.  

Pantai Karang Jahe diresmikan sebagai objek pariwisata pada tahun 2014, dan 

telah mengalami masa perintisan dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Keterlibatan 

pemuda Desa Punjulharjo pada pengembangan pariwisata selama masa perintisan 

sampai diresmikan menjadi pariwisata seperti sekarang tentu memiliki pengaruh yang 

sangat besar. Dapat dikatakan bahwa pariwisata Pantai Karang Jahe bisa berkembang 

seperti sekarang ini merupakan hasil dari kerja keras pemuda-pemuda Desa 

Punjulharjo. Pada awalnya mereka melakukan penanaman pohon cemara laut lagi agar 

pohon semakin rindang dan membuat pantai teduh, kemudian mereka menambah 

sarana dan prasarana guna menunjang kebutuhan pariwisata seperti toilet, gazebo, dan 

beberapa spot foto.  

Pada tahap eksternalisasi ini dapat dilihat pada proses memanajemen pariwisata 

Pantai Karang Jahe dari masa perintisan hingga berkembang menjadi seperti sekarang. 

Pada pengalaman yang dialami mas Kamil dan mas Syaiful, mereka menceritakan 

bagaimana awalnya mendapatkan modal untuk melakukan pembangunan pariwisata 

Pantai Karang Jahe.  

“Kita membuat proposal ke perhutani ya dinas untuk modal awal bibitnya itu. Kita 

nyebar proposal banyak mbak biar harapannya kita juga dapat bibit pohon banyak 

untuk ditanam. Itu pun nggak langsung di acc mbak, harus beberapa kali dulu baru 

direspon. Setelah ada respon ini kayak ada pertemuan gitu antara Karang Taruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sama pihak Kehutanan itu mbak ngomong-ngomong kalau kita mau buka 

pariwisata pantai” (Kamil, wawancara, 3 Januari 2019). 

“Modal awalnya kita pakai uang kas dari Karang Taruna itu sendiri mbak, ada 

iuran sendiri perbulannya gitu kan nah itu dipakai buat modal awal juga” (Syaiful, 

wawancara, 11 Januari 2019). 

Berdasarkan dua pernyataan wawancara tersebut dapat dilihat usaha keras yang 

dilakukan anggota Karang Taruna untuk dapat mengembangkan pariwisata Pantai 

Karang Jahe. Adanya respon dari pihak Kehutanan membuka peluang untuk anggota 

Karang Taruna ini lebih dapat mengembangkan pariwisata. Partisipasi yang diberikan 

bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk materi. Mereka tidak merasa 

keberatan ketika harus memberikan bantuan berupa materi karena mereka masih belum 

mempunyai keluarga yang harus ditanggungnya.  

Keterlibatan anggota Karang Taruna ini tidak hanya berhenti sampai 

mendapatkan modal untuk membuka pariwisata tersebut, namun juga berlanjut sampai 

proses pengawasan. Setelah anggota Karang Taruna mendapatkan modal berupa bibit 

pohon, secara gotong royong dilakukannya penanaman pohon di pinggiran pantai. 

Penanaman ini didampingi oleh pihak Penyuluh Kehutanan selaku pemberi modal juga. 

Keterlibatan anggota Karang Taruna sangat berpengaruh dari proses perintisan sampai 

pariwisata Pantai Karang Jahe dapat berkembang dengan sangat baik seperti sekarang. 

“Selama proses perintisan dulu kita terus-terusan mikir bareng mau bikin gimana 

lagi ya? Nambah apa lagi di pantai ya? gitu mbak, terus ada spot buat foto itu 

akhirnya nambah gituan” (Kamil, wawancara, 3 Januari 2019). 

Selama proses perintisan, anggota Karang Taruna berusaha untuk terus-terusan 

melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan Pantai Karang Jahe. Dengan kata 

lain anggota Karang Jahe juga memberikan partisipasi berupa ide. Sebagai generasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang dianggap pembawa perubahan pemuda memiliki ide-ide yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan pariwisata tersebut. 

Masih menyinggung tentang aktivitas yang dilakukan anggota Karang Taruna 

pada pengembangan desa melalui sektor pariwisata. Setelah pengelolaan pariwisata 

diambil alih oleh BUMDesa pada tahun 2014 tentu ada perbedaan keterlibatan anggota 

Karang Taruna satu sama lain. Anggota yang masih bergabung dalam pengelola 

memiliki aktivitas sebagai penjaga parkir, bagian karcis, dan tour guide bagi wisatawan 

asing. 

“Kita dibagian kayak gini mbak, jaga parkir terus kalau yang cewek bagian karcis 

tiket masuk situ. Terus kadang kan ada tamu dari luar negeri gitu mbak yang gak 

bisa bahasa Indonesia atau butuh guide ya kita juga yang jadi tour guide nya tapi 

kan jarang ya kalau turis ini jadi emang anggota Karang Tarunanya lebih ke bagian 

jaga parkir sama tiket masuk” (Yusuf, 13 Januari 2019). 

Setelah pengelolaan pariwisata ini diambil alih oleh BUMDesa, anggota 

Karang Taruna tidak dapat lagi memilih dengan bebas posisi yang mereka inginkan. 

Sedangkan anggota yang tidak bergabung dalam pengelola pariwisata ini, mereka 

beraktivitas sebagai penyedia jasa sarana bermain dan membuka warung-warung 

bersama dengan keluarga mereka di tepian pantai. Partisipasi yang mereka berikan 

tidak lagi secara suka rela berdasarkan kekeluargaan namun partisipasi yang didasarkan 

kepentingan. 

“Ini nyewain motor ATV ini mbak, terus ada warung bakso juga tapi yang jualan 

ibu, aku sama bapak nyewain ini ATV” (Ajik, wawancara, 13 Januari 2019). 

“Seiring perkembangan Pantai Karang Jahe ini kan mulai pesat dan semenjak itu 

lah pengelolaan ini dipegang oleh BUMDES, nah Karang Taruna ini yang terlibat 

tidak sebanyak dulu pas awal-awal tapi sekarang pemuda itu banyak yang nyewain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATV, odong-odong, perahu karet gitu-gitu mbak” (Roudho, wawancara, 13 

Januari 2019). 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diintepretasikan bahwa anggota Karang 

Taruna yang tidak bergabung dalam pengelola Pantai Karang Jahe ini masih dapat 

berpartisipasi untuk mengembangkan pariwisata tersebut melalui penyewaan berbagai 

wahana permainan salah satunya yang paling popular adalah wahana motor ATV. ATV 

ini dipilih karena pengoprasiannya yang sama seperti mengendarai motor biasa 

menjadikan ATV ini sebagai salah satu wahana yang paling banyak diminati di Pantai 

Karang Jahe tersebut. 

Kebiasaan ikut andil dalam merawat dan mengelola pariwisata tersebut 

merupakan suatu contoh positif untuk generasi muda selanjutnya. Namun, tidak 

menutup kemungkinan keterlibatan pemuda dalam pengembangan desa melalui sektor 

pariwisata ini akan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan dapat 

memunculkan suatu tujuan baru pada tahapan eksternalisasi. Untuk itu tahap 

selanjutnya dan menjadi tahap terakhir pada proses dialektika ini adalah tahap 

objektivasi. 

1.2.3 Proses Pelembagaan Adanya Partisipasi Pemuda (Objektivasi) 

Terjadinya proses perubahan realitas objektif menjadi realitas subjektif ini telah 

mengalami proses transisi pada tahap objektivasi. Pada proses ini nantinya individu 

dapat melihat suatu objektivasi yang akan mereka terapkan pada proses selanjutnya. 

Berbekal dari opini yang mereka dapatkan dari proses internalisasi terhadap partisipasi, 

pemuda-pemuda ini mulai memahami akan penting adanya partisipasi oleh pemuda 

pada pengembangan desa. Pemahaman yang mereka peroleh ini nantinya akan mereka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gunakan sebagai bahan pertimbangan menentukan pilihan untuk terus ikut 

berpartisipasi secara aktif atau pasif. 

Objektivasi ini penting untuk menentukan suatu hal yang nantinya akan 

dilakukan, maka dari itu pertimbangan inilah yang terjadi pada pemuda-pemuda Desa 

Punjulharjo untuk memutuskan dalam berpartisipasi. Pada teori Berger ini tahap realitas 

objektivasi ini melihat suatu pemahaman yang anggota Karang Taruna ini dapat pada 

proses internalisasi. Pada lingkungan inilah pemuda desa atau anggota Karang Taruna 

akan dihadapkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman tentang adanya 

partisipasi pemuda dalam pengembangan desa. Dengan adanya pengetahuan dan 

pengalaman tersebut anggota Karang Taruna akan berpikir dan melegitimasi nilai-nilai 

yang didapatkan sehingga secara bertahap akan terobjektivasi dalam diri mereka. 

Realitas yang terjadi di lapangan, tahap objektivasi ditandai dengan proses 

ketika anggota Karang Taruna ini mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai suatu 

bagian dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membuat dirinya diakui dalam 

masyarakat sebagai generasi yang dapat membawa perubahan yang baik. Momen ini 

mencakup pemahaman anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti mengenai adanya 

partisipasi pemuda pada pengembangan desa. Anggota Karang Taruna yang terlibat 

dalam pengembangan desa melalui sektor pariwisata mengaku bahwa partisipasi yang 

mereka berikan merupakan suatu wujud tanggung jawab mereka sebagai generasi 

penerus Desa Punjulharjo. 

“Partisipasi ya mbak. Ya kalau saya nganggapnya partisipasi itu dari pemuda suatu 

keharusan mbak” (Yusuf, wawancara, 13 Januari 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Suatu keharusan dari generasi milenial untuk menunjukkan tanggung jawab sia 

sebagai generasi penerus desa ini gitu mbak, bener gak mbak? Hehe” (Kamil, 

wawancara, 3 Januari 2019). 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Mas Yusuf dan Mas Kamil dapat 

dikatakan bahwa partisipasi menurut anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti 

merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh generasi muda Desa 

Punjulharjo. Adapun pemahaman lain terhadap partisipasi seperti yang dikemukakan 

oleh mbak Rosidah. 

“Partisipasi itu berarti ikut serta dalam pengembangan, jadi kalau menurut ku 

partisipasi itu udah kayak apa ya mbak? Harus, wajiblah sebagai bentuk rasa terima 

kasih ke desa, bentuk pengabdian sama desa gitu lah mbak” (Rosidah, wawancara, 

11 Januari 2019). 

Dari pernyataan diatas dapat diintepretasikan bahwa partisipasi bukan hanya 

sebatas keharusan dan kewajiban, tetapi merupakan suatu bentuk pengabdian anggota 

Karang Taruna kepada Desa Punjulharjo. Mereka memahami bahwa dengan ikut 

berpartisipasi artinya mereka telah berkontribusi untuk perubahan yang ada di desa 

tempat tinggalnya. 

Partisipasi dari anggota Karang Taruna pada penelitian ini juga dapat 

dipengaruhi dari jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Karang Jahe. 

 “[…] dengan apa ya adanya desa wisata ini banyak yang mengenal Desa 

Punjulharjo kan mbak, banyak yang datang juga. Saya sendiri sebagai warga lokal 

merasa bangga gitu desa saya bisa dikenal dimana-mana” (Ajik, wawancara, 13 

Januari 2019) 

Tindakan untuk terus aktif berpartisipasi pada pengembangan desa melalui sektor 

pariwisata ini dapat dipengaruhi oleh rasa bangga yang timbul dalam diri anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karang Taruna. Sehingga anggota Karang Taruna ini secara tidak langsung memiliki 

kesadaran untuk menjaga kepopuleran pariwisata tersebut agar pariwisata ini dapat 

lebih berkembang. 

Memahami arti dari partisipasi menjadi salah satu alasan tersendiri bagi anggota 

Karang Taruna untuk ikut berpartisipasi. Selain itu, memahami dampak yang dirasakan 

dengan adanya pariwisata Pantai Karang Jahe juga dapat mempengaruhi partisipasi 

mereka. Banyak dampak positif yang dirasakan oleh anggota Karang Taruna dan 

masyarakat Desa Punjulharjo terutama di bidang ekonomi masyarakat. 

“Terutama masyarakat sangat mendukung dengan adanya pembukaan Pantai 

Karang Jahe ini, kan sebelumnya masyarakat ekonominya rendah gitu nah dengan 

adanya Pantai Karang Jahe ini merupakan peluang lah bagi masyarakat untuk 

mendirikan berbagai warung atau usaha” (Yusuf, wawancara, 13 Januari 2019). 

“Responnya tentu positif lah ya itu sangat senang sekali masyarakat ada 

pengunjung yang masuk terus buat warung-warung lah, warung-warung kecil 

pertama kali. Jadi kita juga punya keinginan lebih mbak supaya pariwisata ini bisa 

segera berkembang” (Aprilia, wawancara, 17 Januari 2019). 

Berkembangnya pariwisata Pantai Karang Jahe memberikan peluang lapangan 

pekerjaan bagi anggota Karang Taruna dan masyarakat Desa Punjulharjo. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan untuk anggota Karang 

Taruna terus berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata Pantai Karang Jahe 

tersebut. Adanya dukungan yang diberikan ini dapat menjadikan anggota Karang 

Taruna lebih memahami tentang manfaat adanya pariwisata. Dengan demikian antusias 

partisipasi pemuda juga akan meningkat. 

Seperti yang telah peneliti bahas sebelumnya bahwa objek pariwisata Pantai 

Karang Jahe sekarang diambil alih atau dikelola oleh BUMDesa Desa Punjulharjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menanggapi hal tersebut tentu awalnya sebagian dari anggota Karang Taruna ini kontra 

akan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa mereka yang telah merintis dari awal 

tetapi ketika pariwisata tersebut sudah berkembang dan dikenal oleh banyak orang 

kemudian diambil alih oleh pemerintah desa. Namun hal ini dapat diselesaikan dengan 

cara kekeluargaan dan tidak ada konflik berkepanjangan. Anggota Karang Taruna ini 

masih dapat membantu pengembangan desa melalui sektor pariwisata meskipun 

mereka tidak menjadi pengelola secara langsung.  

“Awalnya ya gimana ya mbak jelasinnya, ibaratnya kita yang susah-susah terus 

sudah besar punya nama diambil alih gitu kan ya kecewa pasti tapi kalau diambil 

sisi positifnya ya bener sih mbak mending dikelola sama BUMDES soalnya kan 

lebih tersusun gitu kan, lebih jelas juga arah pengembangannya nanti gimana” 

(Iqbal, wawancara, 17 Januari 2019). 

“Sekarang kan sudah dipegang sama BUMDES mbak. Tapi ya gitu balik lagi kan 

sekarang pemudanya juga banyak yang sekolah SMA, kuliah gitu mbak biar gak 

keteteran juga ya lebih baik dikelola BUMDES. Pemuda masih bisa jadi anggota 

pengelola dan buka usaha kayak saya gini mbak” (Ajik, wawancara, 13 Januari 

2019). 

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengintepretasikan bahwa ketika 

pengelola pariwisata Pantai Karang Jahe ini diambil alih oleh BUMDesa anggota 

Karang Taruna sempat melakukan tindakan protes ke pemerintah desa hingga sempat 

terjadi forum musyawarah untuk memutuskan baiknya. Dari forum tersebut didapat 

hasil berupa pariwisata yang sudah berkembang dan dikenal oleh banyak orang 

alangkah lebih baik jika di kelola oleh organisasi pasti seperti BUMDesa. Hal ini 

bertujuan agar pembangunan pariwisata kedepannya memiliki arah yang jelas dan 

terorganisir secara pasti. Anggota Karang Taruna juga masih dapat berpartisipasi 

dengan cara ikut menjadi anggota pengelola bersama BUMDesa atau berpartisipasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan cara membuka usaha untuk menunjang sarana prasarana di pariwisata Pantai 

Karang Jahe. 

Segala pemikiran dalam tahapan objektivasi ini telah melalui tahap seleksi 

sehingga anggota Karang Taruna dapat memilih untuk melakukan atau tidak. Masing-

masing anggota Karang Taruna telah berpikir dan mencoba memahami segala nilai 

yang telah diinternalisasikan sebelumnya. Dengan demikian peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa secara sadar anggota Karang Taruna ini telah memahami bahwa 

melibatkan partisipasi dari pemuda pada pengembangan Pantai Karang Jahe memiliki 

dampak yang positif, sehingga perlu untuk dipertahankan. Selain itu mereka juga 

memahami bahwa pariwisata yang sudah berkembang perlu adanya organisasi khusus 

yang mengelola pariwisata tersebut sehingga perkembangan dari pariwisata ini dapat 

lebih terarah. Proses objektivasi terjadi ketika partisipasi dari anggota Karang Taruna 

tersebut terus ada sekalipun pengelola pariwisata tersebut telah dikelola oleh 

BUMDesa. 

1.3 Bentuk Dialektika Pengetahuan 

Bentuk dialektika pengetahuan anggota Karang Taruna pada partisipasi dalam 

pengembangan desa melalui sektor pariwisata terbagi menjadi tiga tahapan yang saling 

berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Peter L. Berger mengungkapkan bahwa dalam 

mengungkapkan realitas pada masyarakat teori konstruksi sosial terbagi menjadi tiga 

tahapan yaitu, internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Pada penelitian ini diketahui 

bahwa terdapat pertukaran pengetahuan dari sesama anggota Karang Taruna, artinya 

adanya pengaruh dari organisasi Karang Taruna itu sendiri. Dari hasil wawancara, 

informan menjelaskan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan tentang penting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adanya partisipasi pemuda pada pengembangan desa adalah dari antar anggota Karang 

Taruna itu sendiri yang memiliki inovasi untuk menjadikan pantai tersebut sebagai 

objek pariwisata. Pada kontek ini adalah ide Moh.Ali Mustofa selaku ketua Karang 

Taruna Catur Eka Bhakti periode sebelumnya. Moh. Ali Mustofa memiliki ide untuk 

membuka objek pariwisata pantai setelah melihat perkembangan dari pohon-pohon 

yang ditanam guna mencegah abrasi tumbuh dengan sangat baik dan menambah 

keindahan pantai tersebut. Kemudian Moh. Ali Mustofa mulai berdiskusi dengan 

anggota Karang Taruna yang lain terkait manfaat-manfaat yang akan didapat, sehingga 

membuat anggota Karang Taruna yang menerima pengetahuan ini menjadi terpengaruh 

dan melakukan partisipasi untuk perkembangan. Berdasarkan dialektika Berger, 

gambaran seperti di atas termasuk dalam proses internalisasi. 

Pada penelitian ini juga dapat dilihat bahwa anggota Karang Taruna bertindak 

dalam memanajemen pariwisata Pantai Karang Jahe. Memanajemen yang dimaksud 

pada penelitian ini berupa tindakan anggota Karang Taruna dalam mengkoordinir 

Pantai Karang Taruna hingga dapat berkembang seperti sekarang. Dengan melakukan 

koordinasi ini secara tidak langsung anggota Karang Taruna telah berpartisipasi pada 

pengembangan pariwisata tersebut. Adanya partisipasi ini menjelaskan bahwa individu 

cenderung untuk mengulang aktivitasnya yang telah dilakukan dan terbiasa dengan 

tindakan-tindakan tersebut. Berdasarkan dialektika Peter L. Berger, kondisi seperti ini 

dapat disebut sebagai eksternalisasi. Selain itu proses eksternalisasi juga dapat dilihat 

dari partisipasi pemuda ini terjadi karena adanya pengaruh dari anggota Karang Taruna 

satu ke anggota Karang Taruna yang lain, artinya anggota Karang Taruna telah 

melewati tahap internalisasi dengan memasukkan pengetahuan sehingga menjadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



alasan yang relevan untuk anggota Karang Taruna berpartisipasi pada pengembangan 

desa. 

Pada dasarnya anggota Karang Taruna menganggap partisipasi sebagai suatu 

wujud tanggung jawab yang mereka berikan kepada desa tempat tinggalnya. Selain itu, 

anggota Karang Taruna juga menganggap bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk 

pengabdian anggota Karang Taruna pada Desa Punjulharjo. Pada penelitian ini juga 

dapat dilihat bahwa terdapat perkembangan yangmana anggota Karang Taruna menjadi 

bagian dari BUMDesa yang memiliki sistem kerja anggota Karang Taruna sebagai 

penjaga parkir, penjaga tiket masuk, pemberi jasa sewa wahana yang ada di Pantai 

Karang Jahe. Dengan demikian anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti akan tetap 

ikut berpartisipasi pada pengembangan Pantai Karang Jahe meskipun sekarang bagian 

pengelolaan pariwisata ini telah dialihkan ke BUMDesa. Hal ini dapat disebut sebagai 

proses objektivasi. 

Berbagai hasil yang didapat pada penelitian ini dapat ditarik suatu penjelasan 

mengenai konstruksi pengetahuan anggota Karang Taruna terhadap partisipasi 

pengembangan desa. Para anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti Desa Punjulharjo 

menjelaskan bahwa mereka dengan sadar ikut berpartisipasi pada pengembangan desa 

melalui sektor pariwisata yaitu Pantai Karang Jahe. Meskipun anggota Karang Taruna 

Catur Eka Bhakti ini memiliki kesadaran akan partisipasi yang mereka berikan berbeda 

tergantung dengan tujuan mereka masing-masing. Seperti contohnya mereka yang 

memiliki tujuan berpartisipai untuk mendapat uang maka mereka akan berpartisipasi 

dibagian penyedia jasa sewa permainan yang ada di pantai atau menyediakan warung-

warung disekitar tempat wisata. Sedangkan anggota yang berpartisipasi untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengembangan pariwisata akan berpartisipasi pada pengelola pariwisata Pantai Karang 

Jahe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tema pembahasan penelitian tentang konstruksi pengetahuan 

anggota Karang Taruna terhadap partisipasi pengembangan desa melalui sektor 

pariwisata tersebut, maka dapat disimpukan bahwa: 

1. Tingkat partisipasi anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti ini telah ada pada 

tahap fungsional, interaktif, dan mandiri (self mobilization). Pada awal perintisan 

anggota Karang Taruna dibantu oleh pihak Perhutani hingga akhirnya mereka bisa 

mandiri. Selama proses perencanaan kegiatan, anggota Karang Taruna turut 

berpartisipasi dalam memberikan masukan ide dan saran jika sudah disepakati 

mereka juga ikut dalam pelaksaannya. Hal ini dilakukan mereka dengan suka rela 

tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan partisipasi yang diberikan berupa 

ide dan tenaga. Untuk partisipasi berupa materi ini hanya dilakukan pada awal 

perintisan pariwisata Pantai Karang Jahe. 

2. Dari ketiga roda ini (internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi) telah membentuk 

suatu dialektika yangmana didapatkan hasil bahwa anggota Karang Taruna Catur 

Eka Bhakti ini memiliki realitas objektif bahwa adanya partisipasi pemuda pada 

pengembangan desa merupakan suatu tanggung jawab dari pemuda desa dan 

sebagai wujud dari pengabdian diri pada desa tempat tinggalnya. Selain itu mereka 

juga menyadari bahwa individu merupakan bagian dari kehidupan sosial dalam hal 

ini pengembangan desa melalui sektor pariwisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini tentunya masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. 

Berhubung penelitian saat ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan 

berfokus pada anggota Karang Taruna sehingga fokus analisisnya hanya 

berfokus pada individu, maka masih kurang dapat menangkap fenomena 

yang berhubungan langsung dengan kelompok dan kepentingan-

kepentingan lainnya yang ada selama pengembangan desa melalui sektor 

pariwisata tersebut. Sehingga untuk penelitian selanjutnya fenomena yang 

ada di Desa Punjulharjo dapat dikaji lebih lanjut dengan menggunakan 

pendekatan konflik.  

2. Dengan adanya ide menjadikan potensi pantai sebagai suatu sektor 

pariwisata dan melibatkan anggota Karang Taruna dalam semua proses 

pelaksanaannya merupakan suatu ide yang bagus untuk menguatkan 

solidaritas internal dari Karang Taruna itu sendiri. Pemahaman akan penting 

adanya partisipasi pada pemuda perlu ditanamkan sejak dini guna 

mempertahankan alasan yang relevan serta kesadaran dari anggota Karang 

Taruna tersebut. Hal ini dikarenakan mulai terdapat tujuan yang berbeda 

antar satu anggota dengan anggota yang lain. Oleh sebab itu perlu 

peningkatan kesolidan lagi antar anggota Karang Taruna Catur Eka Bhakti. 
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Lampiran 1. Kriteria Informan dan Pertanyaan 

a. Informan 1 adalah informan Kunci yang merupakan Pencetus KJB 

dan Ketua pengelola KJB 

1. Sejak kapan Pantai Karang Jahe di jadikan sebagai objek pariwisata? 

2. Bagaimana bisa tercetus ide untuk menjadikan pantai tersebut jadi 

tempat pariwisata? 

3. Bagaimana respon dari masyarakat dan pemerintah desa setelah anda 

mengutarakan ide anda? 

4. Modal awal untuk mengembangkan wisata Karang Jahe ini didapat dari 

mana? 

5. Dalam bentuk apa partisipasi yang diberikan pemuda? 

6. Seberapa besar pengaruh yang diberikan dari adanya wisata pantai 

karang jahe ini untuk anda dan untuk desa? 

b. Informan 2 merupakan informan Utama yaitu anggota Karang Taruna 

yang ikut serta menjadi pengelola Pantai Karang Jahe 

1. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan pariwisata ini? 

2. Sejak kapan bergabung menjadi pengelola? 

3. Bagaimana respon dari masyarakat dan pemerintah desa? 

4. Modal awal untuk mengembangkan wisata karang jahe ini didapat dari 

mana? 

5. Berapa jumlah anggota karang taruna secara keseluruhan? 

6. Berapa yang ikut terlibat sebagai pengelola? 

7. Apa pentingnya adanya partisipasi pemuda dalam proses pengembangan 

desa? 

8. Dalam bentuk apa partisipasi yang diberikan pemuda? 

9. Adakah pihak lain yang terlibat dalam pengembangan pariwisata ini 

selain Karang Taruna dan BUMDesa? 

10. Pada pengelolaan ini posisi pemuda sebagai apa? 

11. Seberapa besar pengaruh yang diberikan dari adanya wisata pantai 

karang jahe ini untuk anda dan untuk desa? 

12. Bagaimana pengembangan desa yang ada di desa punjulharjo sebelum 

dan sesudah adanya pantai karang jahe? 
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c. Informan 3 adalah informan Pendukung merupakan anggota Karang 

Taruna yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan Pantai Karang 

Jahe tetapi tidak termasuk dalam anggota pengelola. 

1. Sebelum bekerja Pantai Karang Jahe ini dulunya bekerja dimana dan 

sebagai apa? 

2. Apa alasan akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung dan 

berpartisipasi di Pantai Karang Jahe ini? 

3. Bagaimana respon dari masyarakat dan pemerintah desa? 

4. Apa pentingnya adanya partisipasi pemuda dalam proses pengembangan 

desa? 

5. Pada pengembangan pariwisata ini posisi pemuda sebagai apa? 

6. Bagaimana tanggapan anda ketika pengelolaan Pantai Karang Jahe ini 

harus dikelola oleh BUMDesa? 

7. Seberapa besar pengaruh yang diberikan dari adanya wisata pantai 

karang jahe ini untuk anda dan untuk desa? 

8. Bagaimana pengembangan desa yang ada di Desa Punjulharjo sebelum 

dan sesudah adanya Pantai Karang Jahe? 
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Lampiran 2. Gambar Pendukung 

 
Gambar 1. Fasilitas permainan odong-odong yang ada di Pantai Karang Jahe 

Sumber: Dokumentasi observasi primer, 2019 

 
Gambar 2. Kegiatan pelatihan membatik Karang Taruna Catur Eka Bhakti 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti, 2019 

 
Gambar 3. Bersih Desa yang Dilakukan oleh Karang Taruna 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti, 2019 
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Gambar 4. Kegiatan Penghijauan Di Kawasan Pantai Punjulharjo 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti, 2019 

 
Gambar 5. Kegiatan Pungut Sampah Di Pantai Karang Jahe 

Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti, 2019 
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Lampiran 3. Kode Horizonalisasi 

K1 : Informan Kunci 

A1 : Informan Utama 1 

A2 : Informan Utama 2 

A3 : Informan Utama 3 

A4 : Informan Utama 4 

B1 : Informan Pendukung 1 

B2 : Informan Pendukung 2 

B3 : Informan Pendukung 3 

B4 : Informan Pendukung 4 

P1 : Kegiatan yang dilakukan oleh pemuda 

P2 : Cakupan keterlibatan pemuda 

P3 : Peran pemuda dalam masyarakat 

P4 : Mengenal realitas sosial mengenai desa wisata 

P5 : Manfaat pariwisata 

P6 : Info tentang Pantai Karang Jahe 

P7 : Info tentang Karang Taruna 

P8  : Sejarah Pariwisata Desa Punjulharjo 
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