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 Menyerah adalah jalan buntu bagi yang mau berusaha untuk mengapai 
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 Bukanlah tidak ada balasan bagi amal yang baik, melainkan balasan yang 

baik juga (Q.S Ar-Rahman : 55) 

 Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain 

(HR.Ahmad) 

 Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat bauk bagi diri 

kalian sendiri (Q.S Al-isra : 7) 
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ABSTRAK 

 

 

DODI AJI NUGROHO. NIM. 1512205780. Program Studi : Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. 

Skripsi : Peran Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) Dalam Melaksanakan 

Kegiatan Sosial Di Desa Mliwis, Kecamatan, Kabupaten Boyolali. 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan 

Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) dalam melaksanakan kegiatan sosial di Desa 

Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Karena kegiatan sosial 

merupakan kegiatan yang positif dalam meningkatkan kepedulian sesama dalam 

masyarakat. Sehingga bisa diketahui berbagai peran yang dilakukan Kerukunan 

Pemuda Mliwis (KERIS) dalam melaksanakan kegiatan sosial tersebut, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Peran Organisasi 

Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) Dalam Melaksanakan Kegiatan Sosial  Di 

Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali? Sedangkan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Organisasi 

Kerukunan Pemuda (KERIS) Dalam Melaksanakan Kegiatan Sosial di Desa 

Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. 

Metode yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, karena 

lebih memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut partisipan secara 

deskriptif. Dengan kata lain lebih menekankan pada penelitian yang bersifat 

memberi gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan beberapa pengurus dan anggota 

Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) dan berdasarkan data-data hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan Kerukunan Pemuda Mliwis 

(KERIS) di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali dalam 

melaksanakan kegiatan sosial adalah sebagai berikut : 1) Melakukan penyusunan 

program kerja dalam melaksanakan kegiatan sosial. 2) Mengorganisasikan antar 

anggota Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) dalam melaksanakan kegiatan 

sosial. 3) Melakukan sosialisasi atau dukungan yang di lakukan Kerukunan 

Pemuda Mliwis (KERIS) untuk pelasanaan kegiatan sosial kepada pemuda dan 

masyarakat. 4) Melakukan Evaluasi program kerja dalam kegiatan sosial yang 

telah terlaksanakan. 

 

 

kata kunci : Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS), Kegiatan sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemuda merupakan generasi penerus sebuah bangsa, kader 

bangsa, kader masyarakat dan kader keluarga. Pemuda selalu diidentikan 

dengan perubahan betapa tidak, Pemuda merupakan suatu generasi 

penerus bangsa memang telah menjadi suatu pemahaman yang tidak baru 

lagi. Bahkan kemajuan suatu bangsa juga sering dikaitkan dengan 

bagaimana peran pemuda di dalamnya, seperti bagaimana produktifitas 

pemuda demi kemajuaan dan eksistensi bangsanya. Tidak terkecuali bagi 

bangsa Indonesia, generasi muda juga menjadi suatu tonggak bagi 

kemajuan dan pembangunan bangsa. 

Selaku Pemuda dituntut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, 

sosialisasi dengan warga sekitar. Kehadiran pemuda sangat dinantikan 

untuk menyokong perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat dan 

negara. Aksi reformasi disemua bidang adalah agenda pemuda masyarakat 

madani. Reformasi tidak mungkin dilakukan oleh orang tua dan anak-

anak. jadi intinya peran pemuda sekarang ini sungguh sangat 

memprihatinkan, banyak pemuda sekarang yang jarang bersosialisasi 

dengan lingkungan masyarakat sekitar padahal dari pemuda lah timbul 

semangat-semangat yang dapat membuat sebuah bangsa menjadi besar. 

Berkurangnya rasa sosialisasi dimasyakat juga tidak lepas dari 

kecanggihan teknologi sekarang yang semuanya serba instant, mudah dan 

1 
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cepat tanpa harus bersusah payah. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa 

kenyataannya masih ada pemuda-pemuda yang mengikuti kegiatan-

kegiatan masyarakat seperti menjadi panitia-panitia dalam keagamaan, 

sosial, perayaan dan semacamnya. Peran pemuda dalam masyarakat dapat 

ditingkatkan dengan mengadakan acara-acara atau kumpul untuk para 

pemudanya agar lebih bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat.  

Pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan generasi 

sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar pada 

masa yang akan datang, para pemuda adapat menjadikan bangsa Indonesia 

ini bangsa yang lebih maju. Sekarang ini banyak organisasi kepemudaan 

yang dapat dijadikan sebagai wadah pengembang nilai karakter pada 

pemuda. Salah satu oragnisasi yang dapat digunakan sebagai tempat untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter pada pemuda adalah melalui organisasi 

kepemudaan karang taruna. Karang taruna merupakan wadah  bagi para 

pemuda untuk mengembangkan potensi pada dirinya, salah satunya adalah 

organisasi kepemudaan karang taruna Kerukunan Pemuda Mliwis 

(KERIS) Dengan adanya organisasi karang taruna Kerukunan Pemuda 

Mliwis (KERIS), kegiatan-kegiatan sosial yang berada di Desa Mliwis, 

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali sangat meningkat pesat dan 

dengan adanya dukungan dari Pemerintahan Desa Mliwis dan masyarakat 

sekitar, organisasi karang taruna Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) 

sering melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan sosial.  
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Kegiatan sosial adalah salah satu bentuk kepedulian seseorang atau 

kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang dirasa memiliki 

keterbatasan kondisi. Keterbatasan kondisi ini dapat berupa keterbatasan 

sandang, pangan, papan, maupun kesehatan/fisik yang disebabkan oleh 

berbagai kondisi. Misalnya, seperti bencana, penyandang disabilitas, 

ataupun kondisi keuangan.  

Pada dasarnya kegiatan sosial mengacu pada kata “sosial”. Hal ini 

terkait dengan kebutuhan manusia antara satu dengan yang lain. Disinilah 

peran kegiatan sosial. Kegiatan sosial dapat menyokong kehidupan 

masyarakat menjadi lebih baik serta menciptakan kesetaraan sosial. Peran 

ini menjadi penting melihat banyaknya kondisi masyarakat yang 

berkekurangan dari segi ekonomi atau kesenjangan sosial. Melalui 

kegiatan sosial kita diajak untuk lebih peka dan peduli terhadap keadaan 

sekitar. Sifat ini perlu dikembangakan sejak dini, sehingga kepedulian ini 

dapat menjadi langkah  awal  yang  mencegah  terjadinya sikap apatis pada 

masyarakat. 

Pada hakikatnya, sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan, 

kita memiliki kewajiban untuk membantu orang-orang yang 

membutuhkan. Hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap gerakan yang 

kita lakukan dalam kegiatan sosial adalah murni karena kepedulian kita 

akan masyarakat. Sehingga, dalam penerapannya kita dapat 

mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang tepat dalam memberi 
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bantuan yang dapat memberikan bekal untuk masa depan mereka serta 

memberikannya pada orang yang tepat pula. 

Adapun kegiatan sosial yang dilakukan oleh Organisasi Karang 

Taruna KERIS salah satunya adalah kegiatan bakti sosial. Diharapkan 

dengan adanya kegitan bakti sosial dapat memupuk rasa kepedulian 

terhadap masyarakat di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten 

Boyolali. Kegiatan-kegiatan bakti sosial antara lain: 

1. Donor Darah 

Donor darah yang dikakukan pada hari Minggu, 01 juli 2018 

tersebut dilakukan sebagai wadah mengimplementasikan apa yang 

menjadi program pemuda KERIS. Lebih dari 80 pendonor dengan 

sukarela memberikan sekantong darah. Warga masyarakat pun antusias 

mengikuti donor darah tersebut karena di pandang sebagai kegiatan 

positif nan mulia dan mampu melolong sesama serta memiliki manfaat  

kesehatan bagi para pendonor. 

2. Penggalangan dana 

Penggolongan dana dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian 

sesama dan membantu bagi masyarakat yang membutuhkan kurang 

mampu. Adapun berbagai macam kegiatan penggalangan dana antara 

lain: 

a. Penggalangan dana untuk korban bencana alam di Donggala, Palu, 

Sulawesi Tengah. 

Adanya musibah gempa bumi dan tsunami yang di Donggala, Palu, 

Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 menjadi keprihatinan 
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seluruh masyarakat di Indonesia tak kercecuali masyarakat di 

Kelurahan Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Para 

simpatisan masyarakat melalui Organisasi Karang Taruna KERIS 

melakukan penggalanagan dana untuk para korban gempa dan tsunami 

di Donggala. Penggalangan dana dilakukan para pemuda KERIS 

melalui Devisi Sosial dan Devisi Seni Budaya terjun ke jalan dengan 

melakukan pertunjukan kesenian Drum Bleg. Hasi dari penggalangan 

dana di kumpulakan dan di serahkan kepada korban bencana gempa 

dan tsunami melalui dinas sosial di Kabupaten Boyolali. 

b. Penggalangan dana untuk saudara Fara Faradisa penderita penyakit 

kanker nephroblastoma stadium tiga. Kanker nephroblastoma adalah 

kanker ginjal langka yang menjadi penyakit paling umum yang dialami 

oleh anak-anak. Biasanya penyakit ini menyerang satu organ ginjal saja. 

Namun kadang kala kedua organ ginjal dapat diserang pada waktu yang 

bersamaan. Salah satu anak di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, 

Kabupaten Boyolali adalah Fara Faradisa yang berumur 5 tahun 8 bulan 

yang di rawat di RS Moewardi solo. Penggalangan dana dilakukan di 

jalan raya dan pasar sayur di cepogo serta melalui berbagai kelompok 

masyarakat seperti Komunitas Kicau Mania dan Grub Parkir Pasar 

Cepogo. Dana yang terkumpul langsung di berikan langsung kepada 

keluarga korban untuk pengobatan di rumah sakit.  

3. Sosialisasi bahaya narkoba 

Sosialisasi dilakukan karena maraknya peredaran narkoba yang 

sangat cepat dan salah satu warga di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, 
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Kabupaten Boyolali kedapatan mengkonsumsi narkoba. Sosialisasi 

tersebut bertujuan untuk mencegah warga masyarakat khususnya 

kalangan muda agar tidak menjadi korban selanjutnya. 

Dengan diadakan kegiatan-kegitan sosial tersebut, maka pemuda  

Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) pun mendappat apresiasi dari 

Pemerintahan Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, 

Sehingga sekarang pun di struktur pengurusan Kerukunan Pemuda 

Mliwis (KERIS) di adakan devisi di bidang sosial kemasyarakatan 

yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Desa 

Mliwis Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. 

Dari berbagai pernyataan di atas tadi, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peran Organisasi Kerukunan 

Pemuda Mliwis (KERIS) Dalam Melaksanakan Kegiatan Sosial Di 

Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.”  

 

B. Perumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ 

Bagaimanakah Peran Organisasi Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) 

Dalam Melaksanakan Kegiatan Sosial  Di Desa Mliwis, Kecamatan 

Cepogo, Kabupaten Boyolali”.  

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Peran 

Organisasi Kerukunan Pemuda (KERIS) Dalam Melaksanakan Kegiatan 

Sosial di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.  
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D. Manfaat Penelitian 
 

Mengenai manfaat penelitian tentan Peran Organisasi Kerukunan 

Pemuda Mliwis (KERIS) Dalam Melaksanakan Kegiatan Sosial di Desa 

Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, penulis berharap untuk:  

1. Secara Akademis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bukti adanya 

Peran Serta Pemuda di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten 

Boyolali Dalam melaksanakan kegiatan sosial dapat meningkatkan 

rasa peduli dan tolong-menolong  antar sesama di masyarakat. 

a. Bagi Pemuda 

  Sebagai wahana atau tempat bagi pemuda untuk menumbuh rasa 

simpati dan memupuk pentingnya melakukan kegiatan sosial di 

masyarakat.  

b. Bagi Masyarakat  

  Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai upaya untuk 

meningkatkan hubungan baik antara pemuda dan warga masyarakat di 

Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. 

c. Bagi Penulis 

 Penulis bisa mengetahui berbagai peran pemuda di Desa Mliwis, 

Kecamatan Cepogo, Kabupatn Boyolali dalam melakukan kegiatan 

sosial. 
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E. Alasan Pemilihan Judul 

 

Alasan memilih judul Peran Organisasi Kerukunan Pemuda Mliwis 

(KERIS) Dalam Melaksanakan Kegiatan Sosial Masyarakat di Desa 

Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali karena penulis tertarik 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Kegiatan sosial merupakan kegiatan yang menjalin hubungan 

saling menghargai dan selalu berupaya untuk menyejahterakan 

masyarakat. 

b. Kegiatan sosial sangat dibutuhkan oleh pemuda untuk memupuk 

generasi muda agar berjiwa sosial tinggi.  

2. Alasan Subyektif 

a. Judul skripsi sesuai dengan Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan khususnya mata kuliah pengantar ilmu 

sosial sehingga dapat diketahui kesadaran masyarakat tentang 

Kewarganegaraan dalam kegiatan sosial.  

b. Subjek penelitian dapat dijangkau oleh penulis karena penulis 

adalah warga di Desa Mliwis.  

F. Penegasan Judul 
 

 Penulis perlu menegaskan makna dari kata-kata dalam judul 

penelitian ini yaitu “Peran Organisasi Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) 

Dalam Melaksanakan Kegiatan Sosial Masyarakat di Desa Mliwis, 

Kecamatan Cepogo, Kabupatenn Boyolali”. 
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 Mengenai maksud penegasan judul penelitian ini adalah untuk 

memudahkan pemahaman dan makna dari judul tersebut : 

1. Peran          

 Menurut Riyadi (2002:138) peran adalah dinamisasi dari statis 

ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif 

dan ikut melakukan suatu kegiatan atau berpartisipasi dalam suatu 

kegiatan. Adapun peran disini adalah peran Organisasi Kerukunan 

Pemuda Mliwis Dalam Melaksanankan Kegiatan Sosial di Desa 

Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.  

2. Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS)  

 Organisasi Karang Taruna KERIS (Kerukunan Pemuda Mliwis) 

adalah salah satu organisasi kepemudaan yang terletak di Desa Mliwis, 

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali yang diresmikan pada 

tanggal 12 Desember 2017, KERIS memiliki semboyan “Guyup, 

Rukun dan Bermatabat”. Guyup adalah kehendak untuk bersama 

dalam kebersamaan, Rukun adalah hidup dalam kedamaian tanpa ada 

pertikaian, Martabat adalah sikap untuk  mempunyai nilai yang baik 

dan berbudi luhur.  KERIS yang terdiri dari gabungan dari seluruh  

karang taruna dengan yang beranggotakan 29 karang taruna yang ada 

di Desa Mliwis, yang bertujuan untuk mempererat hubungan tali 

silaturahmi antar karang taruna dan untuk memajukan generasi muda 

khususnya di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. 
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3. Kegiatan Sosial 

Kegiatan sosial adalah salah satu bentuk kepedulian seseorang atau 

kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang dirasa memiliki 

keterbatasan kondisi. (Peter Herman, 2004). 

 

G. Pembatasan Masalah 

 

Bakti sosial atau lebih dikenal dengan baksos ini merupakan suatu 

kegiatan wujud dari kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap sesama 

manusia. Dimana dengan adanya kegiatan ini kita dapat merekatkan rasa 

kekerabatan kita terhadap orang lain.  

Kata sosial didalamnya tercakup perorangan dan kelompok-

kelompok. Bakti dapat diartikan sebagai pengikatan (mengikatkan) diri 

kepada diri atau diri-diri lainnya. Ikatan ini berupa kepedulian, perasaan 

tanggungjawab terhadap kehidupan sesama.  

Agar di dalam pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari 

judul yang ditetapkan dan lebih terarah, maka penulis membatasi masalah 

tentang “Peran Organisasi Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) Dalam 

Melaksanakan Kegiatan Sosial Masyarakat di Desa Mliwis, Kecamatan 

Cepogo, Kabupaten Boyolali” adalah bakti sosial. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memahami isi serta uraian penelitian sesuai dengan judul 

tersebut, penulis perlu menyusun sistematika sebagai berikut : 



11 
 

BAB I dibahas mengenai : Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Alasan Pemilihan Judul, 

Penegasan Judul, Pembatasan Masalah, , dan Sistematika Skripsi. 

BAB II dibahas mengenai Tinjauan Umum Pemuda, Kegiatan 

Sosial, dan Bakti Sosial 

BAB III dibahas mengenai : Pengertian Metodologi Penilitian, 

Jenis-Jenis Penelitian,  Metode Penelitian,  Teknik Pengumpulan Data dan 

Teknik Analisis Data. 

 Bab IV dibahas mengenai :  Deskripsi data dan analisis data, berisi 

tentang Persiapan Penelitian, Penyajian data, hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

   Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV maka dapat penulis 

menyimpulkan bahwa Peran Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) Dalam 

Melaksanakan Kegiatan Sosial di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo 

Kabupaten Boyolali ini sudah berperan dengan baik, hasil wawancara dari 

berbagai informan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan di masyarakat 

merupakan kegiatan yang bersifat positif. Dalam Melaksanakan Kegiatan 

Sosial di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, Kerukunan 

Pemuda Mliwis (KERIS) memiliki beberapa peran, antara lain: 

1. Melakukan penyusunan program kerja dalam melaksanakan kegiatan 

sosial. 

2. Mengorganisasikan antar anggota Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) 

dalam melaksanakan kegiatan sosial. 

3. Melakukan sosialisasi atau dukungan yang di lakukan Kerukunan 

Pemuda Mliwis (KERIS) untuk pelasanaan kegiatan sosial kepada 

pemuda dan masyarakat di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, 

Kabupaten Boyolali. 

4. Melakukan Evaluasi program kerja dalam kegiatan sosial yang telah 

terlaksanakan. 
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B. Saran 

Agar peran Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) dalam 

melaksanakan kegiatan sosial di desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten 

Boyolali ini terus berjalan dengan baik, maka diupayakan: 

1. Dalam melaksanakan kegiatan sosial harus terencana dengan sebaik-

baiknya supaya kegaitan berjalan dengan lancar dan maksimal. 

2. Mempererat serta meningkatkan hubungan baik antara Kerukunan Pemuda 

Mliwis (KERIS) dengan Pemerintahan Desa Mliwis. 

3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan 

sosial supaya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat meningkat. 

4. Menjalin komunikasi antara Kerukunan Pemuda Mliwis (KERIS) dengan 

RT atau RW setempat. 
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