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ABSTRAK 

 

Aziz, Muhammad Lutfi. 2019. Problematika Partisipasi Pemuda Dalam 

Kegiatan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Di Dusun Babadan Desa 

Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing,Moch. Saichu, M.Si. 

Kata Kunci: Problematika, Partisipasi pemuda, Sosial keagamaan. 

Pada era sekarang peranan pemuda saat ini dalam sosialisasi bermasyarakat 

menurun drastis. Mereka lebih mengutamakan kesenangan untuk dirinya sendiri 

dan lebih sering bermain-main dalam  kelompoknya. Padahal, dulu biasanya 

pemuda lah yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan di 

masyarakat seperti acara keagamaan, peringatan hari kemerdekaan, kerja bakti 

dan lain-lain. Mengapa terjadi pergeseran peran pemuda, pemuda tidak lagi 

menjadi pelopor dalam  segala bentuk kegiatan masyarakat, hal ini terjadi di 

Dusun Babadan Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui partisipasi pemuda dalam 

kegiatan sosial keagamaan, (2) mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi 

partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial keagamaan, dan (3) menjelaskan strategi 

peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial keagamaan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatifdeskriptif. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara,dokumentasi dan pengamatan observasi. 

Penelitian dilakukan dengan analisis diskriptif kualitatif yaitu dengan cara 

mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil 

wawancara, dokumentasi, dan observasi.  

Adapun hasilnya adalah: (1) Partisipasi dalam sosial ada yang ikut serta 

dalam kerja bakti, bakti sosial desa dan juga membantu atau gotong royong 

peladen sinoman, walaupun tidak semuanya aktif dalam kegiatan tersebut. Dalam 

keagamaan ada yang ikut serta dalam remaja masjid, pengajian rutin, tasyakuran 

hari besar keagamaan dan juga selamatan. Dalam organisasi kepemudaannya 

sendiri para pemuda hanya mengikuti Karang Taruna yang ada di Dusun Babadan. 

(2) Faktor yang menjadi penghambat pada partisipasi pemuda dalam sosial 

keagamaan yaitu (a) Faktor Internal: keluarga, latar belakang yang berbeda-beda, 

serta (b) Faktor Eksternal: pendidikan, pekerjaan (3) Strategi peningkatan yang 

akan dilakukan; (a) membentuk IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), (b) 

membentuk IRMAS (Ikatan Remaja Masjid), (3) mengoptimalkan Karang Taruna. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemuda sebagai generasi penerus sebuah bangsa, kader sekaligus aset 

masyarakat. Seseorang atau komunitas manusia muda yang biasa di identikan 

dengan kedinamisan dan perubahan-perubahan, betapa tidak, peran pemuda 

dalam perjuangan  kemerdekaan bangsa ini, peran pemuda dalam menegakkan 

keadilan, peran pemuda yang menolak kekuasaan dan peran  pemuda dalam 

pengawasan pelaksanaan kenegaraan hingga saat ini.  

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan 

tertulis bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki 

periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) 

sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Dalam kehidupan sebuah bangsa pemuda 

memilki peran penting dalam kemajuan peradaban.Tertulis dalam perjalanan 

sejarah bangsa Indonesia peran besar pemuda dalam perjuangan kemerdekaan 

yang tak kenal lelah.Perjuangan  dengan penuh  semangat pantang menyerah 

menyatukan bangsa ini. Tak bisa di pungkiri, berkat peran  pemudalah  

kemerdekaan bangsa ini dapat diraih, beberapa tokoh pejuang muda seperi Ir. 

Soekarno, Moh. Hatta, Jendral Sudirman, Sutan Syahrir dan Bung Tomo yang 

berjuang tanpa henti memerdekakan bangsa Indonesia.   

Hingga awal abad-21 perjuangan  bangsa Indonesia yang masih 

terfokus dengan sifat kedaerahan masing-masing. Hingga pada tanggal 28 

Oktober 1928 di cetuskan sebuah kongres pemuda yang menjadi titik balik 

perjuangan bangsa Indonesia, dimana atas ide dan prakarsa kaum pemuda 

untuk menyatukan perjuangan atas nama bangsa Indonesia, hal ini menjadi 

pengejewantahan besarnya pengaruh kaum muda bagi sebuah bangsa. Pemuda 

merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita 
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bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu 

bangsa.1 

Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu 

bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan 

suatu bangsa dengan ide-ide ataupun  gagasan yang berilmu, wawasan yang 

luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam 

masyarakat. Pemuda tidak selalu identik dengan kekerasan dan anarkisme 

tetapi lebih kepada daya pikir revolusionernya yang menjadi kekuatan utama. 

Sebab, dalam mengubah  tatanan lama budaya bangsa dibutuhkan pola pikir 

terbaru, muda dan segar. 

Perkembangan pemikiran pemuda Indonesia mulai terekam jejaknya 

sejak  tahun 1908 dan berlangsung hingga sekarang. Periodisasinya dibagi 

menjadi 6 (enam) periode mulai dari periode Kebangkitan Nasional 1908, 

Sumpah  Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Aksi Tritura 1966, periode 1967-

1998 (Orde Baru). Bahwa masa depan suatu bangsa terletak di tangan pemuda, 

artinya merekalah yang akan menggantikan generasi sebelumnya dalam 

memimpin bangsa. Sumpah Pemuda merupakan suatu komitmen bersama 

yang di pelopori kaum pemuda  untuk bersatu melawan penjajah, memerangi 

kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan bidang pendidikan. Momen 

inilah yang membuka pintu bagi para pejuang  hingga mencapai kemerdekaan 

Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda sebagai 

catatan penting dalam sejarah Indonesia untuk mempersatukan perjuangan 

pemuda dalam merebut kemerdekaan.Sumpah Pemuda meletakkan arah dan 

tujuan perjuangan menentang kolonialisme, salah satunya melalui pendidikan. 

Sumpah Pemuda sejatinya adalah cikal bakal menuju proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.2 

                                                 
1
Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran 

Menuju Penerapan (Depok: FISIP UI Press, 2007), 33. 

2
Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

117. 
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Peranan pemuda dalam kehidupan masyarakat, kurang lebih sama 

dengan peran warga yang lainnnya di masyarakat. Pemuda mendapat tempat 

istimewa karena mereka dianggap kaum revolusioner yang sedang mencari 

peran dalam tatanan sosial. Pada saatnya nanti sewaktu mereka mendapatkan 

peran, dia akan menuangkan ide ide barunya ke masyarakat.3 

Pemuda-pemudi generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi 

terdahulu dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir, dan cara 

menyelesaikan masalah. Pemuda-pemuda zaman dahulu lebih berpikir secara 

rasional dan jauh ke depan. Dalam arti, mereka tidak asal dalam berpikir 

maupun bertindak, tetapi mereka merumuskannya secara matang dan 

mengkajinya kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan muncul dari 

berbagai aspek. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menjelaskan tentang 

peran dan tanggung jawab pemuda.Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan 

moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan 

nasional. 

Lebih lanjut peran nyata pemuda dalam masyarakat adalah 

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, 

kewirausahaan, serta kepeloporan oleh pemuda di masyarakat.Seperti 

kepeloporan pemuda dalam perayaan hari-hari besar nasional ataupun 

kegiatan yang bersifat massal.Sudah sepantasnya pemuda mengambil peran 

lebih dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, karena pemuda sudah di berikan 

jaminan oleh Negara untuk menjadi motor pergerakan masyarakat.Namun 

pada era sekarang peranan pemuda saat ini dalam sosialisasi bermasyarakat 

menurun drastis. Mereka lebih mengutamakan kesenangan untuk dirinya 

sendiri dan lebih sering bermain-main dalam  kelompoknya.  

Seandainya saja pemuda-pemuda zaman dahulu seperti Ir. Soekarno, 

Bung Hatta, Bung Tomo dan lain-lain masih hidup pasti mereka sedih melihat 

pemuda-pemuda sekarang ini yang lebih mementingkan kesenangan pribadi. 

Generasi yang menjadi harapan mereka melanjutkan perjuangan mereka, tidak 

punya lagi semangat nasionalisme.Tentunya hal ini menjadi sebuah 

                                                 
3Ibid, 117-118. 
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pertanyaan untuk kita semua. Mengapa terjadi pergeseran peran pemuda, 

pemuda tidak maksimal dalam  segala bentuk kegiatan masyarakat dan juga 

kegiatan keagamaan, hal ini terjadi di Dusun Babadan Desa Balegondo 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, dimana di hari-hari besar nasional 

atau perayaan keagamaan pemuda tidak lagi menjadi pelopor ataupun kurang 

maksimal dalam memeriahkan hari-hari tersebut.4 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis melakukan penelitian dengan 

judul“PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMUDA DALAM 

KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN (Studi kasus di Dusun Babadan, 

Desa Balegondo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan)”.5 

 

B. Fokus Penelitian 

Pentingnya partisipasi, pertama, partisipasi masyarakat merupakan 

suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan 

sikap masyarakat setempat,  yang tanpa kehadirannya program pembangunan 

serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih 

mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan 

dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih 

mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki 

terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila 

masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat atau kegiatan 

masyarakat mereka sendiri.  

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah 

meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik 

langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan 

cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan 

                                                 
4Ibid, 119. 
5Ach Wazir, dkk, Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat (Jakarta: 

Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD 

Prevention and Care Project, 1999), 201. 
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selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Dan pemuda diharapkan 

didalamnya tersebut guna untuk melatih di tempat ataupun kondisi masyarakat 

yang lainnya seumpama pemuda tersebut sudah berkeluarga. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka 

yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah nilai-nilai partisipasi 

khususnya pemuda dalam hal keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan 

ataupun juga sosial. Berkait dengan fokus tersebut, maka yang menjadi 

rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial keagamaan di Dusun 

Babadan Desa Balegondo Kec. Ngariboyo Kab. Magetan? 

2. Apa faktor yang melatarbelakangi partisipasi pemuda dalam kegiatan 

sosial keagamaan di Dusun Babadan Desa Balegondo Kec. Ngariboyo 

Kab. Magetan? 

3. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial 

keagamaan di Dusun Babadan Desa Balegondo Kec. Ngariboyo Kab. 

Magetan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui partisipasi pemuda dalam menghidupkan kegiatan keagamaan 

dan juga kemasyarakatan di Dusun Babadan Desa Balegondo Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

2. Mengetahui faktor-faktor penghambatpartisipasi pemuda dalam hal 

keagamaan dan kemasyarakatan di Dusun Babadan Desa Balegondo 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 
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3. Untuk mengetahui strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan 

sosial keagamaan di Dusun Babadan Desa Balegondo Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini dapat dijadikan salah satu khasanah ilmu pengetahuan yang 

ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan dan juga ilmu sosial yang 

menyangkut kegiatan ataupun partisipasi kemasyarakatan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Melalui kegiatan penelitian ini digunakan salah satu masukan dan 

kerangka acuan yang sangat berharga bagi para pengambil keputusan, 

terutama dalam hal keagamaan di masyarakat dan kegiatan 

kemasyarakatan ataupun sosial. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK). 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata pelajaran 

metodologi penelitian kualitatif.Dan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman dalam hal penelitian. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam 

menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Dalam penulisan laporan nanti 

terdiri dari lima batang tubuh, adapun sistematika pembahasnnya adalah 

sevagai berikut: 
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Bab Pertama Pendahuluan: berfungsi untuk memberi gambaran 

secara global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari: latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, motode penelitian, dan sistematika pembahasan.   

Bab Kedua Telaah Terdahulu dan Kajian Teori: berfungsi untuk 

mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri dari bagaimana partisipasi pemuda dalam 

kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, apa faktor yang melatar belakangi 

minimnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan 

tersebut dan bagaimana strategi peningkatan partisipasi dalam kegiatan 

kemasyarakatan dan keagamaan. 

Bab Ketiga Deskripsi Data: meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data, ditulis untuk melanjutkan judul penelitian, 

dimana peneliti mengambil judul di tempat tersebut. 

Bab Keempat Analisis Data: yang berisi tentang gagasan-gagasan 

peneliti terkait dengan pola-pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap 

temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang 

diungkap dari lapangan. 

Bab Kelima Penutup: berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari dari laporan 

penelitian.6 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ibid, 202 – 204. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Dalam penelitian sebelumnya oleh Ahmad Mubarok (111 06 069) yang 

menyelesaikan skripsinya pada Tahun 2011 dengan penelitian 

berjudul“PERANAN AKTIVITAS PEMUDA DALAM 

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM NON-

FORMAL DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN WELAHAN 

KABUPATEN JEPARA” 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaperan organisasi 

pemuda dalam pengembangan pendidikan Islam non formal di desa 

Karanganyar kecamatan Welahan kabupaten Jepara terlaksana dengan baik 

karena didukung oleh adanya aspek-aspek yang ditinjau dari; visi, misi 

dan tujuan organisasi (IPNU, IRMAS dan Karang Taruna) yang ada di 

desa Karanganyar.  

Seperti yang telah di kemukakan dalam pengumpulan data bahwa 

aktivitas pemuda di desa Karanganyar adalah melalui keaktifan pemuda 

dalam beberapa organisasi.Organisasi yang di ikuti oleh pemuda desa 

Karanganyar adalah IPNU, IRMAS Darussalam, dan Karang 

Taruna.Mereka menyelenggarakan organisasi tersebut sesuai dengan visi 

dan misi masing-masing organisasi. 

Visi, misi dan tujuan organisasi tersebut dijadikan sebagi pedoman 

dalam mekanisme kerja organisasi.Dalam pelaksanaan visi, misi dan 

tujuan organisasi sering ada hubungan erat dengan peningkatan dan 

pembinaan pendidikan Islam. Peran lain yang dilakukan dari masing-

masing organisasi kemasyarakatan di desa Karanganyar dalam upaya 

mengembangkan pendidikan Islam non-formal yaitu sebagai tutor dan 

fasilitator dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tutor 
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mengembangkannya dengan pengembangan cara mengajar terhadap para 

peserta didik. Seperti; pengembangan metode pembelajaran.Fasilitator 

mengembangkannya dengan memberikan sebuah solusi yang baik dalam 

setiap evaluasi peninjauan kegiatan yang dilakukan oleh tutor, dan 

memberikan kontribusi yang baik dalam memfasilitasi sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan. 

Dengan demikian, peranan aktivitas pemuda dalam pengembangan 

pendidikan Islam non-formal di desa Karanganyar kecamatan Welahan 

kabupaten Jepara sudah tergambarkan dengan baik dalam penelitian ini. 

 

2. Peneliti terdahulu selanjutnya oleh Nurul Sawitri (1201410043) yang 

menyelesaikan skripsinya Tahun 2014 dengan penelitian 

berjudul“PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM KARANG 

TARUNA DESA (Studi pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa 

Kupang Kecamatan Ambarawa)” 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

a. Partisipasi Pemuda dalam Program Karang Taruna Desa  

Partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna desa di dusun 

Kupang Kidul menggunakan tiga tahap partisipasi, yaitu partisipasi 

dalam perencanaan; partisipasi dalam pelaksanaan; dan partisipasi 

dalam pemanfaatan. 

b. Partisipasi dalam Perencanaan  

Partisipasi dalam perencanaan pada program Karang Taruna 

yakni masyarakat khususnya pemuda dan remaja turut serta atau ikut 

andil dalam kegiatan merencanakan program, rekrutmen atau 

pemilihan anggota, serta pembentukan program yang akan dijalankan 

agar program kegiatan dapat diterima oleh masyarakat. 

c. Partisipasi dalam Pelaksanaan  

Partisipasi dalam pelaksanaan pada program Karang Taruna yaitu 

turut sertanya masyarakat pada pelaksanaan program kegiatan di 
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bidang pendidikan meliputi Bimbel (Bimbingan Belajar), Taman 

Pendidikan Al-qur’an (TPA), Sekolah Minggu, sosialisasi pemuda dan 

remaja; di bidang keagamaan seperti memperingati Hari Besar; di 

bidang olahraga meliputi olahraga futsal dan badminton; di bidang 

kesenian meliputi seni reog, seni rebana, kelompok tari dan grup band; 

di bidang kewirausahaan seperti koperasi simpan pinjam dan di bidang 

sosial seperti kegiatan aksi sosial.  

d. Partisipasi dalam Pemanfaatan  

Partisipasi pada tahap ini dalam program Karang Taruna yaitu, 

ikut sertanya pemuda dan remaja dalam memanfaatkan program 

kegiatan dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki oleh 

individu. Kemudian pihak Karang Taruna memelihara program dan 

mengembangkan program dengan cara terus melakukan sosialisasi 

dalam lingkup anggota atau pun dalam lingkup masayarakat. Hal ini 

dilakukan agar seluruh partisipan mengetahui seberapa jauh program 

berjalan. 

e. Faktor Partisipasi Pemuda dalam Program Karang Taruna Desa  

1) Faktor Penghambat  

Faktor penghambat partisipasi pemuda dalam program Karang 

Taruna dusun Kupang Kidul yaitu pemuda banyak yang merantau 

baik dalam hal studi atau dalam hal pekerjaan, rasa kurang percaya 

diri untuk memperlihatkan potensi yang dimiliki dari dalam dirinya 

dan banyak pemuda dan remaja yang mengalami pernikahan dini 

sehingga waktu diutamakan untuk mengurus rumah tangga mereka. 

2) Faktor Pendukung  

Faktor pendukung partisipasi pemuda dalam program Karang 

Taruna dusun Kupang Kidul yaitu individu mempunyai kesadaran 

atau jiwa bersosial yang tinggi sehingga mereka peduli untuk 

membangun dan memajukan masyarakat khususnya pemuda dan 

remaja melalui program karang taruna yang telah ditetapkan.  
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3. Peneliti terdahulu selanjutnya oleh Ela Findyani Mawaddah 

(11102241005)yang menyelesaikan skripsinya pada Tahun 2016 dengan 

penelitian berjudul“PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROGRAM 

KARANG TARUNA DI BIDANG KESENIAN DI DESA 

TANJUNGHARJO KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN 

KULON PROGO” 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan tentang partisipasi pemuda dalam program 

karang taruna dibidang kesenian di Desa Tanjungharjo Kecamatan 

Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a. Partisipasi pemuda dalam program karang taruna dibidang kesenian di 

Desa Tanjungharjo dapat terlihat melalui berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi 

pemudanya dan melestarikan budaya lokal. Terlebih lagi dengan 

adanya program karang taruna di bidang kesenian yaitu Paguyuban 

Kesenian Jathilan Kudo Wiromo, yang dijadikan program utama di 

Karang Taruna Tanjungharjo yang secara langsung turut memberikan 

sumbangsih yang positif terhadap proses pendidikan dan pembinaan 

bagi pemuda. Dalam hal ini partisipasi pemuda sangat dibutuhkan 

dalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut. 

Dalam upaya pembinaan pemuda, kelompok karang taruna 

tersebut mengadakan berbagai kegiatan khususnya di bidang kesenian 

yang membina pemudanya agar ikut bergabung dan berpartisipasi 

dalam pelaksanaannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang 

mereka miliki. 

b. Faktor pendukung pada partisipasi pemuda dalam pelaksanaan program 

karang taruna dibidang kesenian ini adalah berasal dari pribadi 

pemudanya itu sendiri dan juga dari lingkungan sekitar di Desa 

Tanjungharjo. Hal tersebut meliputi letak geografis, sumber daya 

manusia, dukungan dari masyarakat setempat, dan dukungan dari 
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pemerintah.Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya priotas 

yang lebih diutamakan daripada kegiatan karang taruna, yaitu 

pekerjaan dan keluarga, adanya latar belakang yang berbeda-beda, 

serta kurangnya sarana dan prasarana. 

c. Pelaksanaan program ini dirasakan memberikan manfaat yang positif 

bagi anggota khususnya dan bagi masyarakat pada umunya. Manfaat 

yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi manfaat ideologi, 

pendidikan (kecakapan personal, kecakapan akademik, dan kecakapan 

sosial), dan ekonomi.Walaupun hasilnya belum maksimal, namun 

manfaat yang positif telah dirasakan oleh anggota dan masyarakat 

sekitar, serta terus diperbaiki oleh pengurus karang taruna. 

 

B. Kajian Teori 

1. Partisipasi  

a. Pengertian Partisipasi  

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep 

pemberdayaan masyarakat.Partisipasi masyarakat sering diartikan 

keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam 

suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan 

evaluasi.Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut 

ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang 

dilaksanakan.Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa 

sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan 

(Wibisono, 1989:41).Partisipasi masyarakat merupakan lingkungan yang 

di dalamnya terdapat interaksi individu dengan individu yang lain 

(Walgito, 1999:22).Dimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat, hal tersebut dapat dibedakan antara lingkungan 

sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. 

Dimana dalam partisipasi di lingkungan sosial primer terdapat 

hubungan yang erat antara individu satu dengan yang lain, individu satu 
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saling kenal dengan individu yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh 

Walgito, partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat antara 

individu satu dengan individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat 

adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau 

kelompok dengan kelompok.7 

Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa tanpa partisipasi 

masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan akan kurang berhasil.  

Mikkelsen dalam (Suryana, 2010:90) menginventarisasi enam penafsiran 

dan makna tentang partisipasi. 

Pertama, partisipasi dalam pengertian sukarela dari masyarakat 

tanpa serta dalam pengambilan kesimpulan.Kedua, partisipasi adalah 

usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan 

menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. 

Ketiga, partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti 

bahwa orang atau kelompok terkait dan kebebasan untuk mengambil 

keputusan. Keempat, partisipasi adalah pemantapan dialog.Kelima, 

partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 

perubahan yang ditentukan sendiri.Keenam, partisipasi adalah 

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan 

lingkungan mereka.8 

Dan menurut Suryana (2010:90), partisipasi adalah suatu proses 

keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang 

ada di kelompok masyarakat itu sendiri. Menurut Rizqina (2010:19), 

menguraikan bahwa partisipasi adalah ikut serta mengajukan usul atau 

pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan 

langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. 

“Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional sejumlah orang 

dalam suatu kegiatan atau situasi-situasi dan memberikan kontribusi 

                                                 
7Slamet, Y,Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi(Surakarta: UNS Press, 1994), 9. 
8Sastropoetro, Santoso R.A,Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan 

Nasional(Bandung: Alumni, 1998), 77-78. 
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terhadap kepentingan atau tujuan kelompok.Partisipasi dapat diwujudkan 

misalnya dalam bentuk mau menyumbangkan ide atau kritik, mau 

mengorganisasikan lingkungan dan mau mengembangkan daya cipta” 

(Tri Purnomo, 2013:21). 

Dari jurnal internasional Public Participation International Best 

Practice Principles, dapat diketahui sebagai berikut: Public participation 

may be defined as the involvement of individuals and groups that are 

positively or negatively affected by a proposed intervention (e.g., a 

project, a program, a plan, a policy) subject to a decision-making 

process or are interested in it.9 

Levels of participation in IA vary, from passive participation or 

information reception (a unidirectional form of participation), to 

participation through consultation (such as public hearings and open-

houses), to interactive participation (such as workshops, negotiation, 

mediation and even comanagement). Different levels of PP may be 

relevant to the different phases of an IA process, from initial community 

analysis and notice of the proposed intervention, to approval decision 

making, to monitoring and follow-up. 

Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya: Partisipasi 

publik dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu dan kelompok 

yang positif atau negatif dipengaruhi oleh intervensi yang diusulkan 

(misalnya, proyek, program, rencana, kebijakan) tunduk pada proses 

pengambilan keputusan atau tertarik di dalamnya. Tingkat partisipasi 

dalam IA (Impact Assesment) bervariasi, dari partisipasi pasif atau 

penerimaan informasi (bentuk searah partisipasi), partisipasi melalui 

konsultasi (seperti dengar pendapat publik dan terbuka-rumah), 

partisipasi interaktif (seperti lokakarya, negosiasi, mediasi dan bahkan 

pengelolaan bersama). Tingkat yang berbeda dari PP (Public 

Participation) mungkin relevan dengan fase yang berbeda dari proses IA 

(Impact Assesment), dari analisis komunitas awal dan pemberitahuan 

                                                 
9 Ibid, 78-80. 
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dari intervensi yang diusulkan, untuk pengambilan keputusan 

persetujuan, pemantauan dan tindak lanjut. 

Dari definisi para ahli yang telah diuraikan dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan 

individu dalam kelompok sosial yang berkaitan dengan tujuan 

pengembangan masyarakat.10 

b. Prinsip-Prinsip Partisipasi  

Menurut Suryana (2010:92), prinsip-prinsip pendekatan 

partisipasi ini lebih dikenal dengan prinsip-prinsip yang dianut pada 

metode PRA (Participatory Rural Appraisal) atau pengkajian pedesaan 

secara cepat yang untuk saat ini pendekatan ini telah banyak berkembang 

termasuk metode yang akan digunakan dalam proyek WSLIC (Water 

and Sanitation for Low Income Communities) ini. Akan tetapi 

kebanyakan dari prinsip-prinsipnya masih sama yaitu:11 

1)  Prinsip mengutamakan yang terabaikan (Keberpihakan)  

Sering terjadi di banyak kelompok  masyarakat bahwa ada 

sebagian besar lapisan masyarakat yang tetap terpinggirkan atau 

tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan yang 

berlangsung di lingkungan atau tempat hidup mereka.  

2)  Prinsip pemberdayaan (Penguatan Masyarakat)  

Pendekatan partisipasi bermuatan peningkatan kemampuan 

masyarakat. 

3)  Prinsip masyarakat sebagai pelaku orang luar sebagai fasilitator  

Pendekatan partisipasi menempatkan masyarakat sebagai 

pusat dari kegiatan pembangunan. 

4)  Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan  

                                                 
10Jelajah Internet, Pengertian Partisipasi Menurut Para Ahli, 2015, 

(http://www.jelajahinternet.com/2015/11/11-pengertian-partisipasi-menurut-para.html), diakses 

28-10 2018. 
11Slamet, Y,Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi(Surakarta: UNS Press, 1994), 28. 

http://www.jelajahinternet.com/2015/11/11-pengertian-partisipasi-menurut-para.html


19 

 

 

 

Prinsip dasar pendekatan partisipasi yang lain adalah 

pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal dan tradisional 

masyarakat.  

5)  Prinsip santai dan informal  

Kegiatan partisipasi harus dilakukan dalam suasana yang 

santai, luwes, terbuka, tidak memaksa, dan informal. 

6)  Prinsip triangulasi  

Salah satu kegiatan partisipasi adalah usaha mengumpulkan 

dan menganalisis data secara sistematis bersama masyarakat. 

7)  Keragaman teknik partisipasi  

Setiap teknik atau alat partisipasi mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. 

8)  Keragaman sumber informasi  

Suatu kelompok masyarakat selalu memiliki bentuk hubungan 

yang kompleks dan memiliki berbagai kepentingan yang sering 

berbeda bahkan bertentangan. 

9)  Keragaman latar belakang tim fasilitator partisipasi  

Pelaksanaan kajian dengan teknik-teknik partisipasi bisa 

dilakukan oleh perorangan maupun secara khusus oleh suatu tim 

yang terdiri dari sejumlah orang.12 

10)  Prinsip mengoptimalkan hasil  

Berikut ini adalah penjabaran dari prinsip mengoptimalkan 

atau memperoleh hasil informasi yang tepat guna menurut 

pendekatan partisipasi: lebih baik kita tidak tahu tentang apa yang 

tidak perlu kita ketahui. Lebih baik kitatidak tahu apakah informasi 

itu bisa disebut benar seratus persen tetapi diperkirakan bahwa 

informasi itu cenderung mendekati kebenaran. 

11)  Prinsip orientasi praktis  

Pendekatan partisipasi berorientasi praktis, yakni 

pengembangan kegiatan. 

                                                 
12 Ibid, 29-30. 
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12)  Prinsip berkelanjutan dan selang waktu  

Kepentingan-kepentingan dan masalah-masalah masyarakat 

tidaklah tetap, tetapi berubah dan bergeser menurut waktu sesuai 

dengan berbagai perubahan dan perkembangan baru yang terjadi 

dalam masyarakat itu sendiri. 

13)  Prinsip belajar dari kesalahan  

Melakukan kesalahan dalam kegiatan partisipasi adalah 

sesuatu yang wajar.Kemudian, kita belajar dari kekurangan-

kekurangan atau kesalahan yang terjadi, agar pada kegiatan 

berikutnya menjadi lebih baik. 

14)  Prinsip terbuka  

Prinsip ini menganggap bahwa pendekatan partisipasi 

bukanlah suatu pendekatan atau metode yang kaku. Suprijanto, 

(2007:57) menguraikan prinsip partisipasi sebagai berikut: prinsip 

hubungan dengan masyarakat, prinsip partisipan, prinsip teknik 

kerja kelompok, prinsip ramalan, prinsip pembuatan program dan 

prinsip pengambilan keputusan. Dari kedua prinsip partisipasi yang 

telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip 

partisipasi adalah sebagai berikut: prinsip mengutamakan yang 

terabaikan (keberpihakan), yakni banyak masyarakat luar yang 

masih belum diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan; prinsip 

masyarakat sebagai pelaku orang luar sebagai fasilitator, prinsip ini 

lebih menempatkan masyarakat adalah sebagai pusat dari kegiatan 

pembangunan; prinsip orientasi praktis, prinsip ini berorientasi 

praktis, yakni pengembangan kegiatan.13 

Untuk itu dibutuhkan informasi yang sesuai dan memadai; 

prinsip mengoptimalkan hasil, tim fasilitator pada saat persiapan 

kegiatan pembangunan perlu merumuskan secara jelas jenis dan 

tingkat kedalaman informasi yang dibutuhkan; prinsip teknik kerja 

                                                 
13Le Pank, Pengertian Partisipasi Menurut Beberapa Ahli, 2014, 

(http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurut-beberapa.html), diakses 28-10-

2018 

http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurut-beberapa.html
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kelompok, prinsip ini diharapkan dapat membentuk kerja tim 

kelompok yang sangat kompak.14 

c. Tingkat Partisipasi  

Tingkat partisipasi untuk setiap anggota masyarakat berlainan satu 

sama lain sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan yang lebih 

penting adalah dorongan untuk berpartisipasi, yaitu berdasarkan atas 

motivasi, cita-cita, dan kebutuhan individu yang kemudian diwujudkan 

secara bersama-sama.  

Menurut Wiswakharman dalam (Andriansyah, dkk, 2006:57) 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya terdapat tingkatan-

tingkatan sebagai berikut: 

1) Partisipasi Inisiasi, merupakan tingkatan partisipasi tertinggi. 

Masyarakat  dalam tingkatan partisipasi ini dapat menentukan dan 

mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan dan 

benar-benar merupakan inisiatif murni mereka. Peran masyarakat di 

sini adalah sebagai subjek kegiatan (pembangunan).  

2) Partisipasi Legitimasi, yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan 

atau perundingan kesepakatan pada suatu proses pembangunan. 

Peran masyarakat pada tingkat ini cukup besar, yaitu masyarakat 

dapat memberi usulan dan turut aktif dalam pembicaraan dan 

musyawarah dalam pelaksanaan pembangunan.  

3) Partisipasi Eksekusi, yaitu partisipasi dalam tingkat pelaksanaan 

kegiatan dan mereka tidak mulai dari awal (pada tahap perencanaan) 

dan tidak turut mengambil/menentukan keputusan. Untuk mengukur 

tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur 

tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan 

bersama-sama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan 

oleh Chapin (dalam Slamet, 1994:82), yaitu: keanggotaan dalam 

organisasi; kehadiran di dalam pertemuan; sumbangan-sumbangan; 

                                                 
14Le Pank, Pengertian Partisipasi Menurut Beberapa Ahli, 2014, 

(http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurut-beberapa.html), diakses 28-10-

2018 

http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurut-beberapa.html
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keanggotaan di dalam kepengurusan; kedudukan anggota di dalam 

kepengurusan.15 

Sementara Goldhamer (dalam Slamet, 1994:84) mengukur 

tingkat  partisipasi masyarakat dengan menggunakan lima variabel 

yaitu: jumlah asosiasi yang dimasuki; frekuensi kehadiran; jumlah 

asosiasi dimana dia memangku jabatan; lamanya menjadi anggota 

dan tipe asosiasi yang dimasuki. Dari tingkat partisipasi yang telah 

diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tingkatan 

partisipasi dan skala untuk mengukur partisipasi yaitu: partisipasi 

inisiasi, merupakan tingkatan partisipasi tertinggi; partisipasi 

legitimasi, yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau 

perundingan kesepakatan pada suatu proses pembangunan; 

partisipasi eksekusi, yaitu partisipasi dalam tingkat pelaksanaan 

kegiatan dan mereka tidak mulai dari awal. 

Dan tidak turut mengambil/menentukan keputusan; frekuensi 

kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan; keaktifan anggota 

kelompok dalam berdiskusi; keterlibatan anggota dalam kegiatan 

fisik dan sumber dana. 

d. Bentuk Partisipasi  

Menurut Ericson dalam (Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:  

1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planning stage).  

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan 

seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam 

penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu 

kegiatan/proyek.Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan 

usulan,saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;  

2) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage).  

                                                 
15Sastropoetro, Santoso R.A,Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan 

Nasional(Bandung: Alumni, 1998), 66. 
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Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan 

seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. 

Masyarakat disini dapat memberikantenaga, uang ataupun 

material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya 

pada pekerjaan tersebut;16 

3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage).  

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan 

seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyeksetelah proyek 

tersebut selesai dikerjakan.Partisipasi masyarakat pada tahap ini 

berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara 

proyek yang telah dibangun.17 

Pusic dalam (Adi, 2001:206) menyatakan bahwa perencanaan 

pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan 

menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, 

partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan 

desa dlihat dari 2 hal, yaitu: partsipasi dalam perencanaan, segi 

positif dari partsipasi dalam perencanaan adalah program-program  

pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi 

negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari 

pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda 

atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama.  

Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung 

dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat 

kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar 

dilakukan.Namun dapat dilakukan dengan sistem 

perwakilan.Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk 

dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat; 

partsipasi dalam pelaksanaan, segi positif dari Partsipasi dalam 

pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian 

                                                 
16 Ibid, 67-68. 
17Bimo Walgito,Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)(Yogyakarta : Andi, 1999), 211. 
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kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan.Tetapi 

segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara 

sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan 

pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan 

menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan 

keinginan untuk mengatasi masalah.Sehingga warga masyarakat 

tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat 

kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.18 

Dari uraian para ahli yang telah diuraikan maka dapat 

disimpulkan bahwa bentuk partisipasi meliputi tahap sebagai berikut: 

partisipasi dalam perencanaan; partisipasi dalam pelaksanaan dan 

partisipasi dalam pemanfaatan.19 

 

2. Pemuda  

a. Pengertian Pemuda  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 0059 Tahun 2013 tentang 

Pengembangan Kepemiminan Pemuda pasal 1 menyatakan bahwa 

pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 

30 (tiga puluh) tahun. Secara umum terdapat pergeseran mengenai 

konsep pemuda.Pada dua dekade yang lalu, terminologi pemuda selalu 

memiliki makna ideologis.Pemuda, bukanlah sebuah gugus gagasan 

yang hanya dibatasi oleh persoalan umur semata. 

Pemuda, sebagai sebuah konsep, memiliki dimensi politis. 

Bennedict Anclerson, menyebut bahwa definisi “pemuda” selalu 

dikaitkan dengan dimensi politik. Sejak revolusi kemerdekaan, pemuda 

adalah kelompok umur tertentu (15-40 tahun) yang menghabiskan 

                                                 
18Ibid, 211. 
19Peraturan Menpora RI No. 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 
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sebagian besaratau kalau tidak malah semua waktu longgar mereka 

dalam kegiatan yang sifatnya politis (Sudibyo, 2013:17). 

Bila generasi muda sebelumnya diklasifikasikan sebagai lapisan 

masyarakat yang digambarkan sebagai sebuah generasi yang diisi oleh 

sosok-sosok yang penuh idealisme, berani berkorban, berani menderita, 

dan menjadi pelopor setiap perubahan sosial ataupun politik untuk 

kepentingan bangsanya, maka generasi muda sekarang memiliki sosok 

yang sangat lain. Persoalan keuangan dan karir adalah persoalan paling 

utama bagi generasi muda saat ini.Menurut pandangan mereka, sebagian 

pemuda generasi mereka saat ini bercita-cita ingin menjadi kaya dan 

terkenal.Sikap paragtisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan 

kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, 

berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang 

politik dan kemasyarakatan (Sudibyo, 2013:18).20 

Ketertarikan untuk terjun di bidang politik, seperti menjadi 

anggota partai poitik ataupun anggota legislatif, sangatlah rendah.Tidak 

hanya itu sebagian besar pemuda ternyata juga tidak tertarik untuk aktif 

di bidang sosial, seperti menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, 

organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat. Dari paparan 

yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa definisi pemuda yaitu 

suatu individu yang mengalami perkembangan fisik, mental dan 

emosional pada usia 15 tahun sampai 35 tahun.  

1) Perbedaan Pemuda dan Remaja  

Hill dalam (Haditono, 2002:262) menguraikan bahwa istilah 

“pemuda” (youth) memperoleh arti yang baru yaitu suatu masa 

peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. Sedangkan “remaja” 

mempunyai batasan usia yaitu masa di antara usia 12-21 tahun 

dengan perincian usia 12-15 tahun yaitu masa remaja awal, usia 15-

18 tahun yaitu masa remaja pertengahan, dan usia 18-21 tahun yaitu 

masa remaja akhir. Sehingga dapat diartikan bahwa pemuda adalah 

                                                 
20Ibid,Peraturan Menpora RI No. 0059 Tahun 2013. 
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individu usia antara 15 tahun sampai dengan 35 tahun sedangkan 

remaja adalah individu usia antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun. 

2) Sosialisasi Pemuda  

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui 

media pembelajaran dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan 

berpikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu 

maupun sebagai anggota masyarakat (Chandra, 2011:14).  

Istilah sosialisasi menunjuk pada semua faktor dan proses 

yang membuat manusia menjadi selaras dalam hidup ditengah-

tengah orang lain. Tanpa sosialisasi dan persiapan diri menjadi warga 

negara, generasi muda akan mengalami kesulitan, tidak mengerti hak 

dan kewajibannya. Dari jurnal internasional Speaking Rights: Youth 

Empowerment Trough A Participatory Approach, dapat diketahui 

sebagai berikut: Using Equitas’ Speaking Rights Program as a best 

practice example, this article outlines the essential practices and 

conditions of a participatory approach to human rights education for 

youth, and explores how this approach effectively supports youth 

empowerment.21 

The authors maintain that programs that use a participatory 

approach to human rights education are more likely to engage youth 

in actions for social change within their communities. They suggest 

that youth workers who are trained and well equipped to address 

issues that are on the minds of youth are critical in helping youth 

develop the skills and motivation to participate. 

Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya: 

Menggunakan Program Berbicara Hak Equitas 'sebagai contoh 

praktek terbaik, artikel ini menguraikan praktek penting dan kondisi 

pendekatan partisipatif untuk pendidikan HAM bagi kaum muda, dan 

mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini secara efektif mendukung 

pemberdayaan pemuda. Para penulis berpendapat bahwa program 

                                                 
21Ibid, Peraturan Menpora RI No. 0059 Tahun 2013. 
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yang menggunakan pendekatan partisipatif untuk pendidikan hak 

asasi manusia lebih cenderung untuk melibatkan kaum muda dalam 

tindakan untuk perubahan sosial dalam komunitas mereka.Mereka 

berpendapat bahwa pekerja muda yang terlatih dan dilengkapi 

dengan baik untuk menangani isu-isu yang ada di benak pemuda 

sangat penting dalam membantu kaum muda mengembangkan 

keterampilan dan motivasi untuk berpartisipasi. 

Dari paparan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sosialisasi pemuda bertujuan untuk: menambah ilmu 

pengetahuan dan keterampilan bagi individu/pemuda; 

individu/pemuda lebih komunikatif dalam bermasyarakat; dan 

individu/pemuda dapat bertingkah laku sesuai norma atau tata nilai 

yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat.22 

3.  Sosial Keagamaan Berbasis Organisasi 

Organisasi Kepemudaan Masjid Menurut Drs. EK Imam 

Munawir, organisasi adalah kerja sama diantara beberapa orang 

untuk mencapai suatu tujuan dengan mengadakan pembagian dan 

peraturan kerja secara efektif dan efisien.  

Didukung juga dengan adanya remaja masjid. Remaja masjid 

di sini merupakan wadah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang 

remaja atau lebih yang memiliki keterkaitan dengan masjid untuk 

mencapai tujuan bersama.23 

Sebagai wadah aktivitas kerja sama remaja muslim, maka 

remaja masjid perlu merekrut mereka sebagai anggota. Dipilih 

remaja muslim yang berusia antara l5 sampai 25 tahun. Pemilihan ini 

berdasarkan pertimbangan tingkat pemikiran dan kedewasaan 

mereka.Usia di bawah 15 tahun dianggap terlalu muda sehingga 

tingkat pemikiran mereka masih belum berkembang dengan baik. 

                                                 
22Undang-Undang RI No. 83 Tahun 2005  tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. 

23Siswanto,Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2005), 78-79. 
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Sedang usia di atas 25 tahun, sudah kurang layak lagi untuk disebut 

remaja.  

Namun, pendapat ini tidak menutup kemungkinan adanya 

gagasan yang berbeda. Tingkat usia anggota perlu dipertimbangkan 

dengan baik karena berkaitan dengan pembinaan yang akan 

dilakukan kedepanya dalam organisasi. Anggota yang memiliki 

tingkat usia, pemikiran dan latar belakang yang relatif homogen lebih 

mudah dibina bila dibandingkan dengan yang heterogen. Disamping 

itu, dengan usia yang sebaya, mereka akan lebih mudah untuk 

bekerjasama dalam melaksanakan program-program yang telah 

direncanakan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan.24 

a. Peranan Organisasi Kepemudaan Masjid Adapun Peran dan 

Fungsi Remaja Masjid antara lain:  

1) Memakmurkan Masjid  

Remaja masjid adalah organisasi yang memiliki 

keterkaitan dengan masjid. Di harapkan anggotanya aktif 

datang ke masjid, untuk melaksanakan shalat berjama’ah 

bersama dengan umat Islam yang lain. Karena, shalat 

berjama’ah adalah merupakan indicator utama dalam 

memakmurkan masjid. 

Selain itu, kedatangan mereka ke masjid akan 

memudahkan pengurus dalam memberikan informasi, 

melakukan koordinasi dan mengatur strategi organisasi untuk 

melaksanakan aktivitas yang telah diprogramkan.  

Dalam mengajak anggota untuk memakmurkan masjid 

tentu diperlukan kesabaran, misalnya:    

                                                 
24Masjid Baitul Ihsan, Kegiatan Kegamaan, 2016, 

(http://masjidbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=38), diakses 

28-10-2018. 

http://masjidbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=38
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a) Pengurus memberi contoh dengan sering datang ke 

masjid.25 

b) Menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan masjid 

sebagai tempat pelaksanaannya.  

c) Dalam menyelenggarakan kegiatan diselipkan acara shalat 

berjamaah.  

d)  Pengurus menyusun piket jaga kantor kesekretariat 

dimasjid.  

e)  Melakukan anjuran-anjuran untuk datang ke masjid. 

2) Pembinaan Remaja Muslim  

Remaja muslim disekitar lingkungan masjid merupakan 

sumber daya manusia (SDM) yang sangat mendukung bagi 

kegiatan organisasi, sekaligus juga merupakan objek dakwah 

(mad’u) yang paling utama. Oleh karena itu, mereka harus 

dibina secara bertahap dan berkesinambungan, agar mampu 

beriman, berilmu, dan beramal shalih dengan baik.Selain itu, 

juga mendidik mereka untuk berilmu pengetahuan yang luas 

serta memiliki ketrampilan yang dapat diandalkan.Dengan 

pengajian remaja, mentoring, malam bina iman dan taqwa 

(MABIT), bimbingan membaca dan tafsir Al-Qur’an, kajian 

buku, pelatihan (training), ceramah umum, keterampilan 

berorganisasi dan lain sebagainya. 

3) Pendukung Kegiatan Ta’mir Masjid  

Sebagai anak organisasi (underbouw) Ta’mir Masjid, 

Remaja Masjid harus mendukung program dan kegiatan 

induknya. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu, 

seperti shalat jum’at, penyelenggaraan kegiatan Ramadhan, 

Idul Fitri dan Idul Adha dan lain sebagainya. Disamping 

bersifat membantu, kegiatan tersebut juga merupakan aktivitas 

                                                 
25Masjid Baitul Ihsan, Kegiatan Kegamaan, 2016, 

(http://masjidbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=38), diakses 

28-10-2018. 

http://masjidbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=38
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yang sangat diperlukan dalam bermasyarakat secara nyata. 

Secara umum, Remaja Masjid dapat memberi dukungan dalam 

berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab Ta’mir 

Masjid, diantaranya:  

a) Mempersiapkan sarana shalat berjama’ah dan shalat –shalat 

khusus, seperti: shalat gerhana matahari, gerhana bulan, 

minta hujan, Idul Fitri dan Idul Adha.    

b)  Menyusun jadwal dan menghubungi khatib Jum’at, Idul 

Fitri, dan Idul Adha.  

c)  Menjadi Panitia kegiatan-kegiatan kemasjidan.26 

d) Melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat.  

e)  Menjadi pelaksana penggalangan dana.  

f) Memberikan masukan yang dipandang perlu kepada 

Takmir Masjid dan lain sebagainya. 

4) Dakwah dan Sosial  

Remaja masjid adalah organisasi dakwah Islam yang 

mengambil spesialisasi remaja muslim melalui masjid. 

Organisasi ini berpartisipasi secara aktif dalam mendakwahkan 

Islam secara luas, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 

melingkupinya. Aktivitas dakwah bil lisan, bil hal, bil qalam 

dan lain sebagainya dapat diselenggarakan dengan baik oleh 

pengurus maupun anggotanya. Meskipun diselenggarakan oleh 

remaja masjid, akan tetapi aktifitas tersebut tidak hanya 

membatasi pada bidang keremajaan saja tetapi juga 

melaksanakan aktifitas yang menyentuh masyarakat luas, 

seperti bakti sosial, kebersihan lingkungan, membantu korban 

bencana alam dan lain-lain, semuanya adalah merupakan 

contoh dari aktivitas dakwah yang dilakukan oleh remaja 

                                                 
26Siswanto,Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2005), 79-80. 
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masjid dan mereka dapat bekerja sama dengan ta’mir masjid 

dalam merealisasikan kegiatan kemasyarakatan tersebut.27 

b. Meningkatkan Partisipasi Kegiatan Sosial Keagamaan   

1) Kegiatan Keagamaan   

Kegiataan kegamaan banyak sekali macamnya, baik yang 

sifatnya regular ataupun temporer. Kegiatan rutin seperti: 

jamaah sholat fardhu, kultum, kajian kitab yang 

diselenggarakan sehabis jamaah sholat Dhuhur, dan pengajian 

bulanan. Kegiatan temporer, seperti kunjungan dan muhasabah 

ke berbagai pondok pesantren, peringatan hari besar Islam 

(maulid nabi, isra mi’raj, muharam) dan kegiatan bulan 

Ramadhan. Di samping kegiatan yang sifatnya ritual juga 

diselenggarakan kegiatan sosial terutama untuk masyarakat 

sekitar, seperti: santunan fakir miskin dan anak yatim serta 

sunatan massal. 

2) Meningkatkan Partisipasi Sosial Keagamaan 

Partisipasi masyarakat dalam berkegiatan kegamaan di 

masyarakat dapat ditingkatkan, hal ini bisa dimulai dengan 

kesadaran sendiri untuk melaksanakan ibadah seperti sholat 

berjamaah atau membaca al-quran di rumah ataupun di masjid. 

Setelah memulai dengan diri sendiri, mengajak ataupun 

memberikan ajakan kepada orang lain untuk melakukanya juga 

suatu hal yang penting.28 

Berkegiatan dengan berorganisasi dengan wadah 

organisasi masjid pun juga bisa meningkatkan partisipasi 

masyarakat dengan mengadakan acara atau kegiatan yang 

menarik animo masyarakat untuk datang dari segi pendidikan, 

keislaman atau sosial, seperti maulid nabi, gebyar muharram, 

gema Ramadhan, bakti sosial, satunan yatim-piatu dan dhuafa, 

                                                 
27

Soetomo,Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 60. 
28Ibid, 62. 
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bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk mayarakat 

berbondong-bodong memenuhi masjid atau pelataran untuk 

bersama-sama berkegiatan. Hal ini nantinya akan melahirkan 

suatu budaya yang baik dan berkepanjangan didalam 

masyarakat.29 

 

  

                                                 
29Syaodih Sukmadinata, Nana,Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), 99-101. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, karena dalam 

proses penelitian, peneliti mengharapkan mampu memperoleh data dari orang-

orang yang diamati baik tertulis maupun lisan. Sehingga penelitian ini mampu 

mengungkapkan informasi tentang problematika partisipasi pemuda dalam 

kegiatan  kemasyarakatan dan keagamaan di Dusun Babadan. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau 

lukisan secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat antara 

fenomena yang diselidiki. Karena  memang penelitian ini juga meneliti 

kondisi sosial di masyarakat sekitar, maka penelitian sosial dapat diterapkan 

dalam penelitian ini.  

Penelitian sosial merupakan proses yang terencana dan sistematik untuk 

menganalisis fakta atau fenomena sosial dalam masyarakat baik sebagian 

maupun secara keseluruhannya dan membantu memecahkan masalah mereka 

dengan keahlian seorang ilmuwan.30 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting. Kehadiran 

peneliti disini merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, 

analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 

penelitiannya.31 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama 

menemui ketua RW di Dusun Babadan, kemudian dilanjutkan untuk 

                                                 
30Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 

2015), 2.  
31Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 112. 
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melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh dan masyarakat 

yang ada di Dusun tersebut. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dusun Babadan Desa Balegondo Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. Alasan peneliti melakukan penelitian di 

Dusun Babadan dikarenakan beberapa pertimbangan, diantaranya : 

1. Lokasi penelitian merupakan tempat yang mudah dijangkau, sehingga 

memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang 

dibutuhkan. 

2. Di lokasi ini, pemudanya lumayan banyak dan sedikit yang pergi keluar 

kota untuk merantau, entah itu kerja, kuliah, dan sebagainya. Sehingga 

memudahkan peneliti untuk melakukan penelitiannya. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian 

sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai 

sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan statistik adalah 

sumber tambahan.32 Pada penelitian ini yang nantinya menjadi sumber data 

adalah informan yang jumlahnya tidak terbatas karena sifat penelitian ini 

adalah kualitatif. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari hasil observasi 

lapangan, data tertulis, dan dokumentasi.  

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data data penelitian 

ini melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. 

                                                 
32Ibid., 112. 
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Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar 

tidak terjadi kerancuan, maka tidak lepas dari metode di atas yaitu peneliti 

menggunakan teknik: 

1. Teknik Observasi 

Observasi adalah sebagai aktifitas untuk memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan alat indra, yaitu melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap.33 

Alasan digunakan teknik observasi ini salah satunya adalah 

pengamatan didasarkan pada pengalaman secara langsung. Selain itu teknik 

inimemungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

yang sebenarnya. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan 

dengan problematika partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan 

dan keagamaan di Dusun Babadan. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden.34 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam. Maksudnya adalah peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam sehingga data-data dapat terkumpul 

semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan 

dijadikan informan adalah; 

a) Kepala Desa Balegondo, untuk memperoleh informasi mengenai 

geografis dan kondisi masyarakat di Dusun Babadan tersebut. 

b) Ketua RW Dusun Babadan, untuk mengetahui kehidupan pemuda dan 

diberdayakannya Karang Taruna di Dusun tersebut. 

                                                 
33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2007), 225. 
34Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2009), 131. 
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c) Tokoh agama Dusun Babadan, untuk mengetahui kondisi spiritual 

masyarakat khususnya pemuda di Dusun Babadan tersebut dan mengapa 

apa faktor yang menghambat pemuda dalam kegiatan keagamaan. 

d) Tokoh masyarakat Dusun Babadan, untuk memperoleh informasi 

penyebab dan faktor-faktor partisipasi pemuda dalam kegiatan 

keagamaan. 

e) Masyarakat Dusun Babadan, untuk memperoleh tanggapan mengenai 

problematika partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial keagamaan.   

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik.35 

Teknik dokumentasi yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk 

mendapatkan data mengenai: 

a) Latar belakang. 

b) Tujuan. 

c) Manfaat. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi.36 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis deskriptif, 

keterangan-keterangan yang bersifat umum menjadi pengertian khusus yang 

terperinci, baik yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan. Sedangkan 

aktifitas dalam analisis data mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

                                                 
35Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), 221. 
36Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 335. 
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tuntas, sehingga datanya jenuh. Adapun dalam analisis data meliputi data 

reduction, data display, dan conclusion.37 

Ketiga tahap ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data Reduction (reduksi data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. 

2. Data Display (penyajian data), setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data, maka data akan terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 

3. Conclusion/verivication, yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi 

yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian diteliti menjadi lebih jelas 

dan diambil kesimpulan.38 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keabsahan (reliabilitas).39 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat dilakukan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan trianggulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan persoalan atau isi yang sedang dicari. Dari 

ketiga teknik pengecekan keabsahan data tersebut peneliti menggunakan 

teknik triangulasi sebagai berikut: 

1. Triangulasi  

Adalah teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi dibedakan menjadi empat, yaitu: 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

                                                 
37Ibid, 337. 
38Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 338. 
39Lexy Moelong, Metodologi Penenelitian Kualitatif, 171. 
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Peneliti ini menggunakan teknik triangulasi dengan pemanfaatan 

sumber dan penyidik. Teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan:40 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.   

Teknik triangulasi dengan penyidik, artinya dengan jalan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan. Pemanfaatan pengamatan lainnya membantu 

mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.  

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan 

ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahapan penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan rencana penelitian, 

memilih lapangan penelitian, pengurus perizinan, penjajakan awal di 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerja lapangan, yang meliputi; memahami latar belakang peneliti 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi analisis lama dan setelah pengumpulan 

data. 

4. Tahapan penulisan laporan penelitian.41 

                                                 
40Sugiyono,Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2010), 18. 

41 Syaiful Bahri Djamarah,Guru dan Anak Didik(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 58. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.Dalam 

pelaksanaannya, suatu penelitian agar mencapai hasil yang valid diperlukan 

adanya data-data yang dijadikan objek penelitian. Di bawah ini akan 

dijelaskan dan disertakan data-data mengenai situasi umum desa Balegondo 

dan aktivitas pemuda dalam sosialkeagamaan.  

1. Tinjauan Letak Wilayah Geografis 

Kota Magetan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kabupaten Magetan mempunyai letak yang strategis yakni di 

perbatasan provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kabupaten Magetan 

berbatasan langsung dengan kota Karanganyar, Jawa Tengah di sebelah 

barat, berbatasan dengan Madiun di sebelah timur, Ngawi sebelah utara dan 

Ponorogo di sebelah selatan.Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 

1,2 juta jiwa ini terdiri dari 235 kelurahan/desa salah satunya adalah 

desaBalegondo. 

Secara geografis, desa Balegondo terletak di sebelah utara Kecamatan 

Ngariboyo dan memiliki wilayah seluas 338 hektar yang terbagi menjadi 4 

Rukun Warga (RW) dan 18 (Rukun Tetangga).Di dusun Babadan sendiri 

mempunyai 7 Rukun Tetangga (RT). 

 

Berikut batas-batas wilayah desa Balegondo:  

a. Titik Koordinat   : 111.325348 LS/LU – 7.672784 BT/BB 

b. Sebelah utara  : Kelurahan Bulukerto 

c. Sebelah selatan  : Desa Sumberdukun 

d. Sebelah barat   : Desa Ngariboyo/Mojopurno 

e. Sebelah timur      : Desa Sumberdukun 
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2. Tinjauan Keadaan Demografis   

Desa Balegondo merupakan desa yang berada di wilayah yang 

memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

banyak.Hal tersebut menjadi salah satu desa yang padat penduduknya di 

Balegondo kecamatan Ngariboyo.Desa Balegondo dengan jumlah dusun 

yang terbagi menjadi empat dusun yaitu dusun Gandon, dusun Kuyangan, 

dusun Alastuwo dan dusun Babadan. 

Jumlah RT di dusun Babadan sebanyak 7 RT (Rukun Tetangga).Dusun 

ini dalam rumah tidak jarang dihuni lebih dari satu Kepala Keluarga.Dari 

banyaknya Kepala Keluarga yang ada di dusun Babadan desa Balegondo 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.Mayoritas masyarakat dusun ini 

pribumi artinya mereka terlahir asli dari dusun Babadan atau bukan 

masyarakat pendatang. 

Berdasarkan data penduduk, desa Balegondo adalah desa yang 

mempunyai penduduk cukup padat. Berdasarkan data statistik desa periode 

akhir Juli 2016, keseluruhan penduduk desa Balegondo berjumlah 4346 

jiwa yang terdiri dari 2126laki-laki dan 2220 perempuan dengan jumlah 

kepala keluarga sebanyak 531 orang. 

Adapun daftar jumlah penduduk desa Balegondo berdasarkan kriteria 

usia sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Umur 

NO. 
KELOMPOK 

UMUR 
LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 0 – 4 tahun 108 115 223 

2 5 – 9 tahun 145 160 305 

3 10 – 14 tahun 204 210 414 

4 15 – 19 tahun 161 170 331 

5 20 – 24 tahun 131 116 147 

6 25 – 29 tahun 150 151 301 

7 30 – 39 tahun 238 248 486 



41 

 

 

 

8 40 – 49 tahun 244 237 481 

9 50 – 59 tahun 316 333 649 

10 60 tahun dst 429 480 909 

JUMLAH 2126 2220 4346 

Sumber: data statistik desa Balegondo. 

 

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa perbandingan 

jumlah laki-laki dan perempuan didapatkan jumlah perempuan yang lebih 

banyak. 

 

3. Tinjauan Sosial Ekonomi  

Walaupun masyarakat desa Balegondo sebagian besar berprofesi 

sebagai petani, ada juga yang mempunyai pekerjaan lain, sebagai alternatif 

untuk bertahan hidup.Selain itu masyarakat juga membuka usaha dengan 

membuka usaha yaitu warung dan toko kecil yang berisi kebutuhan rumah 

tangga.Profesi masyarakat desa Balegondo selain sektor pertanian, 

peternakan, karyawan, pegawai, industri kecil, juga tergolong dalam sektor 

jasa yaitu guru. 

Usaha-usaha yang digeluti masyarakat desa selain pertanian 

merupakan usaha alternatif yang menjadi mata pencaharian untuk 

menunjang ekonomi warga. Oleh karena itu, masyarakat desa tidak 

bergantung pada hasil panen, mereka lebih memilih untuk menghabiskan 

waktu dengan mencari usaha lain sebagai tambahan penghasilan keluarga. 

Dilihat dari segi pertanian, desa Balegondo merupakan desa 

agraris.Desa dengan lahan tanaman pangan yang luas.Lahan tanaman 

pangan di manfaatkan oleh warga desa untuk menanam padi.Selain lahan 

tanaman pangan desa tersebut juga mempunyai lahan 

perkebunan.Mayoritas warga desa memanfaatkan lahan yang dimilikinya 

untuk bercocok tanam sehingga menjadi sumber ekonomi masyarakat desa 

Balegondo. 
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Dari segi peternakan, masyarakat desa juga mempunyai keahlian 

untuk membudidayakan hewan, dengan luas lahan yang dimiliki warga 

menjadi alasan utama warga desa untuk beternak.Karena desa Balegondo 

tergolong desa yang mempunyai lahan yang luas.Sehingga masyarakat 

desa menjadikan alternatif sampingan untuk menunjang ekonomi. 

Dibawah ini ditampilkan data sektor mata pencaharian masyarakat Desa 

Balegondo yaitu: 

Tabel 3.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

NO. MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 Pegawai Negeri Sipil 376 

2 TNI/POLRI 27 

3 Swasta/BUMN 290 

4 Wiraswasta/Pedagang 48 

5 Petani 409 

6 Buruh Tani 683 

7 Nelayan 0 

8 Peternak 5 

9 Jasa 41 

10 Pengrajin 19 

11 Pekerja Seni 0 

12 Pensiunan 124 

13 Lainnya 307 

14 Tidak bekerja/menganggur 0 

Sumber: data statistik desa Balegondo. 

 

4. Tinjauan Sosial Budaya  

Kebudayaan merupakan kegiatan yang berkembang di masyarakat 

secara turun temurun.Masyarakat desa Balegondo merupakan kelompok 

masyarakat desa yang masih kental dengan adat istiadat dan peduli untuk 

melestarikanya.Karena budaya tersebut bersifat turun temurun dari nenek 

moyang yang saat ini masih dijalankan oleh masyarakat desa 

Balegondo.Sehingga budaya tersebut tetap utuh dan terjaga. 
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Budaya atau adat istiadat tidak hanya dijalankan oleh masyarakat desa 

Balegondo.Namun dilestarikan oleh masyarakat diluar desa 

Balegondo.Tradisi yang ada di desa Balegondo sebagian sudah mulai 

punah atau bergeser.Namun ada beberapa tradisi yang masih dijalankan 

sampai sekarang oleh masyarakat desa Balegondo. Berbagai macam 

kebudayaan atau tradisi yang masih melekat di desa Balegondo atau dusun 

Babadan khususnya seperti tradisi pernikahan, tradisi kelahiran, dan tradisi 

kematian. 

Secara geografis, desa Balegondo sangat menguntungkan bila dilihat 

dari sudut sosial budaya.Bangunan tempat tinggal hampir seluruhnya 

sudah permanen. Hal yang menjadi ukuran tingkat kebudayaan masyarakat 

desa Balegondo adalah cukupnya sarana sosial budaya, sarana ibadah 

seperti: masjid, mushola, madrasah, sekolah maupun sarana lainnya yang 

mencerminkan tingkat pendidikan dan sumber daya manusia penduduk 

setempat.  

Sarana tersebut adalah sebagai berikut:  

 

a. Sarana Pendidikan Umum 

1)PAUD   : 2 gedung 

2) Tk   : 2 gedung 

3) SD   : 3 gedung 

4) MI   : 1 gedung 

5) SMP/MTs  : 0 gedung 

6) SMA/MA  : 0 gedung 

7) Perguruan Tinggi : 0 gedung 

8) Perpustakaan Desa : 0 gedung 

 

b.   Sarana Pendidikan Khusus  

1) TPA    : 2 gedung 

2) Madrasah Diniyah : 1 gedung 
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c. Sarana Ibadah   

1) Masjid   : 4 buah  

2) Musholla  : 12 buah  

 

Di dusun Babadan sendiri terdapat 1 gedung PAUD, 1 gedung Tk dan 

1 gedung SD. Dan untuk pendidikan non formal atau pendidikan khusus 

hanya ada 1 gedung TPA, dan itupun hanya ada beberapa murid saja, tidak 

lebih dari 20 murid. Sarana ibadah di dusun Babadan terdapat 2 masjid 

besar dan 5 mushola, jumlah yang lumayan mengingat desa Balegondo 

yang luas dan terdapat 4 dusun. 

 

5. Tinjauan Sosial Keagamaan  

Agama merupakan kepercayaan.Setiap manusia tidak dapat 

melepaskan diri dari agama.Seperti hal nya agama Islam, Islam merupakan 

agama yang kaffah yaitu menyeluruh dan sempurna.Masyarakat desa 

Balegondo mayoritas beragama Islam dan penduduk masyarakat desa 

tersebut mayoritas pribumi.Masyarakat desa Balegondo hidup di 

lingkungan yang bersih, aman serta tertib sehingga membuat masyarakat 

untuk berperilaku sesuai yang diajarkan agama Islam. 

Di desa Balegondo agama Islam serta syariat-syariat menjadi 

pedoman (pegangan hidup) bagi masyarakat karena dengan agama, 

masyarakat mengetahui mana yang sesuai ajaran agama Islam dan mana 

yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. 

Dan dibawah ini yaitu tabel klasifikasi penduduk menurut agama di 

Desa Balegondo: 

 

Tabel 3.3 Klasifikasi Penduduk Menurut Agama 

NO. AGAMA 

JUMLAH PEMELUK 

LAKI -

LAKI 
PEREMPUAN 

1 Islam 2221 2231 
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2 Hindu 4 4 

3 Budha 3 3 

4 Kristen 4 1 

5 Katholik 1 1 

6 Konghucu 1 1 

7 Kepercayaan kepada Tuhan 

YME 

2 2 

JUMLAH 2236 2243 

Sumber: Data statistik desa Balegondo. 

 

6. Tinjauan Pendidikan  

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan.Masyarakat 

dikatakan sejahtera apabila kemampuan sumber daya manusia mampu 

mengelola sumber daya alam yang ada secara efektif dan 

efesien.Eksistensi kemampuan sumber daya yang berkualitas diperoleh 

dengan pendikan.Pendidikan adalah unsur terpenting dalam kehidupan 

manusia yang mempunyai tujuan untuk mencerdaskan bangsa serta 

pembentukan moral (perilaku) individu.Salah satunya adalah moral 

pemuda, karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa. 

Apabila moral pendidikan pemuda baik maka bangsa juga memiliki 

attitude atau perilaku yang baik.Begitu juga sebaliknya, moral (perilaku) 

pemuda bisa dikatakan buruk karena memiliki pendidikan yang sangat 

rendah.Jadi, dengan pendidikan dapat menentukan perilaku manusia 

kearah yang lebih baik. Dengan pendidikan mereka akan mengetahui 

sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan, 

dan mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui.  

Masyarakat desa Balegondo lebih mengutamakan pendidikan untuk 

anak-anaknya, walaupun mereka bermata pencaharian sebagai 

petani.Namun mereka tidak menginginkan anak-anaknya berprofesi seperti 

orang tuanya yang tanpa memperoleh pendidikan yang tinggi.Masyarakat 

desa Balegondo mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk 

menyekolahkan anaknya.Walaupun tidak sampai perguruan 
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tinggi.Mayoritas mereka menyekolahkan anaknya sampai sekolah 

menengah atas (SMA). 

Masyarakat yang menduduki kelas menengah keatas lebih memilih 

pendidikan untuk anak-anaknya di luar desa maupun kota (kabupaten). 

Sedangkan masyarakat yang menduduki kelas menengah ke bawah lebih 

memilih pendidikan untuk anak-anaknya di desa maupun dusun, karena 

tidak jauh dari rumah mereka dan mudah dijangkau. 

Dari segi pendidikan, desa Balegondo dapat dikatakan cukup maju. 

1533 orang dari jumlah penduduk usia sekolah yang ada di desa 

Balegondo telah mengenyam pendidikan formal dari sekolah dasar sampai 

dengan pendidikan tinggi. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya 

pendidikan bagi generasi penerus cukup besar meskipun pada 

kenyataannya sebagian besar dari mereka hanya mampu menyekolahkan 

anak-anaknya sampai pada tingkat SLTA saja. Berikut tabelnya:  

 

Tabel 3.4 Klasifikasi Penduduk  Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO. TAMATAN 
JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. Tidak tamat SD/Sederajat 34 65 

2. Tamatan SD/Sederajat 200 235 

3. Tamatan SMP/Sederajat 67 72 

4. Tamatan SMA/Sederajat 42 40 

5. Tamatan D1 20 30 

6. Tamatan D2 9 18 

7. Tamatan D3 25 35 

8. Tamatan S1 170 183 

9. Tamatan S2 8 5 

10. Tamatan S3 1 2 

Sumber: Data Statistik Desa Balegondo. 

 

7. Struktur Organisasi Pemerintahan DesaBalegondo 
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Untuk mengkoordinasi terhadap program-program desa sehingga 

dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu dibentuk suatu 

organisasi pemerintahan desa yang bertugas sebagai penanggungjawab 

terhadap perkembangan dan kemajuan desa.Demikian juga di desa 

Balegondo, kelengkapan susunan pemerintahan desa sebagaimana 

tercantum di bawah ini: 

 

Kepala Desa    : Siti Mathoyah 

Sekretaris Desa    : Herik Santoso 

 

Kepala Seksi 

a. Kasi Pemerintahan  : Heru Pramono 

Staf Kasi Pemerintahan  : Maryono 

b. Kasi Kesejahteraan  : Edi Santosa 

c. Kasi Pelayanan   : Sumiran 

 

Kepala Urusan (Kaur) 

a. Kaur Tata Usaha dan Umum :Joko Prayitno 

b. Kaur Keuangan   :Sulis Suryani 

c. Kaur Perencanaan   :Yusning Nilan N. 

 

Kamituwo 

a. Kamituwo I   : Julianto 

b. Kamituwo II   : Tutut K. 

c. Kamituwo III   : Slamet 

d. Kamituwo IV   : Nur Hasan 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

Setelah peneliti melakukan penelitian di desa Balegondodan terkhusus 

di dusun Babadan dengan menggunakan metode observasi,wawancara dan 

dokumentasi maka dapat dipaparkan hasilnya sebagai berikut: 
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1. Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan 

Peninjauan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam aktivitas 

pemuda di dusun Babadan dimaksudkan fokus pada aktifnya seorang 

pemuda dalam sebuah kegiatan sosial agama. Dengan peninjauan ini 

aktivitas pemuda dalam sebuah organisasi masyarakat akan tergambar 

dengan jelas. Berikut adalah hasil wawancara dengan para responden 

mengenai aktivitas pemuda dalam sosial keagaman di dusun Babadan. 

a. Keikutsertaan Pemuda dalam Berorganisasi  

Wawancara yang dilakukan peneliti, yakni dengan mengajukan 

pertanyaan seputar “apakah anda ikut dalam organisasi kepemudaan 

yang berkaitan dengan keagamaan di dusun Babadan?” dan “organisasi 

apa saja yang anda ikuti?Serta apa alasan anda memilih organisasi 

tersebut?” Jawaban yang didapatkan dari responden yang bernama 

Dewan Putranto, ia adalah salah satu pemuda di dusun Babadan yaitu 

sebagai berikut: “…. Ya, saya ikut organisasi pemuda di sini mas, akan 

tetapi saya cuma ikut di Karang Taruna saja mungkin itu juga ada 

kegiatan keagamaannya walaupun tidak setiap Minggu, karena di 

sekolahan tiap hari tugasnya banyak dan jika saya ikut organisasi lain 

saya khawatir tidak mampu dalam mengatur waktu belajar”.42 

Jawaban serupa yang ditemukan peneliti dari responden 

bernama Johan Aprilianto adalah sebagai berikut: “… Saya memang 

ikut di organisasi desa, yaitu organisasi keolahragaan lebih tepatnya 

voli se-desa Balegondo dan Karang Taruna yang ada di dusun saja 

mas, hanya itu organisasi yang saya ikuti.Karena organisasi itu saya 

anggap organisasi yang memang membawa saya maju dan 

berkembang”.43 

Ungkapan lain yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara 

dengan responden yang bernama Anggun Nur Pratiwi yang sekarang 

kuliah semester 4 mengatakan: “…Ya saya mengikuti organisasi yang 

                                                 
4206/W/27-X/2018 
4307/W/28-X/2018 



49 

 

 

 

ada di desa, organisasi itu adalah karang taruna.Saya memilih 

organisasi tersebut karena dalam sepak terjang organisasi itu memang 

cocok untuk mengembangkan rasa kesosialisasian dan juga nilai 

religius kita pada sesama”.44 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh ketua karang 

taruna dusun Babadan yang bernamaAbdul Basir yaitu: “… Ya, saya 

memang hanya mengikuti organisasi karang taruna, dikarenakan 

organisasi itu lebih peka terhadap kegiatan sosial di masyarakat dan 

merupakan wadah pembinaan dan pengembangan untuk pemuda.Dan 

saya rasa organisasi di desa ataupun dusun hanya karang taruna saja”.45 

Untuk melengkapi data di atas, peneliti menambahkan 

gambaran struktur organisasi Karang taruna yang didapati dari hasil 

observasi. Adapun struktur organisasi Karang taruna dusun Babadan 

adalahsebagai berikut:  

 

1) Pembina     : Kepala desa Balegondo 

2) Ketua     : Abdul Basir  

3) Sekretaris    : Roisatul B.  

4) Bendahara     : Robihatul Hamidah  

5) Seksi Pendidikan dan Pelatihan  

Koordinator    : Adam Suyuti  

Sekretaris    : Dewi Novita  

6) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial  

Koordinator    : Anang Zubaidi  

Sekretaris    : Sulastri  

7) Seksi Kelompok Usaha Bersama  

Koordinator   : Lukman Hakim  

Sekretaris  : Tri Rahayu  

8) Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental  

                                                 
4408/W/28-X/2018 
4505/W/20-X/2018 
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Koordinator  : Arif   

Sekretaris   : Nur Azizah  

9) Seksi Olahraga dan Seni Budaya  

Koordinator   : Johan Apriliyanto 

Sekretaris   : Andri  

10) Seksi Lingkungan Hidup  

Koordinator   : Dewan Putranto 

Sekretaris   : Fitri  

11) Seksi Hubungan Masyarakat  

Koordinator   : Anggun Nur Pratiwi 

Sekretaris   : Wahyu  

12) Seksi Keamanan Lingkungan  

Koordinator   : Darrin  

Sekretaris   :  Laila 

 

Dan menurut Kepala Desa Balegondo, ibu Siti Mathoyah 

menerangkan jika di dusun atau desa Balegondo sendiri organisasi 

kepemudaannya yang menyangkut keagamaan masih belum ada. 

Seperti contoh organisasi islam yaitu; IPNU (Ikatan Pemuda Nahdlatul 

Ulama) ataupun IRMAS (Ikatan Remaja Masjid) menurut beliau tidak 

ada di desa, namun beliau menambahkan kalau adanya di kecamatan, 

dan itu pun pemuda-pemuda yang ikut juga sedikit. 

“Pemuda di desa Balegondo ini khususnya di dusun Babadan 

masih awam terkait organisasi apalagi organisasi yang diluar wilayah 

desa mas, malas untuk ikut bergabung ataupun berpartisipasi didalam 

organisasi tersebut.Taunya organisasi ya karang taruna saja, karena 

memang yang ada cuma itu. Mereka acuh tak acuh terhadap kondisi di 

sekitarnya dan cenderung egois dan lebih mementingkan bekerja bagi 
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yang sudah lulus sekolah dan melanjutkan kuliah di luar kota. Seakan-

akan tidak perduli dengan lingkungan sekitar”.46 

Bapak Sutomo selaku pemuka agama dusun Babadan 

menambahkan, “....jaman sekarang pemuda-pemuda tidak mau untuk 

diajak berorganisasi ataupun bersosial dengan masyarakat.Orangtua 

mereka sendiri juga kurang dalam membimbing pentingnya pengaruh 

pemuda dalam sosial ataupun terlebih lagi keagamaan. Karena menurut 

beliau anak-anak muda jaman sekarang sudah amburadul dan demi 

mencegah perilaku negatif anak-anak muda, organisasi-lah terlebih 

organisasi keagamaan yang membentengi diri mereka dari perilaku 

negatif......”.47 

 

b. Partisipasi Pemuda dalam Sosial Keagamaan di Lingkungan 

Wawancara yang dilakukan penelitidengan beberapa pemuda di 

Dusun Babadan salah satunya yaitu menerangkan bahwa kurang 

aktifnya pemuda yang berpartisipasi keagamaan di lingkungan, seperti 

yang diutarakan Ketua Karang taruna dusun Babadan yang bernama 

Abdul Basir, saya memberikan pertanyaan sebagai berikut “Apakah 

anda aktif dalam mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan 

keagamaan di Dusun Babadan, seperti contoh pengajian, selamatan 

dan juga organisasi remaja masjid atau hal-hal yang berkaitan dengan 

kegiatan agama Islam?” Dan jawaban beliau yaitu; “Nggak mas, ya 

gimana ya mas, soalnya saya kalau hari masuk (senin-sabtu) juga 

kerja, dan kerjanya juga shift.”48 

Menurut Anggun Nur Pratiwi, pemudi di dusun tersebut 

dengan pertanyaan yang sama yaitu, “Kalau di dusun nggak ikut 

kegiatan keagamaan mas, tapi kalau di kampus ikut organisasi tentang 

keagamaan dan juga sosial. Ya karena saya juga jarang pulang. Kalau 

di kampus saya PMII dan ikut grup remaja islami. Ya kedengarannya 
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seperti grup tentang pemuda-pemuda seagama islam tapi lebih seperti 

organisasi sih mas”.49 

Dewan Putranto menambahkan, “Ya sebetulnya pengen aja 

mas, soalnya saya juga sibuk untuk belajar dan fokus sekolah karena 

sebentar lagi ujian”.50 

Berbeda dengan Dewan Putranto, Johan Apriliyanto 

menegaskan bahwa dengan pertanyaan yang sama, yaitu, “Karena 

banyak faktor mas, selain saya masih bersekolah saya juga membantu 

keluarga berjualan mas kalau malam hari. Jujur saja bapak saya pun 

juga jarang mengikuti selamatan kalau diundang ya karena itu tadi, 

jualan kalau malam hari. Setiap malam jaga toko sama warung ya saya 

sebagai anak juga ikut membantu”.51 

Bapak Sutomo selaku pemuka agama berpendapat sebagai 

berikut, “.... Kalau saya perhatikan pemuda jaman dulu dengan 

pemuda jaman sekarang itu berbeda mas.Kalau jaman dulu pemudanya 

aktif untuk rebutan menjadi muadzin ataupun berebut pujian dan 

iqomah. Boro-boro itu mas, lha wong saya lihat dimasjid itu pemuda 

dan remaja jaman sekarang yang ikut sholat berjamaah sangat minim 

bahkan tidak ada”.52 

Beliau menegaskan, “....... Dan waktu kerja bakti juga pemuda 

sangat minim partisipasi, tidak ada yang membantu untuk ikut kerja 

bakti. Makanya anak saya, saya nasehati dan beri bimbingan terus mas 

pentingnya bersosial dengan yang lain khususnya dalam hal 

keagamaan, karena itu sangat penting untuk masa depan atau mereka 

sudah dewasa nanti”.53 

Bapak ketua RT dan bapak Andri Mulyadi dusun setempat, 

kebetulan saya wawancarai dalam satu tempat menambahkan, “..... 
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Anak-anak tu sekarang tidak ada yang mau diajak kerja bakti, ada yang 

cuma beberapa pemuda saja. Mereka isinya kalo nggak keluar bermain 

ya ngopi sama ngegame dengan teman-teman mereka. Trus kalo di 

nasehati itu susah mas, malah tidak menggubris seperti anak saya 

contohnya”....,54 bapak RT menambahkan, “ juga dilihat saja waktu 

sinoman selamatan atau kirim doa, anak sekarang juga susah untuk 

diajak membantu sinoman, karena mungkin ada yang sibuk dengan 

urusannya, sekolahnya ataupun belajar, ya seperti itu saya juga kurang 

tahu. Memang orangtua sudah menasehati tapi kembali lagi pada anak-

anaknya, mungkin juga orang tua terlalu memanjakannya bahkan juga 

kurang tegas dalam menasehati”.55 

2. Faktor yang Melatar Belakangi Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan 

Sosial Keagamaan 

Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan 

dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik 

secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perencanaan, 

pelaksanaan program dan evaluasi. Dalam menghadapi pemuda dan 

remaja tentunya akan menemukan suatu penghambat dan pendukung 

untuk mengetahui partisipasi generasi muda, salah satu hambatannya 

adalah kurangnya motivasi dan pembinaan dari orangtua itu sendiri dan 

yang mendukung adalah kesadaran dari individu pemuda dan remaja untuk 

terjun langsung dalam melakukan kegiatan kepemudaan.  

Berpartisipasi dalam kegiatan sosisal keagamaan tidaklah mudah 

banyak hambatan yang menjadikan pemuda atau remaja tersebut menjadi 

ragu, ragu bukan karena kegiatan itu tidak bermanfaat namun ragu akan 

dengan dirinya sendiri dalam ikut berperan dalam kegiatan kepemudaan. 

Selain faktor penghambat ada juga faktor yang mendukung agar pemuda 

dan remaja ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan. 
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Berikut paparan dari bapak Sutomo mengenai faktor penghambat 

partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial keagamaan: “saya tidaklah 

memaksa kehendak para pemuda-pemudi ataupun remaja untuk berperan 

aktif dalam kegiatan keagamaan, kan juga kesibukkan individu berbeda-

beda mas. Banyak faktor penghambatnya mengapa tidak berperan serta 

dalam kegiatan kepemudaan ini, misal ada yang kerja diluar kota, 

meneruskan keperguruan tinggi di luar kota, kurang percaya diri untuk 

bersosial. Kalau faktor yang mendukung adalah kita sebagai makhluk yang 

hidup di kemasyarakatan harus punya rasa kesadaran bersosial yang tinggi, 

apalagi pemuda yang dirumah yang masih sekolah itu harus dibimbing lagi 

ke arah yang lebih baik.Itu contohnya mas”.56 

Paparan  dibenarkan oleh Bapak Jaenuri selaku ketua RW: “... 

banyak banget mas faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam 

kegiatan sosial keagamaan, misalnya didaerah kita ini kan juga banyak 

pemuda dan remaja yang putus sekolah karena masalah ekonomi keluarga 

yang menjadikan mereka sibuk dengan mencari uang, kemudian juga 

banyak pemuda dan remaja yang mengalami pernikahan dini jadi sibuk 

mengurus keluarga....”.57 

“Dimana ada hambatan disitu pasti ada pendukungnya juga, dalam 

hal ini faktor yang mendukung yaitu mungkin pemuda dan remaja yang 

benar-benar mempunyai jiwa sosial yang tinggi sehingga mereka peduli 

akan dibawa kemana kemasyarakatannya apabila tidak ada generasi 

penerus terutama generasi muda.Tapi tidak semuanya seperti itu bahkan 

yang seperti itu tidak bisa mempengaruhi yang lainnya untuk memiliki 

jiwa sosial terhadap agama seperti contoh simpel ikut mengurus masjid 

atau kegiatan keagamaan lainnya seperti yasinan, tahlil atau malah 

menjadi muadzin.  Itu menurut saya lho mas, hehe..”.58 

Dan salah seorang pemuda yang bernama Johan Aprilianto yang 

saya wawancarai mengatakan bahwa faktor yang penghambat yaitu, 

                                                 
5604/W/19-X/2018 
5702/W/17-X/2018 
5802/W/17-X/2018 



55 

 

 

 

“Karena banyak faktor mas, selain saya masih bersekolah saya juga 

membantu keluarga berjualan mas kalau malam hari. Jujur saja bapak saya 

pun juga jarang mengikuti selamatan kalau diundang ya karena itu tadi, 

jualan kalau malam hari. Setiap malam jaga toko sama warung ya saya 

sebagai anak juga ikut membantu”.59 

Ketua Karang Taruna yang bernama Abdul Basir menambahkan, 

“ya karena faktor pekerjaan. Tapi untuk teman-teman (pemuda) yang tidak 

sibuk dan bisa mengikuti kegiatan tersebut seharusnya ikut dan aktif 

proaktif supaya teman-temannya juga ikut berpartisipasi”.60 

Memang jawaban sebagian besar koresponden yang saya 

wawancarai faktor penghambat yang mempengaruhi pemuda dalam 

partisipasi sosisal keagamaan hampir sama, yaitu; kurangnya motivasi dan 

pembinaan dari orangtua itu sendiri, kurangnya kesadaran dari individu 

pemuda karena pemuda usia sekolah menengah pertama bahkan sampai 

perguruan tinggi egonya masih tingi dan lebih mementingkan urusannya 

sendiri serta lebih banyak main-main dengan teman sebaya. Kurangnya 

pengetahuandan edukasi pentingnya untuk terjun langsung dalam 

melakukan kegiatan kepemudaan, juga ada yang kerja diluar kota, 

meneruskan keperguruan tinggi di luar kota, kurang percaya diri untuk 

bersosial dan juga banyak pemuda dan remaja yang putus sekolah karena 

masalah ekonomi keluarga yang menjadikan mereka sibuk dengan mencari 

uang, kemudian juga banyak pemuda dan remaja yang mengalami 

pernikahan dini jadi sibuk mengurus keluarganya. 

 

3. Strategi Peningkatan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Keagamaan 

Peninjauan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam aktivitas 

pemuda di dusun Babadan dimaksudkan fokus pada aktifnya seorang 

pemuda dalam sosial keagamaan dalam masyarakat yang berkembang. 

Dengan peninjauan ini aktivitas pemuda tergambar dengan  jelas. Berikut 
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adalah hasil wawancara dengan para responden mengenai hal apa dan juga 

strategi apa yang bisa meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan 

sosial keagamaan. 

Menurut hasil wawancara dengan responden yang bernama bapak 

Kamaludin, beliau adalah ketua RT 04 dusun Babadan adalah sebagai 

berikut: “… Membentuk organisasi pemuda IPNU mas kalau menurut 

saya, untuk memelihara rasa persatuan dan kekeluargaan di antara pelajar, 

pemuda dan mahasiswa dusun Babadan. Kedua, untuk tegak dan 

berkembangnya ajaran Islam, kesempurnaan pendidikan, dan pengajaran, 

serta ukhuwah pelajar ahlussunah wal jamaah”.61 

Dan jawaban yang diungkapkan oleh bapak Jaenuri selaku ketua 

RW dusun Babadan  adalah: “… Kalau saya lihat-lihat di dusun ini banyak 

sekali warga NU nya, menurut saya membentuk organisasi IPNU di desa 

sebagai wadah berhimpun pelajar putra- putri Nahdlatul Ulama, serta 

sarana  komunikasi,  interaksi  dan  integrasi pelajar putra-putri Nahdlatul 

Ulama, menggalang Ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syi’ar 

Islam dan kepemudaan yang baik berguna bagi sekitar serta  sebagai 

sarana kaderisasi dan keilmuan pelajar putra-putri dusun Babadan atau 

juga desa Balegondo untuk mempersiapkan kader-kader bangsa”.62 

Dari pernyataan responden di atas, tergambar adanya organisasi di 

dusun Babadan baik berupa perkaderan atau kegiatan yang ada kaitannya 

dengan kemasyarakatan, bhakti sosial, dan lain-lain. 

Dan menurut pemuka agama dusun Babadan, bapak Sutomo “… 

Yang dibutuhkan di dusun ini yaitu seperti remaja masjid/IRMAS, karena 

dusun kita sudah jauh tertinggal dengan dusun/desa yang lain yang sudah 

ada IRMAS-nya. Dan tujuannya adalah: (1) meningkatkan tali silaturahmi 

dan ukhuwah Islamiyah antar sesama warga dusun Babadan. (2) 

meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta. 

(3) memberikan wawasan dan pengetahuan tentang nilai-nilai keIslaman 
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yang mendalam kepada remaja, pemuda dan mayarakat. (4) menumbuhkan 

rasa kecintaan terhadap Allah SWT dan Rasulullah SAW serta Alquran 

dan Sunnah. (5) menciptakan harmoni syiar Islam yang diaplikasikan 

melalui segala aktifitas yang diadakan dalam organisasi ini”.63 

Beliau menambahkan “… Kegiataan yang yang dilakukan oleh 

yaitu; (1) mengadakan kegiatan kajian keislaman, (2) majelis taklim, (3) 

peringatan maulid nabi SAW, (4) Bhakti sosial bersama masyarakat, (5) 

melakukan diskusi bulanan”.64 

Dan menurut ketua karang taruna dusun Babadan, “.....sudah 

tergambar adanya kegiatan yang membangun diri pemuda dalam 

berorganisasi di karang taruna, cuma lebih di kembangkan lagi seperti 

mengadakan perkumpulan yang rutin setiap minggu sekali”.65 

Pelaksanaan dalam pendidikan Islam non formal di dusun Babadan 

salah satunya adalah belum adanya kegiatan majelis taklim ataupun kajian 

keislaman. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari 

kepala desa Balegondo, yaitu bu Siti Mathoyah adalah sebagai berikut:  

”… Mungkin keberadaan majelis taklim ataupun kajian keislaman 

ini memang baik untuk mendalami pengaetahuan Islam lebih dalam, 

karena memang di dusun Babadan belum ada.Majelis taklim atau kajian 

keislaman tersebut dipegang sepenuhnya oleh IRMAS, dan mayoritas 

peserta kegiatan itu pemuda yang sudah tua mas, maksudnya yang sudah 

berkeluarga seperti di desa Balegondo.Nah, mungkin remaja bisa ikut 

andil atau membantu dan juga sebagai ajang latihan para pemuda di 

kemudian hari”.66 

Beliau menambahkan adapun tempat dalam penyelenggaraan 

kegiatan majelis taklim ataupun kajian keislaman berdasarkan hasil 

wawancara adalah: “… Kegiatan majelis taklim serta kajian keislaman itu 

dilakukan di masjid.Warga desa sangat senang apabila 
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terealisasikan.Memang respon warga dalam menerima pembelajaran di 

majelis taklim dengan baik terutama bapak-bapak dan ibu-ibu”.67 

Mengenai penjadwalan dalam kegiatan tersebut,  “… Banyak sekali 

kegiatan yang ada di kegiatan majelis taklim, antara lain; pengajian 

mingguan, santunan yatim piatu, ziarah walisongo dan pengajian rutin atau 

peringatan-peringatan hari besar Islam”.68 

Salah seorang pemuda, Dewan Putranto menambahkan, “Ya 

seharusnya pemuda lebih mawas diri untuk bersosial agama atau sosial 

keagamaan. Karena kita semua pemuda memeluk agama dan menjalankan 

agama sudah sepatutnya untuk ikut andil dalam bermasyarakat. Ya 

walaupun saya sendiri juga minim partisipasi mas”.69 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Bagaimana Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan 

Partisipasi pemuda dalam hal kemasyarakatan dan sosial seperti kerja 

bakti, bakti sosial maupun kegiatan sosial sejenisnya, mengacu pada 

wawancara dengan beberapa narasumber di dusun Babadan, keikutsertaan 

pemuda dalam hal ini dirasa kurang. Dalam hal ini para pemuda belum 

mampu menampilkan ataupun belum maksimal dalam partisipasi dalam 

bidang sosial. Seperti yang dikemukakan oleh ‘Walgito’, partisipasi 

masyarakat memiliki hubungan yang erat antara individu satu dengan individu 

yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal 

balik. Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.70 

Dilihat dari wawancara dari berbagai narasumber, tokoh pemuda dan 

juga masyarakatnya mengatakan bahwa sedikit yang dengan sadar 

berpartisipasi dan selebihnya minim kontribusi dari pemuda. Pentingnya 

partisipasi, pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna 

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat 

setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-

proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek 

atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 

perencanaannya, karena mereka akan lebih 
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mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki 

terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila 

masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat atau kegiatan 

masyarakat mereka sendiri.71 

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya 

kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun 

tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan 

mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan 

untuk jangka yang lebih panjang. Dan pemuda diharapkan didalamnya tersebut 

guna untuk melatih di tempat ataupun kondisi masyarakat yang lainnya 

seumpama pemuda tersebut sudah berkeluarga. 

Dan lebih lagi dalam kegiatan keagamaan, seperti contoh aktif dalam 

beribadah di masjid/mushola, membantu tentang hal keagamaan/membantu 

peladen sinoman, mengadakan perayaan hari besar Islam, membuat 

kegiatan/kajian agama,dll, keikutsertaan pemuda dalam hal ini juga rendah 

partisipasi dan kontribusi pemuda. Karena dilihat dari keterangan dari 

masyarakat dan pemudanya sendiri yang telah diwawancarai mengatakan 

masih belum maksimal, karena banyak faktor. Seharusnya peranan pemuda 

dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam kegiatan keagamaan, kurang 

lebih sama dengan peran warga yang lainnya di masyarakat. Pemuda mendapat 

tempat istimewa karena mereka dianggap kaum revolusioner yang sedang 

mencari peran dalam tatanan sosial. Dalam hal ini yang mayoritas 

penduduknya adalah muslim akan sangat berkembang dalam hal keagamaan 

jika pemudanya maksimal dalam partisipasi dan lebih mengembangkan 

kegiatan keagamaan. Dan pada saatnya nanti sewaktu mereka mendapatkan 

peran, dia akan menuangkan ide-ide barunya ke masyarakat.72 

Lebih lanjut peran nyata pemuda dalam organisasi seperti Karang 

Taruna terbilang lebih baik dalam keikutsertaannya menghidupkan organisasi 
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Menuju Penerapan (Depok: FISIP UI Press, 2007), 33. 



61 

 

 

 

ini. Sebab organisasi inilah satu-satunya yang ada di dusun tersebut dan rata-

rata pemudanya ikut serta dalam organisasi ini walaupun juga belum maksimal. 

Karena peran organisasi ini sebenarnya adalah penyadaran, pemberdayaan, dan 

pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan oleh pemuda 

di masyarakat.Seperti kepeloporan pemuda dalam perayaan hari-hari besar 

nasional ataupun kegiatan yang bersifat massal.Sudah sepantasnya pemuda 

mengambil peran lebih dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, karena pemuda 

sudah di berikan jaminan oleh Negara untuk menjadi motor pergerakan 

masyarakat. 

Padahal, dulu biasanya pemuda lah yang berperan aktif dalam 

menyukseskan kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti acara keagamaan, 

peringatan Hari Kemerdekaan, kerja bakti dan lain-lain. Seandainya saja 

pemuda-pemuda zaman dahulu seperti Ir. Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo 

dan lain-lain masih hidup pasti mereka sedih melihat pemuda-pemuda 

sekarang ini yang lebih mementingkan kesenangan pribadi. Generasi yang 

menjadi harapan mereka melanjutkan perjuangan mereka, tidak punya lagi 

semangat nasionalisme.Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita 

semua. Mengapa terjadi pergeseran peran pemuda, pemuda kurang maksimal 

dalam kegiatan masyarakat terkhusus kegiatan keagamaan.73 

Seperti apa yang dikatakan bapak Sutomo selaku pemuka agama dusun 

Babadan menambahkan, jaman sekarang pemuda-pemuda tidak mau untuk 

diajak berorganisasi ataupun bersosial dengan masyarakat dan kurangnya 

kesadaran antar individu. Orangtua mereka sendiri juga kurang dalam 

membimbing pentingnya pengaruh pemuda dalam sosial ataupun terlebih lagi 

keagamaan.Karena menurut beliau anak-anak muda jaman sekarang sudah 

terkontaminasi dunia luar dan demi mencegah perilaku negatif anak-anak 

muda, organisasi-lah terlebih organisasi keagamaan yang membentengi diri 

mereka dari perilaku negatif. 

Pemuda di Dusun tersebut belum maksimal dalam menampilkan peran 

pemuda sebagai pelopor dalam kehidupan masyarakat ataupun sosial dan juga 
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kegiatan keagamaan di Dusun setempat. Sebagaimana yang terefleksikan 

dalam makna peristiwa sumpah pemuda.74 

 

B. Faktor yang Melatarbelakangi Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial 

Keagamaan 

Dalam menghadapi pemuda tentunya akan menemukan suatu 

penghambat untuk mengetahui partisipasi generasi muda, salah satu 

hambatannya adalah kurangnya motivasi dan pembinaan dari orangtua itu 

sendiri dan yang mendukung adalah kesadaran dari individu pemuda dan 

remaja untuk terjun langsung dalam melakukan kegiatan kepemudaan.  

Berpartisipasi dalam kegiatan sosisal keagamaan tidaklah mudah, 

banyak hambatan yang menjadikan pemuda atau remaja tersebut menjadi 

ragu, ragu bukan karena kegiatan itu tidak bermanfaat namun ragu akan 

dengan dirinya sendiri dalam ikut berperan dalam kegiatan kepemudaan.75 

 Adapun faktor penghambat yang menjadi penghalang peran serta atau 

partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial keagamaan di dusun Babadan ini 

meliputi:  

1. Faktor Internal 

a. Keluarga  

Pemuda yang memilih melanjutkan hidupnya untuk berkeluarga 

atau menikah biasanya akan lebih mementingkan kepentingan 

keluarganya. Walaupun di beberapa kesempatan masih mampu 

berpartisipasi, namun mereka yang sudah berkeluarga tetap lebih 

memprioritaskan keluarganya.Sehingga sedikit menghambat eksistensi 

pemuda tersebut di masyarakat atau terkhusus sosial keagamaan di 

dusun Babadan. 

b. Latar Belakang yang Berbeda-beda  

                                                 
74Khairudin Heru, Peran Organisasi Sosial Dalam Masyarakat, 2015, 

(http://rekayasakomputer.blogspot.co.id/2015/01/peran-organisasi-sosial-dalam-masyarakat.html) 
75Soetomo,Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 117. 

http://rekayasakomputer.blogspot.co.id/2015/01/peran-organisasi-sosial-dalam-masyarakat.html
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Latar belakang yang berbeda-beda dari pemuda/pemudi 

menjadikan mereka terhambat dalam partisipasinya terhadap kegiatan 

sosial keagaman di dusun Babadan, seperti mereka tidak menyukai 

sosial atau bersosial dengan masyarakat, ada juga yang mengaku kurang 

percaya diri. Dengan latar belakang yang berbeda tersebut membuat 

adanya perbedaan pandangan dalam proses pelaksanaan kegiatan 

partisipasi seperti di keorganisasian, sehingga hal tersebut sering kali 

menjadi penghambat yang paling sulit dicarikan solusinya. 

2. Faktor Eksternal 

a. Pekerjaan  

Pekerjaan menjadi salah satu alasan yang harus diterima oleh 

masyarakat dan khususnya pemuda itu sendiri sebagai faktor 

penghambat terhadap partisipasi pemudanya. Karena setiap individu 

pasti menginginkan yang terbaik bagi kariernya sebagai penunjang di 

masa depan, sehingga mengurangi sumbangsih atau partisipasi pemuda 

tersebut dalam sosial keagamaan di dusun Babadan. 

b. Pendidikan 

Kurangnya kesadaran terhadap partisipasi bersosial ataupun 

sosial keagamaan menjadi salah satu faktor yang menghambat 

partisipasi pemuda dalam sosial keagamaan di dusun Babadan desa 

Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.Hal ini karena 

pemuda yang berpendidikan kurang tidak mementingkan hal seperti itu, 

betapa pentingnya bersosial dengan masyarakat dan khususnya 

berpartisipasi dalam hal sosial keagamaan.Jadi, mereka berpartisipasi 

hanya sebatas untuk melihat saja dan ikut-ikutan temannya, tetapi 

mereka tidak ikut sesuai hati nuraninya. 

Dari beberapa faktor penghambat yang menjadi permasalahan terhadap 

partisipasi pemuda dalam sosial keagamaan di dusun Babadan dapat 

dikerucutkan bahwa faktor-faktor tersebut sebagian besar berasal dari faktor 

internal khususnya kesadaran individu pemuda/pemudi itu sendiri. 
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Dari hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat berbagai kendala yang menjadi faktor 

penghambat terhadap partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial keagamaan di 

dusun Babadan desa Balegondo kecamatan Ngariboyo kabupaten 

Magetan.Faktor penghambat tersebut membuat partisipasi pemuda dalam 

kegiatan sosial keagamaan menjadi kurang optimal dan membutuhkan 

berbagai upaya sebagai suatu usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut.76 

 

C. Strategi Peningkatan Partisipasi dalam Kegiatan Sosial Keagamaan 

Seperti halnya yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang saya 

wawancarai, dari masyarakat serta beberapa pemuda, dalam mengatasi 

partisipasi pemuda dalam sosial keagamaan di Dusun Babadan Desa 

Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.Adanya beberapa 

permasalahan yang terjadi tersebut, sebagai solusi untuk mengatasinya, dan 

upaya yang dilakukan tersebut telah disesuaikan dengan permasalahan yang 

terjadi.77 

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa adanya berbagai permasalahan tersebut di atas merupakan 

faktor penghambat terhadap partisipasi pemuda dalam sosial keagamaan.Oleh 

karena itu, perlunya solusi ataupun strategi peningkatan yang tepat untuk 

mengatasinya, sehingga tujuan dari adanya beberapa solusi tersebut dapat 

mengurangi atau meminimalisir segala permasalahan yang terjadi.Selain itu, 

mereka juga mampu mengembangkannya secara optimal.Dan berikut strategi 

peningkatan yang akan dilakukan; 

1. Membentuk IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) 

Tujuan organisasi pemuda IPNU di sini ialah pertama, untuk 

memelihara rasa persatuan dan kekeluargaan di antara pelajar, pemuda dan 

                                                 
76 Ibid, 118 – 120. 
77

Ach Wazir, dkk,Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat(Jakarta: 

Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD 

Prevention and Care Project, 1999), 201. 
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mahasiswa di dusun Babadan. Kedua, untuk tegak dan berkembangnya 

ajaran Islam, kesempurnaan pendidikan, dan pengajaran, serta ukhuwah 

pelajar ahlu sunnah wal jamaah. Kegiatan yang diselenggarakan IPNU di 

antaranya; pelatihan kaderisasi pemuda, masa kesetiaan anggota IPNU, 

kegiatan pemberian bantuan bagi fakir miskin, diskusi rutin mingguan, dan 

juga kegiatan pendidikan Al-Qur’an, dan lain-lain. 

2. Membentuk IRMAS (Ikatan Remaja Masjid)  

Untuk mengorganisir semangat ukhuwah remaja dalam 

berorganisasi di IRMAS, dibutuhkan adanya suatu tujuan yang jelas dalam 

berorganisasi.Tujuan IRMAS di dusun ini adalah untuk: (1) meningkatkan 

tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antar sesama warga dusun 

Babadan. (2) meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT, serta. (3) memberikan wawasan dan pengetahuan tentang 

nilai-nilai keislaman yang mendalam kepada remaja, pemuda dan 

mayarakat. (4) menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Allah SWT dan 

Rasulullah SAW serta Al-quran dan Sunnah. (5) menciptakan harmoni 

syiar Islam yang diaplikasikan melalui segala aktifitas yang diadakan 

dalam organisasi ini. 

Dan kegiataan yang yang dilakukan oleh IRMAS nantinya yaitu; (1) 

mengadakan kegiatan kajian keislaman, (2) majelis taklim, (3) peringatan 

maulid nabi SAW, (4) Bhakti sosial bersama masyarakat, (5) melakukan 

diskusi bulanan”. Dari uraian dan hasil wawancara di atas jelas sudah 

tergambar  adanya kegiatan yang menunjang aktivitas yang positif untuk 

pemuda di dusun Babadan. 

3. Mengoptimalkan Karang Taruna 

Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut, berdasarkan hasil 

wawancara dengan ibu kepala desa yaitu;yang berkaitan dengan kegiatan 

Karang taruna di sini adalah menyelenggarakan bhakti sosial 

kemasyarakan, pelatihan rutin olah raga (baik volly, senam, badminton 

atau sepak bola), peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar 
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Islam, kegiatan seni budaya Islam, penyelengaraan lomba 17-an dan 

diskusi rutin bulanan.   

Sudah tergambar dengan jelas adanya kegiatan yang membangun 

diri pemuda dalam berorganisasi di karang taruna dusun Babadan.Dari 

rangkaian pernyataan yang dipaparkan di atas, tujuan dan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan di 

dusun Babadan sudah tergambarkan dan telah diungkapkan dengan baik.78 

 

 

  

                                                 
78Soetomo,Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 55-

57. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti dengan judul Partisipasi 

Pemuda dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Dusun Babadan Desa Balegondo Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Partisipasi pemuda di Dusun Babadan dalam segi sosial kemasyarakatan yaitu ada yang ikut 

serta dalam kerja bakti, bakti sosial desa dan juga membantu atau gotong royong dalam 

peladen sinoman, walaupun tidak semuanya aktif dalam kegiatan tersebut. Dan dalam segi 

keagamaan ada yang ikut serta dalam remaja masjid, pengajian rutin, tasyakuran hari besar 

keagamaan dan juga selamatan. Dalam organisasi kepemudaannya sendiri para pemuda hanya 

mengikuti Karang Taruna yang ada di Dusun Babadan. 

2. Faktor yang melatarbelakangi partisipasi pemuda dalam sosial keagamaan di dusun Babadan 

yaitu a) Faktor Internal: Keluarga, Latar Belakang yang Berbeda-beda, serta b) Faktor 

Eksternal: Pendidikan, Pekerjaan. 

3. Strategi peningkatan yang akan dilakukan; 1) Membentuk IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul 

Ulama), 2) Membentuk IRMAS (Ikatan Remaja Masjid), 3) Mengoptimalkan Karang Taruna. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi pemuda, di era milenial yang sekarang ini seharusnya lebih kreatif dalam mencari 

informasi dan pengetahuan khusunya tentang keagamaan dengan memanfaatkan internet 

ataupun media sosial dan juga sejenisnya.  

2. Lembaga pendidikan seharusnya memberikan bimbingan bagi pemuda untuk 

mengkonstribusikan pengetahuan yang mereka miliki, karena banyak potensi dalam diri 

mereka yang harus dikembangkan dan itu semua butuh kerja sama yang baik untuk 

memberikan fasilitas dan kesempatan. 

3. Bagi masyarakat, harus mendukung dan memberikan kesempatan untuk pada generasi muda 

untuk berkreasi dan selalu aktif dalam kemasyarakatan khususnya sosial keagamaan dan 

edukasi pendidikan Islam. Masyarakat haruslah menjadi controlling dalam pergaulan pemuda 

karena banyak tantangan budaya barat yang akan mereka hadapi sedang psikologis pemuda 

selain sangat aktif juga labil, dan tugas masyarakat adalah menjaga labilitas pemuda untuk 

merespon hal-hal yang negative. 
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