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ABSTRAK 

Mukarromah, Dewi Masqurotul A’yun. 2019. Peran 

Tokoh Agama dan Masyarakat Dalam Melakukan 

Pembinaan Kegiatan Keagamaan Remaja Di Desa 

Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2018/2019.Skripsi Jurusan Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Harjali , M.Pd.  

Kata kunci: Peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, 

Pembinaan Kegiatan Keagamaan , 

Remaja . 

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan 

orang-orang yang terkemuka,dan orang yang mempunyai 

keunggulan dalam bidang keagamaan, sosial, budaya serta 

menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat 

anggota masyarakatnya.Karena di Desa Bajang Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2018/2019 ini terjadi 

berbagai kondisi sosial keagamaan yang memprihatinkan. 

Banyaknya anak remaja yang kurang aktif dalam mengikuti 

kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, harus perlu adanya 

pembinaan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk. (1) untuk mengetahui 

kondisi sosial keagamaan remaja di Desa Bajang, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun 2018/2019. 

(2) mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan 

rendahnya minat remaja untuk mengikuti kegiatan 

keagamaan di Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten 

PonorogoTahun2018/2019.(3) mendeskripsikan peran yang 

dilakukan tokoh agama dan masyarakat dalam melakukan 

pembinaan kegiatan keagamaan remaja di Desa Bajang, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun 2018/2019. 
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Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik 

pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan 

okumentasi. Teknik Analisis data menggunakan Miles dan 

Huberman denganlangkah-langkah reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan.  

Dari Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Kondisi 

sosial keagamaan remaja yang sangat minim sekali seperti 

halnya banyak ditemukannya anak-anak remaja yang tidak 

bisa membaca al-Qur’an, dan tidak mau aktif mengikuti 

kegiatan keagamaan. Sehingga perlu adanya pembinaan 

kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama dan 

masyarakat. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya 

minat remaja mengikuti kegiatan keagamaan  karena faktor 

keluarga, sekolah dan faktor masyarakat. Karena hal 

tersebut sangat mempengaruhi sekali dalam suatu proses 

belajar mupun pergaulan anak.(3) Peran yang harus 

dilakukan tokoh agama dan masyarakat yaitu harus 

memberikan contoh yang baik, dan harus selalu aktif 

mengajak anggota masyaraktnya dalam hal kebaikan, 

membimbing, membina, mengarahkan, menasihati. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat Indonesia mayoritas adalah

penduduk agamis, sehingga masyarakat Indonesia  telah
menetapkan agama sebagi bagian yang tidak
terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Karena pada
dasarnya sudah tercantum dalam Pancasila yaitu sila
pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal
ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat, agama
merupakan bagian penting bagi kehidupan mereka baik
secara individu maupun sosial. Sebagaimana telah
banyak diketahui, bahwa nilai-nilai agama itu
mengandung ajaran yang mewajibkan manusia untuk
selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan
sesama manusia bahkan terhadap lingkungan
sekitarnya. Pada umumnya pemahaman masyarakat
terhadap nilai-nilai yang ada dalam agama itu lebih
ditekankan pada bagaimana hubungan manusia dengan
Tuhannya saja, maka tidak heran jika selama ini
pengalaman keagamaan lebih banyak ditekankan pada
aspek ritual ( ibadah ) saja. Sementara agama itu juga
mengatur kewajiban peran serta masyarakat dalam
kehidupan sosial jarang dilakukan, sehingga sangat
logis jika agama saat ini seolah-olah belum mampu
mengatasi berbagai masalah persoalan sosial dalam
kehidupan masyarakat. Bahkan agama kerap dituding
sebagai penyebab munculnya disharmoni dalam
kehidupan suatu masyarakat dengan munculnya banyak

1
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konflik keagamaan. 1 Dalam menghadapi perubahan
tersebut diperlukan orang-orang yang cerdas,
berpengetahuan luas dan orang-orang yang memiliki
etos kerja yang tinggi. Maka perlu
ditumbuhkembangkan kesadaran epistimologis umat
Islam dalam mewujudkan ajaran Islam dalam
kehidupan sehari-hari. Karena selama ini, nilai-nilai
ajaran Islam hanya berfungsi sebagai slogan dan
pembenaran serta penolakan terhadap fenomena sosial
yang berkembang. Sehingga diperlukan sektor
pendidikan agar manusia memiliki pengetahuan,
keterampilan, berjiwa demokratis, memiliki
kemampuan sosial, kemampuan membangun
masyarakat yang beradab, memiliki kemampuan kinerja
tinggi serta memiliki kemampuan spiritual ilahiyah
yang tinggi.2

Agama (al-din) merupakan faktor yang
mendorong manusia untuk bekerja sama (al-tanashur),
mencegah terjadinya pertikaian ( al-taqatu’)dan konflik
sosial (al-tadabur). Berdasarkan ikatan agama yang
sama, masyarakat melakukan sistem pergaulan
keagamaan yang diterapkan dalam hubungan-hubungan

1 Abdul Jamil Wahab, Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat
Indonesia (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementrian Agama RI, 2015), 15-16.

2 Hujar AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam (Yogyakarta,
Safiria Insania Press, 2003), 269-271.
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berkelanjutan (mutawashiilin) dan tolong menolong
(mutanasbirin).3

Agama juga memberikan kemantapan batin,
rasa bahagia, rasa terlindungi, rasa sukses dan rasa
puas. Selain itu agama juga memberikan motivasi untuk
mendorong remaja berperilaku sesuai dengan tuntunan
agama karena latar belakang keyakinan agama dinilai
mempunyai unsur kesucian dan dan ketaatan,
keterkaitan ini akan memberikan pengaruh dalam
berbuat dan bertindak.  Kesadaran beragama ini
dilakukan dengan berbagai macam pendidikan Islam,
salah satunya dengan mendirikan suatu organisasi
remaja yang bersifat keagamaan. Sebab sikap seseorang
terhadap agama biasanya sangat dipengaruhi oleh
keyakinan agama seseorang yang diperoleh dirumah
melalui orang tua dan gurunya disekolah. Seseorang
yang tidak begitu yaqin atau tidak tahu ajaran agama
akan bersikap berbeda dengan yang benar-benar yaqin
atau tidak tahu sama sekali, padahal keyakinan sangat
penting dalam mengatur kehidupan manusia.4 Sikap
yang dimaksud antara lain ialah sikap remaja terhadap
agamananya, karena masa remaja ini merupakan masa
peralihan dari masa belum dibebani kewajiban agama
kepada masa memikul tugas menjalankan perintah
agama. Dalam keadaan seperti ini sering terjadi
berbagai macam problem dan perubahan kejiwaan yang

3 Aan Jaelani, Mayarakat Islam Dalam Pandangan Al-Mawardi
(Bandung, CV Pustaka Setia: 2006), 255.

4 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2008),
78.
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biasanya berpengaruh terhadap akhlak dan karakter
remaja. 5

Maka dari itu perlu adanya program pembinaan
kegiatan keagamaan remaja dalam mengatasi
problematika remaja. Hal ini merupakan pemikiran
konseptual sebagai upaya dan solusi terhadap berbagai
problematika remaja. Remaja dengan masalah yang
melingkupinya perlu mendapat perhatian yang serius
dari tokoh agama dan masyarakat, sebab remaja
merupakan bagian dari tahapan masa kehidupan yang
khas yang menjadikannya menepati posisi yang
cenderung dilematis dan lebih dalam menyikapi setiap
persoalan yang dihadapinya. Lebih-lebih jika disadari
bahwasanya status remaja akan ikut menentukan
perjalanan bangsa dan negara kedepan, serta tetap
diharapkan menjadi mujtahid akwah yang akan
mengiringi kejayaan Islam.6

Menurut dari salah satu tokoh agama di Dukuh
Taro Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo beliau mengatakan bahwa pada masa
sekarang ini fenomena-fenomen di Desa Bajang
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo khususnya
dukuh Taro salah satu permasalahannya yaitu
banyaknya anak-anak remaja yang tidak mau belajar
ilmu agama, lebih-lebih belajar Al-qur’an. Sehingga
masyarakat tersebut kebingungan untuk mencari imam

5 Doni Koesomo A, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak
di Zaman Global (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 134.

6 Zakiyah Dradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam
(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 56.
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shalat dimushola maupun imam tahlil ketika
melaksanakan rutinan tahlilan satu minggu sekali serta
ketika mengadakan ta’ziyah. Hal tersebut  dikarenakan
banyaknya anak-anak remaja yang tidak mau belajar
Al-qur’an kepada para Ustadz ataupun Kyai yang ada
dilingkungan sekitar. Padahal didukuh tersebut sudah
ada mushola untuk belajar Al-qur’an maupun ustadznya
juga sudah ada. Biasanya kegiatan belajar mengajar Al-
qur’an tersebut diselenggarakan setelah sholat maghrib,
tapi kebanyakan anak-anak remaja itu tidak mau belajar
Al-qur’an, karena banyak faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi anak tersebut sehingga anak remaja
tersebut tidak mau belajar Al-qur’an. Dari informasi
tersebut, padahal tokoh agama itu ingin sekali anak-
anak remaja di masa sekarang ini bisa  membaca Al-
qur’an. Karena belajar Al-qur’an itu hukumnya fardhu
‘ain. Padahal dari tokoh masyarakat itu juga sudah
mengadakan salah satu lomba tahlilan se-Desa Bajang
untuk kalangan ibu-ibu mungkin agar para kader-kader
remaja itu terinspirasi untuk belajar Al-qur’an. Selain
itu dari tokoh masyarakat juga mengadakan rutinan-
rutinan keagamaan lainnya seperti mengadakan ziarah
wali setiap 1 tahun sekali yang anggotanya untuk
umum, mengadakan pengajian halal bihalal setiap bulan
Syawal, kegiatan diba’iyah, memperingati Hari Besar
Islam, dan sima’an Al-qur’an setiap satu bulan sekali.
Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan
keagamaan di  masyarakat.7

7 Lihat Transkip Wawancara 01/W/6/02/2019
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Selain hasil wawancara dari tokoh agama,
peneliti juga mewawancari salah satu tokoh
masyarakat. Menurut beliau sebenarnya penduduk di
desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
ini lumayan padat karena satu Desa terdiri dari 23 RT
dan 9 RW. Akan tetapi untuk jumlah seluruh remaja
kira-kira 280 remaja. Tetapi dari peneliti ini mengambil
remaja yang berumur 12 tahun sampai umur 22 tahun.
Karena dengan keterbatasan umur ini, diperkirakan
jumlah remaja yang berusia 12 tahun sampai 22 tahun
ini sekitar 150 remaja. Untuk remaja yang belum tahu
mengenai keagamaan diperkirakan sekitaran 100
remaja sedangkan untuk remaja yang mengetahui
keagamaan sekitaran 50 remaja. Karena berdasarkan
pengamatan peneliti juga, banyak sekali anak remaja
yang tidak mau mengikuti kegiatan keagamaan dan
juga tidak mau  belajar ilmu agama karena minimnya
ilmu agama remaja tersebut.8

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul
“Peran Tokoh Agama Dan Masyarakat Dalam
Melakukan Pembinaan Kegiatan Keagamaan Remaja
Di Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten
Ponorogo Tahun 2018/2019”.

8 Lihat Transkip Wawancara 02/W/6/02/2019
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B. Fokus Penelitian
Untuk membatasi permasalahan yang akan

diteliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada
peran tokoh agama dan masyarakat dalam melakukan
pembinaan kegiatan keagamaan remaja di Desa Bajang
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun
2018/2019.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas,
maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi sosial keagamaan remaja di

Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten
Ponorogo Tahun 2018/2019?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan
rendahnya minat remaja untuk mengikuti kegiatan
keagamaan di Desa Bajang Kecamatan Balong,
Kabupaten Ponorogo Tahun 2018/2019?

3. Bagaimana peran yang dilakukan tokoh agama dan
masyarakat dalam melakukan pembinaan kegiatan
keagamaan remaja di Desa Bajang, Kecamatan
Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun 2018/2019?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka
tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui kondisi sosial keagamaan remaja

di Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten
Ponorogo Tahun 2018/2019.
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2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang
menyebabkan rendahnya minat remaja untuk
mengikuti kegiatan keagamaan di Desa Bajang,
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun
2018/2019.

3. Untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan tokoh
agama dan masyarakat dalam melakukan
pembinaan kegiatan keagamaan remaja di Desa
Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018/2019

E. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoretis

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai
kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang
pendidikan agama serta diharapkan dapat
memberi sumbangan pemikiran dalam
menentukan arah kebijakan dalam peran tokoh
agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan
pembinaan keagamaan remaja.

b) Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai
bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain
yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis
a) Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan
pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah
mengenai pentingnya peran tokoh agama dan



9

masyarakat dalam melakukan pembinaan
kegiatan keagamaan remaja.

b) Bagi masyarakat
Untuk menambah pengetahuan dan semangat
para masyarakat untuk belajar keagamaan.

c) Bagi pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi secara tertulis maupun
sebagai refrensi dan acuan bagi para tokoh
agama dan masyarakat dalam melakukan
pembinaan kegiatan keagamaan remaja.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian

secara sistematis dan mudah difahami oleh pembaca,
maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis
membagi menjadi enam bab, antara bab satu dengan
bab yang lain memiliki keterkaitan. Adapun sistematika
pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, hal ini  merupakan
gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran
bagi laporan penelitian secara keseluruhan.
Pendahuluan tersebut  meliputi latar belakang masalah,
fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah telaah hasil penelitian terdahulu
dan kajian teori. Pada bab ini menguraikan deskripsi
telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang
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berfungsi sebagai alat penyusunan instrumen
pengumpulan data.

Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab ini
menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian,
kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber
data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data,
pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan
penelitian.

Bab IV adalah temuan penelitian. Dalam bab ini
menjelaskan tentang deskripsi data umun dan deskripsi
data khusus.

Bab V adalah pembahasan. Pada bab ini
menguraikan tentang gagasan-gagasan yang terkait
dengan pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap
temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan
penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

Bab VI adalah penutup. Pada bab ini berisi
kesimpulan dari seluruh uraian bab terdahulu dan saran
yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan
yang dilakukan penelitian
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BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN
KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Rencana penelitian ini berangkat dari telaah

hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang
dilakukan sebelumnya yaitu: Penelitian Alvi Choiru
Murfi’ah (2017) yang meneliti tentang Peran tokoh
Masyarakat dalam membangun Toleransi Antar Umat
Beragama Didesa Klepu Kecamatan Soko ponorogo.
Hasil penelitiannya adalah peran tokoh masyarakat
formal maupun informal dalam membangun toleransi
antara umat beragama di desa klepu terealisasikan
dengan maksimal melalui kegiatan
istighosah,yasinan,karang tarunan dan lainya , masing-
masing dari mereka berperan dalam memuliakan
manusia, mengakomodasi perbedaan, menegakkan
keadilan dalam rangka membangun toleransi antar umat
beragama guna menciptakan kedamaian.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan
penelitian yang peneliti lakukan ini terletak pada fokus
pembahasan. Peneliti yang peneliti lakukan membahas
tentang peran tokoh agama dan masyarakat dalam
melakukan pembinaan kegiatan keagamaan remaja di
Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018/2019, sedangkan peneliti terdahulu lebih
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memfokuskan pada peran tokoh masyarakat dalam
membangun toleransi antar umat beragama.9

Penelitian Ida Rahayu Ningsih (2018) yang
meneliti tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam
Menyelesaikan Konflik Sosial Dan Aliran Keagamaan
Di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten
Madiun. Hasil penelitiannya adalah peran tokoh
masyarakat dalam mengatasi konflik sosial dan
agama antar warga. Di Desa Mojorayung Kecamatan
madiun Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan
semestinya, para tokoh masyarakat sudah menjalankan
tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku baik ketentuan dari pihak desa, pemerintah
maupun dari kesepakatan lingkungan masyarakat.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang
peneliti lakukan ini terletak pada fokus pembahasan.
Peneliti yang peneliti lakukan membahas tentang peran
tokoh agama dan masyarakat dalam melakukan
pembinaan kegiatan keagamaan remaja di Desa Bajang,
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun
2018/2019, sedangkan peneliti terdahulu lebih
memfokuskan pada peran tokoh masyarakat dalam
menyelesaikan konflik sosial dan agama di Desa
Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.10

9Alvi Choiru Murfi’ah, Peran Tokoh Mayarakat Dalam
Membangun Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Klepu Kecamatan
Sooko Kabupaten Ponorogo, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Imu Keguruan
, IAIN Ponorogo, 2017.

10 Ida Rahayu, Peran Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan
Konflik Sosial Dan Aliran Keagamaan Di Desa Mojorayung Kecamatan
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Penelitian Aan M. Aziz (2017) yang meneliti
tentang Peranan KH. Ahmad Dahlan Dalam Pembaruan
Pendidikan Islam Di Indonesia. Hasil penelitiannya
adalah peran KH. AHMAD Dahlan sebagai inspirator
dalam pembaruan metode pengajaran pada pendidikan
Islam di Indoesia. Pemikiran yang digagas oleh KH.
Ahmad Dahlan dapat diletakkan untuk memberikan
inspirasi bagi pembentukan dan pembinaan
peradapan umat Islam di Indonesia yang lebih
proposional. Dari hasil penelitian di atas bahwasanya
peran Tokoh Masyarakat dalam upaya membangun
toleransi di Desa Klepu, membangun kararter
religuius di Desa Karang Patihanan, serta membentuk
dan pembinaan umat Islam melalaui tauladan Tokoh
KH.Ahmad Dahlan. Melalui kegiatan-kegiatan seperti
halnya yasinan, istighosah dan lainya. Karya ilmiah di
atas digunakan peneliti untuk kajian lapangan kualitatif
dan kepustakaan.

Dari karya ilmiah di atas, karya ilmiah ini
menguatkan karya ilmiah terdahulu dan karya ilmiah
yang secara spesifik membahas tentang Peran Tokoh
Agama dan Masyarakat dalam Melakukan Pembinaan
Kegiatan Keagamaan Remaja di Desa Bajang,
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Tahun
2018/2019. Sehingga peneliti merasa yakin bahwa

Wungu Kabupaten Madiun, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Imu Keguruan ,
IAIN Ponorogo, 2018.
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penelitian yang dilakukan masih originil, bukan hasil
duplikasi penelitian yang sudah ada.11

Penelitian Ahmad Mubarok, S.Th.I (2011) yang
meneliti tentang Sinergitas Ulama Dan Umara Dalam
Persepektif Hadis (Studi Kritis atas Pemikiran al-Suyuti
dalam kitab Ma Rawahu al- Asatin fi Adami al-Maji’
ila al-Salatin). Hasil penelitiannya adalah pertama,
pemikiran al-Suyuti mengenai sinergitas ulama dan
umara, adalah keadaan sosial politis ketika al-suyuti
masih hidup, yakni keserakahan dan kedholiman
Dinasti Mamluk kepada rakyatnya termasuk kepada al-
Suyuti sendiri. Kedua,pemahaman hadis al-Suyiti
mengenai sinergitas ulama dan umara masih
menggunakan pendekatan tekstual dan bercorak
fundamental konseptual sehingga sehingga tidak
sepenuhnya dapat diterapkan pada realitas sosial.
Pemahaman hadis ini tentunya tidak dapat dilepaskan
dari sosok al-Suyuti yang oleh sebagian ulama
dianggap tasahul fi al-hadis, atau mudah dalam
menetapkan kualitas hadis dan juga menggunakan
beberapa hadis do’if untuk fadailu al-a’mal. Ketiga,
pemahaman hadis al-Suyuti ditolak oleh sebagian
ulama seperti al-Syaukani dengan terbitnya kitab Raf’u
al-Asatin fi Hukmi al-Ittisal bi al-Salatin.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti
yang peneliti lakukan ini terletak pada fokus

11 Aan M. Aziz, Peranan KH. Ahmad Dahlan Dalam Pembaruan
Pendidikan Islam Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan, IAIN Ponorogo, 2017.
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pembahasan. Peneliti yang peneliti lakukan membahas
tentang peran tokoh agama dan masyarakat dalam
melakukan pembinaan kegiatan keagamaan remaja di
Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018/2019, sedangkan peneliti terdahulu lebih
memfokuskan Sinergitas Ulama Dan Umara Dalam
Persepektif Hadis (Studi Kritis atas Pemikiran al-Suyuti
dalam kitab Ma Rawahu al- Asatin fi Adami al-Maji’
ila al-Salatin).12

B. Kajian Teori
1. Peran Tokoh Agama

a. Pengertian Tokoh Agama
Pengertian tokoh dalam bahasa

Indonesia berarrti” orang-orang yang
terkemuka”.13 Mengacu pada definisi tersebut
dapat diartikan bahwa tokoh agama adalah
orang-orang terkemuka, terpandang serta
mempunyai peran besar terhadap pengembangan
ajaran Agama baik agama Islam maupun agama
yang lainnya.14

12 Ahmad Mubarok, Sinergitas Ulama Dan Umara Dalam
Persepektif Hadis (Studi Kritis atas Pemikiran al-Suyuti dalam kitab Ma
Rawahu al- Asatin fi Adami al-Maji’ ila al-Salatin), Tesis, Ilmu Agama
Islam Program Studi Agama Filsafat Konsentrasi Al-Quran dan Hadis, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

13 Yowono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Arkolis,
1999), 83.

14 Malik bin Nabi, Membangun Dunia Baru Islam (Bandung:
Mizan, 1994), 36.
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Tokoh agama juga merupakan sosok
yang dapat dipercaya dalam membantu
menyalurkan pengetahuan agama. Dimana
secara sosial tokoh agama menjadi sentral figur
yang dapat diteladani dan termasuk orang yang
dapat didengar dalam membagikan pendidikan
baik bersifat nasehat, ceramah, maupun khutbah.
Pendidikan agama pada dasarnya adalah
kewajiban kita bersama baik setiap warga
Negara masyarakat orang tua maupun
pemerintah.15

Tokoh agama secara teologis juga
dipandang sebagai seseorang pewaris para Nabi
(Warasatul al-Ambiya) sehingga tidak
mengherankan jika tokoh agama kemudian
menjadi sumber legitimasi dari berbagai
keagamaan. Untuk melaksanakan tugas sebagai
warasatul al-ambiya, pendidik hendaklah
bertolak pada amar ma’ruf yang diimbamgin
dengan nahyian al-munkar, menjadikan prinsip
tauhid sebagai pusat kegiatan penyebaran misi
iman, Islam dan ihsan.16

Tokoh agama menempati fungsi dan
memiliki peran sentral dalam masyarakat.
Sebagai tokoh, tokoh agama dianggap

15 Moh. Haitami Sali, Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga
Revitasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang
Berkarakter (Yogyakrta: Ar-Ruzz Media, 2011), 10.

16 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran
Tokoh (Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2014), 168.
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menempati kedudukan yang tinggi dan
dihormati oleh masyarakat pendukungnya serta
tokoh agama memegang peranan penting dalam
masyarakat karena mereka dianggap sebagai
orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan
pengetahuan tentang agama dibandingkan
dengan anggota masyarakat lain. Oleh karena
itu, perkataan yang berkaitan dengan masalah
agama dinilai sebagai fatwa yang harus ditaati.
Karena tokoh agama lazimnya menempati
kedudukan sebagai pemimpin karismatis.17

Tokoh agama atau pemimpin adalah
orang yang menjadi pemimpin dalam suatu
agama, seperti: para kyai, ulama, pendeta, pastor
dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama
dimasyarakat sering kali lebih didengar
perkataan-perkataannya dari pemimpin-
pemimpin yang lain.18

Dari uraian diatas dapat dijelaskan
bahwa Tokoh Agama adalah orang-orang yang
terkemuka, terpandang dan orang yang
mempunyai kelebihan serta keunggulan dalam
bidang keagamaan.

b. Peran Tokoh Agama
Peranan (role) merupakan aspek dinamis

kedudukan ( status). Maksudnya yaitu,apabila

17 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakrta: PT Raja Grafindo, 2004),
284.

18 Malik bin Nabi, Membangun Dunia Baru Islam, 36.
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seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya maka, orang
tersebut sudah menjalankan suatu peranan.
Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu
dengan yang lainnya saling tergantung, artinya
tidak ada peran tanpa status dan dan tidak ada
status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan,
maka setiap orang pun dapat mempunyai
macam-macam peranan yang berasal dari pola-
pola pergaulan hidupnya, hal tersebut berarti
pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang
diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peran
sangat penting karena dapat mengatur
perilakuan seseorang, disamping itu peran
menyebabkan seseorang dapat menyesuai kan
perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang
sekelompoknya.19

Abu Ahmadi, mendefinisikan peran
sebagai suatu kompleks pengharapan manusia
terhadap cara individu harus bersikap dan
berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status
dan fungsi sosialnya.20 Sedangkan dalam sudut
pandang sosiologi bahwa peran itu mencakup  3
hal yaitu:
1) Peranan meliputi norma-norma yang

dihubungkan dengan posisi atau tempat

19 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 1999), 268-269.

20 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1982),
50.
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seseorangh dalam masyarakat. Peranan dalam
hal ini merupakn rangkaian peraturan-
peraturan yang membimbing seseorang
dalam kehidupan kemasyarakatan.

2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa
yang dapat dilakukan oleh individu dalam
masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagi perilaku
individu yang penting bagi struktur sosial
masyarakat.21

Dari uraian diatas dapat dijelaskan
bahwa peran adalah tindakan atau kegiatan yang
dilakukan oleh individu ataupun kelompok
dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.

Tokoh agama memiliki pengaruh yang
sangat besar dalam masyarakat. Segala
keputusan baik hukum, sosial agama, maupun
politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh
agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan
untuk menekan angka kenakalan remaja.
Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat,
tentunya peran tokoh agama dalam membina
remaja untuk mengatasi kenakalan remaja
sangat penting.22

21 Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 269.
22 Weny Ekawati, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai

Naskah Publikasi (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam
Indonesia, 2006), 7.
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Tokoh agama memiliki peran strategis
sebagai agen perubahan sosial atau
pembangunan. Ada tiga peran penting yang
dapat dijalankan oleh tokoh agama yang pertama
yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh
dimensi kemanusiaan dan membangun karakter.
Kedua, peran memberi pencerahan kepada
masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu.
Ketiga, peran membangun sistem, satu tradisi,
budaya yang mencerminkan kemuliaan.

Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam
merenungkan dan mengulangi struktur sosial.
Peran yang dimaksud ini adalah ikut
berpartisipasi untuk melakukan hak dan
kewajiban, berarti telah menjalankan suatu
peran. Peran tersebut dapat menentukan apa
yang harus dilakukan oleh tokoh agama. Jadi
peran yang dimiliki tokoh agama yang dimaksud
ini adalah: peraturan yang membimbing
seseorang dalam masyarakat, peran adalah
sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam
masyarakat, peran juga merupakan suatu
perilaku seseorang yang penting bagi struktur
sosial masyarakat.23

Tokoh agama Islam memiliki peranan
yang sangat penting dalam pembinaan remaja.

23 Soerjano Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010), 213.
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Diantaranya peranan tokoh agama untuk
pembinaan remaja yaitu:
1) Berperan sebagai informatif dan edukatif,

dimana tokoh agama memposisikan dirinya
sebagai da’i yang menyampaikan
penerangan agama dan mendidik
masyarakat terutama remaja dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan tuntunan al-Qur’an
dan Hadis.

2) Berperan sebagai konsultatif, dimana tokoh
agama menyediakan dirinya untuk ikut
memikirkan dan menyelesaikan persoalan
yang dihadapi masyarakat terutama
permasalahan remaja yang banyak
membutuhkan pembinaan.

3) Berperan sebagai advokatif, dimana tokoh
agama memiliki tanggung jawab moral dan
sosial untuk melakukan kegiatan
pembelajaran terhadap mayarakat
khususnya remaja dari berbagai ancaman,
serta hambatan yang merugikan aqidah serta
merusak akhlak. Seperti, pembinaan anak
sejak usia dini, pembinaan akhlak
masyarakat, pembinaan remaja masjid dan
lain-lain.24

2. Tokoh Masyarakat
a. Urgensi Tokoh Masyarakat

24 Novi Hardian, Panduan Keislaman Untuk Remaja (Bandung: PT
Mizan Pustaka, 2007), 29.
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Dalam Undang-undang Sistem
Pendidikan nasiol No. 2 Tahun 1999 pasal 47
disebut bahwa masyarakat sebagai  mitra
pemerintah memiliki kesempatan seluas-luasnya
untuk berperan serta dalam penyelenggaraan
pendidikan secara nasional.  Sedangkan menurut
Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 pasal 2
menyatakan bahwa peran serta masyarakat
dalam pendidikan berfungsi ikut memelihara,
menumbuhkan, meningkatkan dan
mengembangkan pendidikan nasional. Pada
pasal 3 juga disebutkan bahwa peran serta
masyarakat bertujuan mendayagunakan
kemampuan yang dimiliki masyarakat.25

Didalam suatu masyarakat biasanya ada orang-
orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan
tempat meminta nasehat anggota masyarakat
lainnya mengenai urusan-urusan tertentu. Hal
tersebut diperoleh bukan karena jabatan
resminya, melainkan karena kemampuan dan
hubungan antar pribadi mereka dengan anggota
masyarakat.26

Didalam kehidupan masyarakat, tokoh
masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh
karena itu tokoh masyarakat di anggap orang

25 Khoirul Fuad Yusuf, Inovasi Pendidikan Agama dan
Keagamaan ( Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan
Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), 38-39.

26 Abdilah Hanafi, Memasyrakatkan Ide-ide Baru ( Surabaya:
Usaha Nasional, 1987), 110-11.
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serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar
terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak
tanduknya merupakan pola aturan yang patut
diteladani oleh masyarakat, serta  memberikan
pengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya.
Penokohan tersebut karena pengaruh posisi,
kedudukan, kemampuan dan kepiawaiannya
serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti
oleh masyarakat.

Kategori tokoh masyarakat terbagi
menjadi dua yaitu:
1) Tokoh masyarakat formal

Tokoh masyarakat formal adalah seseorang
yang ditokohkan karena kedudukannya atau
jabatannya dilembaga pemerintah seperti:
camat, kepala desa/lurah, ketua RT/RW dan
lain sebagainya.

2) Tokoh masyarakat Informal Tokoh
masyarakat informal adalah seseorang yang
ditokohkan oleh masyarakat dilingkungannya
akibat dari pengaruh, posisi dan
kemampuannya yang diakui oleh masyarakat
di lingkungannya yaitu:  tokoh agama, tokoh
adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan
lain-lain

Menurut Anne Ahira tokoh masyarakat
merupakan kekayaan pengetahuan maupun
kesuksesannya dalam menjalani kehidupan.
Tokoh masyarakat menjadi contoh atau teladan
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bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun
melalui pengetahun yang dimiliki sehingga
dipandang sebagai seseorang yang pandai dan
bijaksana dalam pelaksanaannya.27

Tokoh masyarakat mempunyai ciri-ciri,
diantara ciri-ciri tokoh masyarakat tersebut
adalah:
1) Tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial

lebih luas daripada para pengikutnya.
2) Lebih sering bertatap dengan media masa.
3) Sering mengadakan perjalan keluar dan lebih

sering berhubungan dengan agen-agen
pembaharu.

4) Tokoh masyarakat memiliki keahlian atau
pengetahuan yang luas.28

Pentingnya keterlibatan para tokoh
formal seperti Camat, Dinas/Instansi terkait,
kepala KUA Kecamatan, Para  Lurah, Penyuluh
Agama dengan tokoh informal seperti Tokoh
Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan
lainnya adalah sangat strategis dalam upaya
mengembangkan ketahanan masyarakat lokal,
yang masing-masing mereka memiliki fungsi
yang berbeda.29

27 Afif Muhammad, Agama Konflik (Bandung: Marja, 2013), 109
28 Hanafi, Memasyarakatkan Ide-ide Baru, 113.
29 Ahsanul Khalikin, “ Pengembangan Wadah Kerukunan dan

Ketahan Masyarakat Lokal di Kec. Banjarmasin Tengah, “ Harmon, 23, (
Juli-September, 2007),111.
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Kesadaran tokoh-tokoh masyarakat
tersebut sangat membantu dalam upaya
menetralisir suasana bila sewaktu-waktu terjadi
konflik. Adanya interaksi sosial dan dialog antar
tokoh lintas agama serta lintas budaya melalui
berbagai media dan forum komunikasi juga
sangat penting supaya terjadi proses pendekatan
untuk lebih saling memahami dan menerima
perbedaan antar kelompok keagamaan. Selain
itu sekaligus meningkatkan kesadaran akan
perlunya kebersamaan dan kerjasama sosial
untuk kepentingan bersama.

b. Peran Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat formal maupun

informal mempunyai peranan penting dalam
perubahan sosial dan roda kehidupan sosial
keagamaan. Keberadaan mereka mempunyai
pengaruh untuk memberi pencerahan kepada
masyarakat ketika berada pada kondisi tertentu,
sikap dan tingkah laku mereka menjadi panutan
yang secara langsung membangun karakter
masyarakat dan membangun sistem serta tradisi
yang ada dalam masyarakat.

Terkhusus tokoh agama sering kali
memiliki peran ganda. Selain pemimpin
keagamaan, mereka juga sebagai agen
pengembangan masyarakat dan tokoh kunci
dalam melestarikan kekayaan tradisi untuk
menciptakan tertib sosial, bahkan tidak sedikit
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pemuka agama sebagai panutan masyarakat juga
sebagai tokoh sosial budaya, polotik, pendidik,
dan ekonomi.30

Dalam pelaksanaannya tokoh masyarakat
berperan sebagai berikut:
a. Mediator

Tokoh masyarakat sebagai perantara
penengah , sebagai wakil masyarakat, sebagai
pengantar dalam menjalin kerjasam,
keharmonisan diantara masyarakat serta
antara pemeluk agama dalam rangka
melindungi kepentingan-kepentingan di
masyarakat.

b. Fasilitator
Tokoh masyarakat sebagai       wadah
Aspirasi masyarakat, membantu masyarakat
dalam upaya penyelesaian konflik sosial dan
agama   di tengah masyarakat melalui
kegiatan kegiatan Non Formal.

c. Pembimbing
Tokoh Masyarakat sebagai pembimbing
yakni berperan sebagai menanamkan prinsip-
prinsip etik dan moral masyarakat dalam
upaya dan strategi penyelesaia konflik
sosial dan agama dalam hal tersebut peran
tokoh masyarakt menuntut peran aktif para
tokoh masyarakat dalam meletakkan landasan
moral, etis,dan spiritual serta meningkatkan

30 Ibid, 111.
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pengalaman agama, baik dalam kehidupan
pribadi dan sosial.

d. Panutan
Dalam hal ini, tokoh masyarakat dengan
bekal ilmu yang dimilikinya, memberikan
tuntunan serta memberkan contoh yang baik
kepada warganya.31

Selain itu, tokoh masyarakat juga
mempunyai kedudukan yang harus kita jaga.
Karena kedudukan tokoh masyarakat ini bisa
diperoleh berdasarkan pengetahuannya,
kebijaksanaan budi pekerti, dan kesuksesan
dalam menjalani kehidupan dimasyarakat. Oleh
karena itu kebijaksanaan dan pengetahuan yang
dimiliki tokoh masyarakat biasanya menjadi
panutan bagi orang-orang yang sesuai dengan
bidangnya masing-masing dari tokoh tersebut.
Sehingga keberadaan tokoh masyarakat
mempunyai peranan sangat penting yang
pertama sebagai pengendali sosial dalam
masyarakat. Selanjutnya yang kedua tokoh
masyarakat juga mempunyai peran sebagai
penjaga dan penegak nilai-nilai serta norma-
norma yang ada dimasyarakat. Ketiga tokoh
masyarakat juga berperan sebagai sosok yang
mampu memecahkan berbabagai permasalahan
yang terjadi. Maka dari itu, peran tokoh
masyarakat itu sangat penting sekali dimata

31 Afif , Agama Konflik , 110.
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masyarakat dalam melakukan pembinaan agama
pada remaja. Keempat tokoh masyarakat juga
mempunyai peran penting dalam memberikan
bimbingan  dan pengarahan kepada remaja
dalam pembentukan kepribadian yang baik.
Agar remaja juga memiliki nilai agama yang
baik, maka peran tokoh masyarakat yang kelima
itu tokoh masyarakat juga harus bisa menjadi
sosok motivator dan pembimbing. Dalam
peranan motivator tokoh masyarakat harus
memberikan motivasi-motivasi yang dapat
membangun dan membentuk kepribadian remaja
menjadi arah yang lebih baik serta selalu
membimbing secara terus menerus sehingga
mencapai keberhasilan.32

3. Pembinaan Kegiatan Keagamaan
a. Pengertian Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
bahwa pembinaan adalah usaha, tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara efisien dan
efektif untuk memperoleh hasil yang lebih
baik.33 Menurut Masdar Helmy pembinaan
mencakup segala ikhtiar (usaha-usaha), tindakan
dan kegiatan yang ditunjukkan untuk
meningkatkan kualitas beragama baik dalam

32 Nanda Rizkia, “ Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembentukan
Kepribadian Remaja Di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten
Sanggau,’’Edukasi, 3( April-Juni, 2010), 8-10.

33 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
94.
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bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang
akhlak dan bidang kemasyarakatan.34

Secara praktis pembinaan adalah suatu
usaha dan upaya yang dilakukan secara sadar
oleh orang tua, seorang pendidik, atau tokoh
masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan yang
menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup
baik di dunia maupun di akhirat dengan jalan
mencari ridho Allah SWT yang dilakukan pada
sejumlah manusia yang terkait kebudayaan
ajaran agama Islam.35

Tujuan Islam melakukan pembinaan
kehidupan beragama pada masyarakat muslim
adalah untuk mewujudkan masyarakat muslim
yang tekun beribadah kepada Allah SWT
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang
disyari’atkan-Nya, menegakkan hukum-hukum-
Nya, dan menerapkan manhaj-Nya. Dalam
pembinaan tersebut masyarakat membutuhkan
sebuah strategi. Strategi tersebut dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan yang telah yang telah
membumi dalam kehidupan masyarakat muslim,
seperti tahlilan, pengajian kitab kuning,
diba’iyah , khotmul Qur’an dan lain sebagainya.
Pengembangan masyarakat mesti dilihat sebagai

34 Masdar Helmi, Peranan Dakwah Dalam Pembinaan Umat,
(Semarang: Dies Natalis IAIN Walisongo Semarang, 2011), 31.

35 Ulya Dalila, Pembinaan Keagaan bagi Ibu-ibu Melalui Majlis
Taklim di Pondok Pesantren Darussalam Desa Jatiguna Kecamatan Sumber
Pucung Kabupaten Malang (Skripsi: UIN Malang, 2012), 9.
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sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat,
agar mereka secara mandiri dapat melakukan
upaya-upaya perbaikan kwalitas
kehidupannya.36

Dari definisi diatas bahwa pembinaan
adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan
seseorang untuk meningkatkan pengalaman atau
pelaksanaan ajaran agama Islam agar mencapai
kesempurnaan. Dengan tujuan untuk
mengarahkan seseorang agar memiliki iman
serta akhlak yang mulia serta senantiasa
memelihara dan mengamalkan apa yang telah
diajarkan oleh agama. Selain itu juga perlu
adanya praktik-praktik langsung, maksudnya
yaitu mengamalka apa yang sudah diperintahkan
oleh agama secara nyata, baik itu mengenal
hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang
memerlukan pengertian dan pemahaman.

b. Pengertian kegiatan keagamaan
Kata keagamaan merupakan sebuah

istilah yang mendapat imbuhan dari kata dasar
“ag/ama” yang mendapat imbuhan awalan “ke-
“dan”an” yang menunjukkan kata sifat, yaitu
suatu hal yang bersifat dan berhubungan dengan
agama
1) Agama adalah udang-undang ilahi yang

didatangkan Allah untuk menjadi pedoman

36 Ibid,.
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hidup dalam kehidupan di alam dunia untuk
mencapai akhirat.

2) Agama merupakan sistem kepercayaan dan
peribadatan yang digunakan oleh berbagai
bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi
persoalan-persoalan tertinggi dalam
kehidupan manusia.

3) Agama adalah kebutuhan jiwa (psikis),
pandangan hiup, kelakuan, dan cara
menghadapi tiap-tiap masalah.

Berdasarkan definisi tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa keagamaan adalah
segala bentuk perbuatan, tindakan dan aktivitas
yang sengaja dilakukan oleh manusia dengan
didasarkan kepada nilai-nilai atau norma-norma
yang berpangkal kepada ajaran-ajaran agama
yang telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.
Sedangkan pengertian kegiatan keagamaan
menurut Asyumi yaitu suatu usaha
mempertahankan, melestarikan, dan
menyempurnakan umat manusia agar agar
mereka tetap beriman kepada Allah SWT,
dengan menjalankan syari’at Islam sehingga
mereka menjadi manusia yang hidup bahagia
didunia dan diakhirat.

Berdasarkan pengertian diatas yang
dimaksud pembinaan kegiatan keagamaan
adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap
individu sesuai dengan ajaran agama agar
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mampu hidup sesuai dengan ketentuan dan
petunjuuk Allah SWT sehingga dapat mencapai
kebahagian hidup didunia dan diakhirat. Hal
tersebut dapat dipahami bahwa pembinaan
kegiatan  keagamaan adalah sebagai upaya
membangun, memperbaiki dan mempertahankan
keadaan diri seseorang dalam menghayari
agama secara lebih mendalam.

c. Bentuk-bentuk Aktivitas Kegiatan Keagamaan
Dalam kehidupan bermasyarakat banyak

sekali aktivitas-keagamaan yang sering
dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas-aktivitas
tersebut dapat berupa shalat lima waktu
berjama’ah, pengajian, istigoshah, tahlilan, dan
lain sebagainya. Hal tersebut dapat dijelaskan
seperti dibawah ini.
1) Shalat lima waktu berjama’ah

Shalat dilaksanakan sebagai wujud
pengabdian hamba Allah SWT yang
memang diciptakan hanya untuk
menyembah Allah. Shalat akan membawa
manfaat yang besar bagi umat muslim yang
melaksanakannya. Baik itu untuk
jasmaninya maupun rohani, apalagi jika hal
tersebut dilakukan secara berjama’ah.
Shalat merupakan tiang agama, sehingga
apabila shalat tersebut tidak ditegakkan
berarrti meruntuhkan agamanya. Shalat
dapat memberikan manfaat yang jauh lebih



33

besar yaitu ketika shalat dapat dilaksanakan
dengan sempurna mungkin,  shalat tepat
pada waktu, khusuk dan iklas dalam
menjalankannya sesuai engan syarat dan
rukunnya serta dilaksanakan secara
berjama’ah. Dalam buku fiqih ibadah
dijelaskan ketika shalat dikerjakan dengan
sempurna maka akan terbina tujuh
kedisiplinan, antara lain yaitu disiplin
kebersihan, disiplin waktu, disiplin kerja,
disiplin berfikir, disiplin mental, disiplin
moral, disiplin persatuan. Shalat fardu
berjama’ah itu lebih utama, karena pahala
shalat berjama’ah itu 27 derajat. Selain
shalat faru yang harus dikerjakan untuk
mendappatkan pahala yaitu ada juga shalat
sunah berjama’ah diantaranya yaitu shalat
idul fitri, shalat idul adha, shalat khusuf,
shalat trawih, shalat witir, shalat istisqo’.37

2) Pengajian
Pengajian sama halnya dengan

pengajaran yang merupakan sebuah proses
untuk mempelajari. Begitu juga dengan
pengajian yakni suatu proses mengkaji.
Pengajian ini sering juga dikenal dengan
ta’lim wata’alum, ceramah agama,
mau’idoh hasanah, dan lain sebagainnya.
Pengajian agama Islam mempunyai tujuan

37 Baihaqi , Fiqih Ibadah (Bandung: M2S, 1996), 38-40
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untuk membina dan menyeimbangkan
hubungan manusia dengan khaliknya ,
antara manusia dengan manusia, manusia
dengan lingkungannya, dan iadakan dalam
rangka menciptakan masyarakat yang
bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan
diselenggarakannya pengajian dilingkungan
masyarakat dengan tema yang bermacam-
macam tentang agama Islam, maka
masyarakat akan selalu ingat ajaran-ajaran
agama, larangan dan anjuran dalam
kehidupan ini. Sehingga dapat
meningkatkan kwalitas keimananan serta
akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

3) Istigoshah
Kata istigoshah berasal dari al-ghaouts
yang berarti pertolongan. Jadi istigoshah
adalah suatu do’a yang dipanjatkan kepada
Allah SWT untuk memohon pertolongan
dalam menghadapi gejolah kehidupan
didunia atau memohon keselamatan,
kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian,
di dunia dan mohon kebaikan diakhirat.38

4) Pendidikan baca Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah kitab suci umat

Islam. Maka sebaiknya umat Islam mampu
membaca dan memahaminya. Karena Al-

38 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Hidakarya
Agung, 1990), 303.
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Qur’an menjadi sumber hukum umat Islam.
Apabila membaca al-Qur’an dilakukan
maka orang yang membacanya akan
mendapat pahala. Pendidikan baca al-
Qur’an sangatlah baik dilakukan agar
generasi penerus tetap bisa melestarikan
budaya Al-Qur’an yang menjadi pedoman
hidup bagi umat muslim. Pendidikan baca
al-Qur’an ini biasanya dilakukan dengan
metode simak.

5) Diba’iyah
Diba’iyah merupakan kegiatan yang

sering dilakukan masyarakat yang beragama
Islam. Kegiatan dalam diba’iyah ini adalah
shalawat kepada Nabi, karena banyak syair-
syair yang sahdu dalam diba’ . Kegiatan ini
selain digunakan untuk bersolawat atas
Nabi agar mendapatkan syafa’at Nabi
Muhammad SAW juga dapat mempererat
tali silaturrohim, menambah cinta kepada
Rasulullah sehingga mampu menambah
keimanan dan ketaqwaan. Selain itu dalam
kegiatan diba’iyah juga bisa disisipi
ceramah agama dan menjadikan Rasulullah
sebagai suri tauladan yang baik. Kegiatan
keagamaan seperti ini  sangat perlu
ditingkatkan agar masyarakat memiliki
kegiatan positif yang dapat menumbuhkan
kecintaannya kepada agama. Apalagi
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generasi muda , hal ini akan membawa
manfaat. Karena ktidak bergaul terhadap
hal-hal yang negatif  sehingga akan tercipta
generasi yang agamis dan santun dalam
bersikap dan bertutur kata.39

d. Ruang Lingkup Pembinaan Kegiatan
Keagamaan

Sikap keagamaan merupakan suatu
keadaan yang ada dalam diri seseorang untuk
mendorong seseorang tersebut agar bertingkah
laku yang berkaitan dengan agama. Zakiah
Dradjat mengatakan bahwa sikap keagamaan
merupakan perolehan dan bukan bawaan. Ia
terbentuk melalui pengalaman langsung yang
terjadi dalam hubungannya dengan unsur-unsur
lingkungan materi dan sosial, misalnya rumah
yang tentram, orang tertentu, teman orang tua,
jama’ah dan lain-lain.40 Oleh karena itu maka
perlu adanaya pembinaan keagamaan yaitu:
1) Pembinaan Agama dalam Keluarga

Islam mengajarkan bahwa pendidikan
itu berlangsung seumur hidup, dari buaian
sampai ke liang lahat. Karena pembinaan dan
pendidikan anak dalam keluarga adalah awal
dari suatu usaha untuk mendidik anak agar
menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas dan

39 Sarib Supriyadi, Eksistensi dan Histositiritas Masjid Tua di Kota
Manado ( STAIN Manado Press, 2013), 27.

40 Zakiah Dradjat, Pengantar Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Radar
Jaya Offset, 1993), 131-132.
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terampil. Maka hal ini menempati posisi yang
sangat penting dan mendasar serta menjadi
fondasi penyangga anak.41

2) Pembinaan Agama di Sekolah
Sekolah adalah sebagai pembantu

pendidikan anak, yang dalam hal untuk
melebihi pendidikan dalam keluarga.
Terutama dari segi cakupan ilmu
pengetahuan yang diajarkannya. Sekolah
betul-betul merupakan dasar pembinaan
remaja. Apabila pembinaan pribadi remaja
terlaksana dengan baik, maka anak akan
memasuki masa remaja dengan mudah dan
membina masa remaja itu tidak akan
mengalami kesusahan. Akan tetapi  jika anak
kurang bernasib baik dimana pembinaan
pribadi dirumah tidak terlaksana dan di
sekolah kurang membantu, maka anak
tersebut akan menghadapi masa remaja yang
sulit dan pembinaan pribadinya akan sukar.42

Fungsi sekolah dalam kaitannya
dengan pembentukan jiwa keagamaan pada
anak antara lain sebagai pelanjut pendidikan
agama dilingkungan keluarga atau
membentuk keagamaan pada diri anak agar

41 Bakir Yusuf Barnawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam
Pada Anak (Semarang: Dina Utama,1993), 7.

42 Dradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam , 68.
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menerima pendidikan agama yang
diberikan.43

3) Pembinaan Agama dalam Masyarakat
Selain keluarga, masyarakat dan

lingkungan sekitarpun turut andil dalam
membina anak. Pembinaan agama yang
diberikan oleh keluarga sebagai dasar utama,
sedangkan sekolah menjadi sangat penting
untuk memenuhi kekurangan maupun
keluarga dalam mendidik anak.44 Masyarakat
merupakan lingkungan penidikan yang
ketiga,keserasian antara ketiga lingkungan
pembinaan ini akan memberikan dampak
yang positif bagi perkembangan anak
termasuk dalam pembentukan jiwa
keagamaan mereka. Karena masyarakat juga
mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap perkembangan anak.45

e. Pola Pembinaan Kegiatan Keagamaan
1) Pembinaan Rohani

Dengan adanya pembinaan rohani,
maka anak dapat mengetahui kewajibannya
kepada Allah dan Rasul-Nya, orang tuanya
dan masyarakat. Pembinaan rohani itu

43 Djalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), 217.

44 Ibid, 26.
45 Yusuf Barnawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada

Anak, 34.
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meliputi: pendikan iman, pendidikan Ibadah,
pendidikan akhlak, dan pendidikan
kemandirian.

2) Pembinaan Pola Pikir
Pendidikan pola pikir adalah

membentuk pemikiran anak dengan sesuatu
yang bermanfaat seperti ilmu pasti, ilmu
alam, ilmu teknologi modern dan peradaban
sehingga anak bisa menyesuaikan diri dengan
kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan akal
merupakan satu kesatuan dari pendidikan
yang telah disebutkan.

3) Pembinaan jasmani
Pendidikan jasmani adalah salah satu

aspek pendidikan yang penting, yang tidak
dapat lepas dari pendidikan yang lain bahkan
dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani
merupakan salah satu alat utama bagi
pendiikan rohani. Karena pendidikan jasmani
pendidikan yang erat kaitannya dengan
pertumbuhan dan kesehatan.46

4. Remaja
a. Pengertian Remaja

Remaja berasal dari bahasa latin
adolescence yag artinya tumbuh untuk
mencapai kematangan (dewasa). Istilah

46 Muhammad Nur Abdul Hafidz, Mendidik Anak Bersama
Rasulullah (Bandung: Mizan, 1998), 231.
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adolescence memiliki arti yang lebih luas yang
mencakup kematangan mental, emosional, sosial
dan fisik.47 Masa remaja merupakan masa
peralihan diantara masa kanak-kanak dan
dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa
pertumbuhan dan perkembangan fisiknya
maupun perkembangan psikisnya. Mereka
bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun
cara berfikir atau bertinda, tetapi bukan pula
orang dewasa yang telah matang. Masa remaja
merupakan salah satu periode dari
perkembangan manusia. Masa ini merupakan
masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-
kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan
biologis, perubahan psikologis dan perubahan
sosial.48

Masa remaja juga bisa disebut sebagi
masa sosial karena sepanjang masa remaja
hubungan sosial semakin tampak jelas dan
sangat dominan. Kesadaran akan kesunyian akan
menyebabkan remaja berusaha mencari
pergaulan, dan hal ini merupakan dorongan
pergaulan remaja untuk menemukan
kemampuan kemandiriannya untuk dirinya
sendiri.49

47 Mohammad Ali, Psikologi Remaja (Jakarta, PT Bumi Aksara:
2004), 9.

48 Rinda Pradita, Pengertian Remaja (http://ilmu
psikologi.wordpress.com. di akses 10 Desember 2018).

49 Mohammad Ali, Psikologi Remaja, 91.
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Dari uraian diatas masa remaja yaitu
masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju
dewasa yang melalui perubahan biologis,
perubahan psikologis dan perubahan sosial

b. Tahap-tahap Perkembangan Remaja
Menurut Mappiare masa remaja

berlangsung antara umur 12 tahun sampai
dengan 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun
sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia
remaja ini bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu
usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun adalah
remaja awal dan usia 18 sampai 22 tahun adalah
remaja akhir.50 Secara umum masa remaja
dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
1) Masa remaja awal (12-15 tahun)

Pada masa ini individu mulai meninggalkan
peran sebai anak-anak dan berusaha
mengembangkan diri sebagi individu yang
unik dan tidak tergantung pada orang tua.
Selain itu individu juga menerima terhadap
bentuk dan kondisi fisik serta adanya
konformitas yang kuat dengan teman sebaya.

2) Masa remaja pertengahan (15-18 tahun)
Masa ini ditandai dengan berkembangnya
kemampuan berfikir yang baru. Teman
sebaya masih memiliki peran yang penting,
namun inividu sudah lebih mampu
mengarahkan diri sendiri (self-directed). Pada

50 Ibid,.
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masa ini remaja mulai mengembangkan
nkematangan tingkah laku, belajar
mengendalikan impulsivitas, dan membuat
keputudsan-keputusa awal yang berkaitan
dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai.
Selain itu juga  mampu menerima lawan jenis
yang menurut remaja tersebut itu juga suatu
hal yang penting.

3) Masa remaja akhir (19-22 tahun)
Pada masa ini remaja ditandai oleh persiapan
akhir untuk memasuki peran-peran orang
dewasa. Selama periode ini remaja berusaha
memantapkan tujuan vokasional dan
mengembangkan isense of personal identity.
51

c. Tugas-tugas Perkembangan Masa Remaja
Tugas perkembangan masa remaja

difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan
perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk
mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku
secara dewasa. Tugas-tugas perkembangan masa
remaja menurut Hurlock meliputi:
1) Mampu menerima keadaan fisiknya
2) Mampu menerima dan memahami peran seks

usia dewasa
3) Mampu membina hubungan baik dengan

anggota kelompok yang berlainan jenis.

51 Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT
Refika Aditama, 2009), 29.
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4) Mencapai kemandirian emosional52

5) Mencapai kemandirian ekonomi
6) Mengembangkan konsep dan keterampilan

intelektual yang sangat diperlukan untuk
melakukan peran sebagai anggota masyarakat

7) Memahami dan menginternalisasikan nilai-
nilai orang dewasa dan orang tua.

8) Mengembangkan perilaku tanggung jawab
sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia
dewasa

9) Mempersiapkan diri untuk memasuki
perkawinan

10) Memahami dan mempersiapkan
berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga

Tugas-tugas perkebangan remaja ini
amat berkaitan dengan perkembangan
kognitif, yaitu fase operasional formal.
Kematangan kognitif akan sangat membantu
kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas
perkembangannya dengan baik.53

Sedangkan menurut Havighurst ada
beberapa tugas perkembangan remaja yang
harus diselesaikan dengan baik antara lain
yaitu:
1) Mencapai hubungan baru yang lebih

matang dengan teman sebaya baik pria
maupun wanita

52 Mohammad Ali, Psikologi Remaja, 10.
53 Ibid,.
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2) Mencapai peran sosial pria dan wanita
3) Menerima keadaan fisiknya dan

menggunaknnya secara efektif
4) Mencari kemandirian emosional dari

orang tua dan anak-anak dewasa lainnya
5) Mencapai jaminan kebebasan ekonomis
6) Memilih dan menyiapkan lapangan

pekerjaan
7) Persiapan untu memasuki kehidupan

berkeluarga54

8) Mengembangkan keterampilan intelektual
dan konsep yang penting untuk
kompetensi kewarganegaraan

9) Mencapai dan mengharapkan tingkah
laku sosial yang bertanggung jawab

10) Memperoleh suatu himpunan nilai-nilai
dan sistem etika pedoman tingkah laku.55

Adapun pada masa remaja ini juga
terjadi perkembangan agama, perkembangan ini
ditandai oleh beberapa faktor perkembangan
antara lain perkembangan rohani dan
perkembangan jasmani. Menurut W. Starback
perkembangan tersebut ada 6 yaitu:
1) Pertumbuhan pikiran dan mental

Pada petumbuhan pikiran dan menatal remaja
ini, ide dan dasar keyakinan beragama yang
diterima remaja dari masa kanak-kanak sudah

54 Ibid, 165-167.
55 Ibid, 168.
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tidak begitu menarik bagi mereka. Sehingga
sifat kritis terhadap ajaran agama mulai
timbul. Selain masalah agama merekapun
sudah tertarik pada masalah kebudayaan,
sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan
lainnya.

2) Perkembangan perasaan
Pada masa remaja berbagi perasaan juga telah
berkembang. Baik itu perasaan sosial, ethis,
dan estestis. Hal tersebut dapat mendorong
remaja untuk lebih dekat kearah hidup yang
agamis. Begitupun sebaliknya bagi remaja
yang kurang mendapat siraman ajaran agama
dan kurang mendapat pendidikan maka
individu tersebut akan lebih mudah diominasi
dorongan seksual, karena masa remaja
merupakan masa kematangan seksual.

3) Pertimbangan sosial
Dalam kehidupan keagamaan mereka timbul
konflik antara pertimbangan moral dan
material. Karena remaja bingung menentukan
hal itu. Karena kehidupan uniawi lebih
dipengaruhi kepentingan akan materi, maka
biasanya para remaja akan cenderung
terhadap jiwa untuk bersikap materi.
Sehingga, masalah akhirat dan keagamaan
lebih sedikit daripada masalah sosial.

4) Perkembangan moral
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Perkembangan moral para remaja bertitik
tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk
mencari proteksi.

5) Sikap dan minat
Sikap dan minat remaja terhadap masalah
keagamaan bisa dikatakan sangat kecil dan
hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil
serta lingkungan agama yang mempengaruhi
mereka (besar kecilnya minat).

6) Ibadah
Lebih sedikit remaja yang mengatakan bahwa
ibadah bermanfaat untuk berkomunikasi
dengan Tuhan sedangkan kebanyakan
diantara mereka menganggap bahwa
sembahyang hanyalah merupakan media
untuk bermeditasi.56 Dalam menjalankan
aktivitas-aktivitas agama, beribadah dan
sebagainya biasanya remaja sangat
dipengaruhi oleh teman-temannya.57

56 Jalaluddin, Pengantar Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Kalam Mulia,
1993), 39-42.

57 Zakiyah Dradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: PT bulan Bintang,
2005), 103.
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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif, tepatnya deskriptif kualitatif. Dalam
penelitian ini, penulis melakukan dialog dengan subjek
yang diteliti untuk memperoleh masukan berupa data-
data lisan untuk kemudian melakukan pencatatan secara
lengkap semua masukan yang diperoleh dari subjek
tersebut. Data-data tersebut selanjutnya dideskripsi.58

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi
kasus, yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk
menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh
pemahaman dari kasus tertentu, yang mana kasus
tersebut harus bersifat unik atau memiliki karakteristik
sendiri dari kasus lainnya.59

Dalam hal ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif tepatnya pendekatan kualitatif
deskriptif. Karena peneliti melakukan dialog dengan
subjek yang diteliti untuk memperoleh data-data secara
lisan kemudian dicatat oleh peneliti. Selanjutnya data-
data tersebut dideskripsi. Peneliti menggunakan jenis
penelitian studi kasus karena dari fenomena dan kasus-
kasus yang ada di Desa Bajang, Kecamatan Balong,
Kabupaten Ponorogo menurut peneliti memiliki

58 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 4

59 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian
Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 62.
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karakteristik yang unik dan layak untuk diteliti. Karena
dari hal tersebut  peneliti akan melakukan suatu
penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data,
mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari
kasus tersebut.

2. Kehadiran Peneliti
Penelitian kualitatif adalah proses pencarian

data untuk memahami masalah sosial yang didasari
pada penelitian yang menyeluruh,dibentuk oleh kata-
kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pada
penelitian ini,peneliti berusaha memahami subjek dari
kerangka berpikirnya sendiri.60

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti
sebagai instrumen kunci,pengumpul data dan partisipasi
penuh dengan melakukan pengamatan berperan serta,
yaitu peneliti melakukan interaksi dengan subjek dalam
waktu yang lama dan selama itu, data dalam bentuk
catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis.61

Dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran
peneliti sangat penting karena peneliti sebagai
instrumen pengumpul data. Untuk memperoleh data-
data tersebut maka peneliti harus terjun langsung
kelokasi yang akan diteliti guna untuk memperoleh
data-data dan melihat langsung fenomena-fenomena
yang terjadi secara nyata di Desa Bajang, Kecamatan
Balong, Kabupaten Ponorogo.

60Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian
Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 84.

61Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2013) 164.
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3. Lokasi Penelitian
Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa

Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018/2019. Karena, Di Desa Bajang ini banyak
sekali tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan tetapi
banyak para remaja yang tidak mau belajar ilmu agama
maupun mengikuti kegiatan keagamaan.

4. Data dan Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan
seperti dokumen dan lainnya.62 Secara umum,
penentuan sumber didasarkan atas jenis data yang telah
ditentukan. Sumber data dapat digolongkan ke dalam
sumber data primer dan sumber data sekunder.63

a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber data

pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari
objek penelitian. Sumber data primer adalah sumber
data yang diperoleh dari informan langsung melalui
hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam
penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap tokoh
agama, tokoh masyarakat dan para remaja yang ada
di Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten
Ponorogo.

62Ibid., 112.
63 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka

Setia, 2011), 151-153.
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b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber

data tambahan yang menurut peneliti menunjang
data pokok. Sumber data sekunder diperoleh dari
dokumen-dokumen seperti dokumen sejarah singkat
Desa Bajang Balong Ponorogo,  letak geografis Desa
Bajang Balong Ponorogo , Pembagian Wilayah Desa
Bajang Balong Ponorogo,  Sarana dan Prasarana
serta catatan tertulis dan bahan-bahan lain yang
berkaitan dengan penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data
dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang
yang menjadi informan atau responden. Caranya
adalah dengan bercakap-cakap secara tatap
muka.64Wawancara mendalam merupakan suatu cara
mengumpulkan data atau informasi dengan cara
langsung bertatap muka dengan informan, dengan
maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang
topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan
secara intensif dan berulang-ulang.65

Dalam hal ini teknik yang digunakan untuk
memilih informan dalam wawancara menggunakan
teknik purposive sampling (pengambilan sampel

64Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian
Kualitatif, 131.

65Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), 157.
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berdasarkan tujuan) dan snow ball sampling
(pengambilan sampel seperti bola salju). Purposive
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang
tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang
diteliti. Snowball sampling adalah teknik
pengambilan sumber data yang awalnya jumlahnya
sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan
karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu
belum mampu memberikan data yang memuaskan
maka mencari orang lain yang dapat digunakan
sebagai sumber data.66

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan
kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan para
remaja yang ada di Desa Bajang, Kecamatan Balong,
Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, peneliti
menggunakan teknik purposive sampling
(pengambilan sampel berdasarkan tujuan), purposive
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang
tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang
diteliti, snowball sampling adalah teknik
pengambilan sumber data yang awalnya jumlahnya
sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan
karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu
belum mampu memberikan data yang memuaskan

66Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2013), 218-219.
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maka mencari orang lain yang dapat digunakan
sebagai sumber data. Peneliti melakukan hal tersebut
melalui wawancara kepada pihak yang terkait.

b. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan

secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak
dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek
penelitian. Observasi dilakukan terhadap subjek,
tujuan observasi mendeskripsikan setting yang
dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung,
orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna
kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat
dalam kejadian yang diamati tersebut. Observatif
partisipatif atau observasi partisipan merupakan
teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai
dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi
partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih
lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat
makna dari setiap perilaku yang tampak.

Dalam penelitian ini, yang peneliti observasi
itu mengenai hal-hal yang tampak dalam suatu
gejala. Pada observasi tersebut gejala yang tampak
yaitu mengenai tidak mau belajar ilmu agama serta
rendahnya minat remaja dalam melakukan kegiatan
keagamaan, sehingga perlu adanya peran dari tokoh
agama dan tokoh masyarakat dalam membina
keagamaan remaja.

c. Dokumentasi
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Dokumentasi adalah segala suatu materi
dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia.
Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik
berbentuk catatan dalam kertas (hard copy) maupun
elektronik (soft copy). Dokumen dapat berupa buku,
artikel media masa, catatan harian, manifesto,
undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto,
dan lainnya. Dokumen berguna jika peneliti yang
ingin mendapatkan informasi mengenai suatu
peristiwa tetapi mengalami kesulitan untuk
mewawancarai langsung para pelaku.67

Dalam hal ini, dokumentasi yang digunakan
peneliti untuk memperoleh data dengan
menggunakan foto ketika suatu kegiatan keagamaan
remaja tersebut sedang berlangsung, artikel media
masa, catatan harian, blog, halaman web dan lain-
lain yang bisa digunakan untuk menunjang
memperoleh data.

6. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan
data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan
sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

67Samiaji Sarosa,Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar (Jakarta:
Indeks Permata Puri Media, 2012), 61.
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penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang
lain.68Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan konsep Miles dan
Huberman yang mengemukakan tiga tahapan yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:
a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, mencari tema dan polanya.69Dalam
penelitian ini, data yang akan direduksikan adalah
data-data hasil dari observasi, wawancara, serta hasil
penelitian yang dilakukan di Desa Bajang
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun
2018/2019.

b. Penyajian data
Setelah data direduksi maka langkah

selanjutnya adalah mendisplaykan data (penyajian
data). Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
Mendisplay data selain dengan teks naratif, juga
dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.

c. Penarikan kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan

68Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D,
244.

69Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif
,183.
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kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif
merupakan temuan baru yang sebelumnya ‘belum
pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambar suatu obyek yang sebelumnya masih
remang-remang atau gelap sehingga setelah selesai
diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual
atau interaktif, hipotesis atau teori.70

Dalam penarikan kesimpulan, yang dapat
disimpulkan dari peneliti yaitu mengenai hasil dari
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga
setelah peneliti melakukan hal tersebut, peneliti
dapat menarik kesimpulan dan data yang diperoleh
menjadi jelas.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan
Keabsahan data merupakan konsep penting yang

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan
keandalan (reliabilitas). Dalam bagian ini peneliti harus
mempertegas teknik apa yang digunakan dalam
mengadakan pengecekan keabsahan data yang
ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan
keabsahan data dalam proses penelitian diantaranya
adalah perpanjangan keikut sertaan, pengamat yang
tekun, dan triangulasi.71

a. Perpanjangan Keikutsertaan
Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah

instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat

70Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D,
249-253.

71Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 175.
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menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini
keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukn dalam
waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan
keikut sertaan peneliti pada latar penelitian.Maka
perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian
ini akan memungkinkan peningkatan derajat
kepercayaan data yang dikumpulkan.

Maksud dan tujuan memperpanjang
keikutsertaan dalam penelitian ini adalah dapat
menguji ketidak benaran informasi yang
diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari
diri sendiri, maupun dari responden dan selain itu
dapat membangun kepercayaan subjek, dengan
terjun kelokasi dalam waktu yang cukup panjang,
peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan
distorsi yang mungkin mengotori data, pertama-tama
dan yang terpenting adalah distorsi pribadi.

Perpanjangan keikutsertaan ini menurut
peneliti, peneliti itu harus terjun kelapangan guna
untuk memperoleh data yang valid. Untuk
memperoleh data-data tersebut peneliti harus selalu
terlibat dalam kegiatan itu. Selain itu, untuk
memperoleh data peneliti tidak hanya terjun
kelapangan satu ataupun dua kali, melainkan
beberapa kali. Karena, untuk memperoleh data yang
benar-benar valid itu memerlukan waktu yang sangat
panjang.

b. Pengamatan yang Tekun
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Ketekunan pengamatan bermaksud
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi
yang sangat dicari dan kemudian memusatkan diri
pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan
pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara
mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci
secara berkesinambungan terhadap peran tokoh
agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan
pembinaan kegiatan keagamaan remaja di Desa
Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
Tahun 21018/2019.

Peneliti harus selalu tekun mengetahui
kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di
Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten
Ponorogo. Agar peneliti benar-benar mengetahui
kegiatan yang dilakukan di desa tersebut. Dengan
tujuan agar peneliti memperoleh data-data.
Penelitian tersebut dilakukan secara
berkesinambungan agar peneliti benar-benar
mengetahui hal-hal yang terjadi di desa Bajang
secara jelas.

c. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Ada tiga macam triangulasi sebagai teknik
pemeriksaan yang dapat digunakan antara lain
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triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi
waktu.72

a) Triangulasi Sumber
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh
melalui beberapa sumber. Jadi, untuk mengecak
data yang sudah diperoleh, peneliti tidak hanya
mengecek data dari hasil wawancara, observasi
dan dokumentasi saja. Akan tetapi, peneliti juga
harus mengecek data-data tersebut dari berbagai
sumber yang sudah ada.  Agar data yang
diperoleh tersebut benar-benar valid.

b) Triangulasi Teknik
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang
sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data
diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan
observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Karena
untuk mengecek data-data tersebut banyak teknik
yang bisa digunakan oleh peneliti. Ketika
melakukan observasi, yang biasanya digunakan
dalam penelitian kualitatif yaitu menggunakan
observasi partisipatif. Sedangkan dokumentasi
peneliti bisa menggunakan foto ketika suatu
kegiatan keagamaan remaja tersebut sedang
berlangsung, artikel media masa, catatan harian,
blog, halaman web dan lain-lain yang bisa
digunakan untuk menunjang memperoleh data.

72Ibid., 127.
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Untuk mengecek data melalui kuesioner, peneliti
bisa menggunakan kuesioner terbuka. Karena
kuesioner terbuka ini biasanya digunakan untuk
penelitian kualitatif. Dalam kuesioner terbuka
penelitian kualitatif ini biasanya berisi
pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bisa diisi
sesuai dengan keinginan atau keadaan dari
responden yang mengisinya.

c) Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi

kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka
pengujian kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan
wawancara, observasi, atau teknik lain dalam
waktu atau situasi yang berbeda . Bila hasil
uji menghasilkan data yang berbeda, maka
dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai
ditemukan kepastian datanya. Karena untuk
memperoleh data yang benar-benar valid harus
memerlukan waktu yang lama.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga
triangulasi untuk pengecekan data. Triangulasi
tersebut yaitu triangulasi sumber, triangulasi
teknik dan triangulasi waktu. Karena menurut
peneliti, ketiga triangulasi tersebut sangat penting
digunakan dalam penelitian kualitatif.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian
Tahap-tahap penelitian kualitatif menyajikan

tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan
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lapangan, tahap analisis intensif, dan di tambah dengan
tahap terakhir dari penelitain yaitu tahap penulisan
laporan hasil penelitian.
a. Tahap pra lapangan, ada enam yang meliputi

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan
lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan
menilai keadaan lapangan, memilih dan
memanfaatkan informan, menyiapkan penelitian, dan
persoalan etika penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan,yang meliputi uraian
tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga
bagian yaitu: memahami latar penelitian dan
persiapan diri, memasuki lokasi penelitian, dan
berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap analisis data, yang meliputi analisis data
selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan
data.

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.73

73Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta:
Rineka Cipta, 2008), 84-91.
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BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum
1. Letak Geografis Desa Bajang

Desa Bajang termasuk wilayah paling
timur dan termasuk salah satu desa yang luas
wilayahnya dari kabupaten ponorogo, yang terdapat
di Kecamatan Balong. Secara geografis Desa
Bajang dibatasi oleh beberapa desa, diantaranya
sebagai berikut:
Sebelah Utara : Desa josari Kecamatan Jetis
Sebelah Selatan : Desa Bedi Kulon / Bedi Etan
Kecamatan Bungkal
Sebelah Barat : Desa Karangan Kecamatan
Balong
Sebelah Timur : Desa Ngasinan Kecamatan Jetis

Desa bajang terbagi menjadi beberapa
dusun, diantaranya sebagai berikut:
a. Dusun Mantren
b. Dusun Buthung
c. Dusun Taro
d. Dusun Doplang
Luas wilayah desa bajang kecamatan balong
kabupaten ponorogo adalah 225,287 Ha, terdiri dari
pertanian sawah 127.139 Ha, pemukiman 26,151
Ha an ladang atau tegalan 48,297. Sedangkan
jumlah dusun Desa Bajang Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo terdiri dari 4 Dusun dari 23
RT dan 9 RW.

61
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2. Keadaan sosial ekonomi
Penduduk Desa Bajang sebagai

masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-
nilai solidaritas antar sesama warga, hal tersebut
dapat terlihat masih kentalnya sifat gotong royong
yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh ketika ada pernikahan, maka para
tetangga akan gotong royong membantu sesuai
kapasitas masing-masing.

Perekonomian masyarakat Desa Bajang
pada umumnya bertumpu pada sektor pertanian,
peternakan, perdagangan, industri dan sebagian ada
yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
lain sebagainya. Dari sektor pertanian terdapat
beberapa jenis tanaman yang mereka tanam.
Diantaranya padi, jagung, kedelai, kacang ijo, dan
kacang tanah.

3. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana desa Bajang untuk kondisi
balai desanya sedang, kantor Desa baik, alat tulis
kantor baik dan mebeler kurang lengkap.74

4. Kependudukan
a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Bajang
berdasarkan data terahir sensus tahun 2017
adalah 2.991 jiwa dengan rincian jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 1454 orang dan
penduduk perempuan sebanyak 1537 orang.

74 Lihat Transkip Dokumentasi 01/D/07-III/2019
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b. Keadaan Agama
Penduduk Desa Bajang seratus persen beragama
Islam. Sehingga sering diadakan kegiatan
keagamaan, dalam rangka menyambut hari raya
besar Islam, seperti peringatan maulid Nabi
Muhammad SAW, Peringatan Tahun Baru
Islam yang jatuh setiap 1 Muharram, dan Halal
Bihalal satu tahun sekali yang dilaksanakan
setiap bulan Syawal. Tidak hanya itu, disetiap
lingkungan juga sering diadakan kegiatan
seperti yasinan, tahlilan, berjanji, sima’an al-
Qur’an satu bulan sekali dan sebagainya. Ini
merupakan rutinitas masyarakat untuk
meningkatakan Iman dan Taqwa serta sebagai
ajang silaturahim antar warga. Serta adanya
pembinaan keagamaan Baca tulis al-Qur’an
kepada anak sedini mungkin dengan tujuan
peningkatan kegiatan proses belajar taman
pendidikan al-Qur’an di dukuh Bajang Kidul,
Bajang Tengah dan Bajang Lor.

c. Keadaan Kependidikan
Kesadaran penduduk Desa Bajang terhadap
pendidikan sudah meningkat dibandingkan
beberapa tahun lalu, terbukti dengan banyak
dari masyarakat yang menyekolahkan anaknya
sampai jenjang perguruan tinggi. 75

75 Lihat Transkip Dokumentasi 02/D/07-III/2019



64

B. Deskripsi Data Khusus
1. Kondisi Sosial Keagamaan Remaja di Desa

Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Kondisi sosial keagamaan remaja yang baik

ataupun tidak baik itu dapat dipengaruhi oleh
lingkungan masyarakat maupun dari lingkungan
keluarga. Karena lingkungan masyarakat dan
lingkungan keluarga itu sangat berperan sekali
dalam memotivasi anak. Hal itu akan termotivasi
pada anak mengenai suatu kegiatan apabila ada
suatu  dorongan dari orang lain, lebih-lebih untuk
anak remaja. Biasanya dorongan yang di butuhkan
itu dorongan dari orang tua dan teman sebaya.
Karena kebanyakan anak remaja dapat dipengaruhi
oleh dua faktor tersebut. Akan tetapi, berdasarkan
yang peneliti amati pada saat ini kebanyakan dari
kalangan anak-anak remaja saat ini mereka  tidak
mau mencari ilmu agama serta juga tidak mau
mengikuti kegiatan keagamaan. Pada saat ini
mereka hanya ingin yang instan-instan seperti
mencari ilmu agama dengan cara yang efektif dan
efisien. Sehingga madrasah, mushola, masjid,
tempat-tempat majlisan ilmu menjadi sepi. Karena
sekarang ini untuk mencari ilmu agama seperti
amaliyah sehari-hari mudah di akses dengan cepat
dan mudah melalui internet. Maka banyak sekali
sekarang ini tempat-tempat seperti masjid dan
kegiatan masyarakat terlebih mengenai hal
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keagamaa jarang sekali di kunjungi. Apalagi untuk
kalangan anak remaja hal ini sangat minim sekali.
Mungkin hanya sebagian saja seseorang yang mau
menimba ilmu agama melalui ustad maupun kiyai
secara langsung.76 Sebagian Kyai maupun ustad dan
ustadzah pasti ada yang mengeluhkan masalah
tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu
Sringanti beliau selaku tokoh agama di Desa Bajang
Khususnya Dukuh Taro mengatakan:

“ Bahwa sebenarnya kondisi sosial agama
disini itu minim sekali, karena banyaknya
anak remaja yang kurang berperan aktif
dalam kegiatan agama seperti tahlilan,
sima’an dan lain-lain. Akan tetapi tidak
semua remaja itu malas untuk aktif dalam
kegitan tersebut, akan tetapi juga sebagian
ikut aktif. Karena namanya manusia pasti
mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Kalau
mengenai suatu kegiatan gotong
royongnya bagus, misalnya diajak ro’an
begitu juga mau berangkat. Khususnya
masyarakat dukuh Taro Desa Bajang ini
sangat awam  sekali mengenai hal agama,
mereka semua perlu ada bimbingan  dari
para ahli-ahli agama maupun dari tokoh
masyarakatnya.”77

76 Lihat Transkip Observasi 01/O/07-02/2019
77 Lihat Transkip Wawancara 20/W/01-04/2019



66

Berdasarkan pengamatan sekarang ini
banyak sekali anak-anak remaja di Desa Bajang
khususnya dukuh Taro yang hanya berduduk santai
tidak mau mencari ilmu agama. Waktunya hanya
untuk berkumpul dengan teman-temannya yang
tanpa ada gunannya baik itu siang maupun malam.
Sehingga waktu mudanya hanya terbuang dengan
sia-sia. Sebenarnya para orang tua itu ingin sekali
anaknya bisa dan mahir dalam ilmu agama, akan
tetapi anak tersebut tidak mempunyai minat untuk
bisa belajar ilmu agama.78 Seperti halnya yang
diungkapkan ibu Supiyah, beliau masyarakat desa
Bajang Khususnya Dukuh Taro beliau mengatakan:

“ Bahwa kondisi sosial keagamaan remaja di
Desa Bajang ini sangat minim sekali.
Karena banyaknnya anak-anak remaja
yang tidak mau belajar ilmu agama. Baik
itu mengenai belajar al-Qur’an maupun
mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan
yang diselenggarakan di masyarakanyat
masing- masing. Serta terlihat jelas bahwa
tidak semua dari kalangan remaja itu
mengikuti kegiatan keagamaan seperti
halnya sholat berjama’ah di masjid
ataupun langgar , pengajian dan lain
sebagainnya. Beliau juga resah
memikirkan anaknya yang tidak mau

78 Lihat Transkip Observasi 02/O/09-02/2019
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mengikuti kegiatan agama tersebut serta
tidak mau belajar ilmu agama..”79

Anak-anak remaja merupakan calon
generasi bangsa. Oleh karena itu, mereka harus
dididik dengan baik agar mereka tidak terjerumus
dalam suatu kenakalan remaja yang ada saat ini.
Serta tidak mudah tergoyah imannya dengan suatu
godaan yang ada. Pada zaman seperti ini, iman
seseorang mudah sekali untuk di bolak-balik,
kadang-kadang  hanya demi uang untuk mencukupi
kebutuhannya mereka rela menjual akidahnya.
Masalah bisa muncul pada masyarakat dimanapun
kita berada. Karena kita selalu berinteraksi dengan
orang lain, sehingga jika anak remaja tersebut
mendapat pengaruh dari orang lain hal itu wajar-
wajar saja.  Karena hal tersebut dapat
mempengaruhi motivasi seseorang. Hal tersebut
juga senada dengan pendapatnya Ibu Suratin, beliau
merupakan salah satu penduduk desa Bajang
khususnya dukuh Taro beliau mengatakan:

“Hal yang di ungkapkan beliau hampir sama
dengan yang di ungkapkan ibu Supiyah,
Bahwa ibu Suratin mengatakan mereka
sangat mengeluhkan anaknya yang
mendapat pengaruh dari perubahan zaman
dan teman. Sehingga mereka merasa
kecewa karena anak beliau juga sulit untuk

79 Lihat Transkip wawancara 03/W/11-03/2019
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di ajak mengikuti suatu kegiatan
keagamaan. Bahkan untuk membaca iqro’
juga belum khatam dan juga belum bisa.
Oleh karena itu beliau sangat resah dan
beliau ingin ankanya mau belajar al-Qur’an
lagi. Karena tempat untuk mencari ilmu
agama dan belajar al-Qur’an sangatlah
dekat dengan rumahnya. Hal tersebut sudah
tidak menjadi penghambat untuk mencari
ilmu agama kata ibu Suratin. Menurut
beliau ketika ada kegiatan ro’an mereka ikut
ro’an selain itu ketika ada kegiatan gotong
royong mengenai suatu kegiatan keagamaan
mereka ikut berpartisipasi misalnya gotong
royong untuk menyiapkan acara pengajian
akan tetapi anak tersebut tidak mengikuti
acaranya. Mungkin hal tersebut masalah
pendidikan agama mereka agak kurang
termotivasi.”80

Mendidik seorang anak itu sangat perlu
sekali, apalagi mendiik mengenai ilmu agama, akan
tetapi semua itu juga tergantung dari masing-masing
anak, ada anak yang mudah sekali dinasehati orang
tuannya dan juga ada anak yang sulit dinasehati.
Sebagai orang tua seharunya mempunyai kesabaran
dalam mendidik anak.Orang tua harus mengarahkan
anak dengan pelan-pelan, selain itu orang tua juga

80 Lihat transkip wawancara 04/W/11-03/2019
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harus selalu mendoakan anak agar anak tersebut
mau tunduk dan patuh kepada orang tua. Begitu
pula seperti yang di ungkapkan ibu Tomblok, beliau
mempunyai cucu yang dititipi dari anaknya bu
Sukowati. Beliau merupakan salah satu masyarakat
Desa Bajang khususnya dukuh Taro beliau
mengatakan:

“ Cucu saya tersebut sulit sekali untuk di suruh
berangkat ke mushola. Padahal di mushola
tersebut tidak ada orang yang adzan ketika
waktu sholat tiba. Akan tetapi anak tersebut
membantah saya ketika saya suruh
berangkat ke mushola. Selain itu dia juga
tidak mau di suruh untuk belajar al-Qur’an
padahal rumah saya dengan mushola itu
dekat mbk, tapi cucu saya yang sulit sekali
dinasehati.Ketika setelah maghrib mereka
malah berangkat main dengan temannya
keluar dari rumah. Sehingga untuk adzan
‘Isya’ pun juga tidak ada yang mau
mengadzani, sebenarnya saya itu juga turut
prihatin. Hal ini sangat minim sekali untuk
di teladani. Selain itu anak-anak remaja
tersebut kebanyakan juga kurang
berpartisipasi dalam kegiatan agama
tersebut”.81

81 Lihat Transkip wawancara 05/W/14-03/2019
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Semua hal yang diungkapkan masyarakat
hampir sama, karena mengetahui kondisi sosial
agama yang begitu memprihatinkan. Semua
keadaan masyarakat itu tergantung dari lingkungan
sekitarnya dan juga semangat dari orang tuanya.
Apabila orang tua tersebut mampu memberikan
contoh yang baik pasti anak tersebut juga akan
menirukannya. Begitu pula seperti halnya yang
diungkapkan ibu Anis beliau masyarakat Desa
Bajang khususnya dukuh Taro, beliau mengatakan:

“Kondisi sosial disini mengenai hal agama
memang kurang, baik itu dari kalangan
anak-anak, remaja maupun dewasa.
Kadang-kadang ketika ada kegiatan tahlilan
anak remaja banyak yang tidak bisa hadir,
ketika ditanya dia mempunyai alasan
sendiri-sendiri. Sehingga ketika remaja itu
di perlukan pada waktu kegiatan tahlilan
berlangsung hal tersebut binggung.
Sehingga yang melaksanakan hal tersebut
orang-orang dewasa. Baik itu untuk
dijadikan pramusaji,pembawa acara, bilal
untuk tahlil bahkan ketika bulan puasa itu
anak-remaja tidak mau tadarus saya itu
melihat hal itu sangat trenyuh sekali rasanya
prihatin mbak. Jika hal itu terus-terusan
terjadi lalu bagaimana masa yang akan
datang ketika orang-orang sepuh ini sudah
tidak ada. Sebenarnya di sini itu untuk
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kegiatan agamanya sudah banyak lho mbak
tapi anak-anaknya saja yang kurang
memperhatikan kegiatan tersebut, saya juga
tidak waleh-waleh menyuruh anak saya
aktif kegiatn agama akan tetapi anak saya
tidak mau.” 82

Menurut Ibu Anis tersebut banyak kegiatan
di Desa Bajang, terdapat kegiatan keagaamaan yang
biasanya dilakukan oleh semua masyarakat desa
Bajang. Akan tetapi tidak semuanya untuk aktif
hadir dalam kegiatn tersebut. Acara tadarusan yang
hanya satu tahun sekali aja mereka tidak mau
berpartisipasi apalagi kegiatan tahlilan yang setiap
minggunya dilaksanakan satu kali. Itu semua bisa
menjadi pelajaran kita. Bahwa anak itu harus
dididik mulai kecil.

Berdasrkan pengamtan peneliti biasanya
kegiatan yang rutin dilakukan yaitu seperti tahlilan
yang dilakukan setiap satu minggu sekali, sima’an,
dan PHBI kegiatan tersebut untuk melatih semua
kalangan masyarakat desa Bajang agar mempunyai
jiwa yang agamis yang bisa digunakan untuk
menjaga diri sendiri. Selain itu dalam kegiatan
tahlilan biasanya semua orang yang tidak ada
halangan bisa berkumpul di tempat tersebut.
Sehingga bisa silaturrahmi dengan tetangga yang
mungkin kita jarang ketemu. Oleh karena itu,

82 Lihat Transkip wawancara 06/W/15-03/2019
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kegiatan tersebut sangat bagus sekali dilaksanakan
untuk semua kalangan masyarakat. Selain kegiatan
tahlilan juga ada kegiatan yang memperingati hari-
hari besar Islam seperti acara Maulid Nabi
Muhammad SAW, Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad
SAW, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha
dan hari-hari besar Islam lainnya. Selain itu juga
ada kegiatan Halal Bihalal yang dilaksanakan setiap
satu tahun sekali yang tempat pelaksanaanya selalu
bergilir dari satu dukuh ke dukuh yang lainnya.
Akan tetapi meskipun banyak kegiatan tersebut para
remaja kurang berpartisipasi dalam kegiatan
tersebut karena kurangnya partisipasi remaja
menjadikan lingkungan masyarakat yang minim
ilmu pengetahuan agamanya.83

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya
Minat Remaja Mengikuti Kegiatan Keagamaan

Masa remaja merupakan masa
perkembangan manusia yang menduduki tahap
progresif. Sehingga minat remaja terhadap agama
dipengaruhi dari dorongan diri sendiri  dan
ketertarikan terhadap kenikmatan dunia, sehingga
masalah agama dan akhirat dikesampingkan dulu.
Masa remaja mencakup masa juvenilitas
(adolescantinium), pubertas, dan nubilita. Sejalan
dengan perkembangan jasmani dan rohani, maka
agama pada remaja biasanya dipengaruhi oleh
banyak hal. Seperti halnya akhlak anak, baik itu

83 Lihat Transkip Observasi 03/O/27-2/2019
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anak remaja maupun anak-anak kebanyakan sudah
mulai rusak. Karena pengaruh teman dan
lingkungannya mereka sering bergadang yang tidak
ada manfaatnya, padahal masa-masa remaja itu
seharusnya digunakan untuk yang manfaat, karena
hal itu sangat dibutuhkan untuk masa depannya. Hal
tersebut yang paling penting itu belajar ilmu agama,
akan tetapi kebanyakan anak-anak sekarang ini
tidak mau belajar ilmu agama. Padahal pada masih
kecil-kecil juga sudah dididik dengan baik. Akan
tetapi semuanya bisa berubah sewaktu-waktu.84

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Tokoh
Masyarakat Desa Bajang Khususnya dukuh Taro
beliau bernama ibu Suparti, beliau mengatakan:

“Rendahnya minat para remaja dalam
mengkuti kegiatan keagmaan itu karena
pertumbuhan pikiran dan mental remaja
sehingga hal tersebut bisa menimbulkan
keyakinan agama yang diterima pada masa
kanak- kanak sudah tidak  terlalu menarik
bagi mereka. Karena kebanyakan dari
mereka banyak yang tertarik dengan
masalah kebudayaan, sosial, ekonomi dan
norma-norma kehidupan lainnya. Sehingga
ilmu agama dianggap tidak penting.”85

84 Lihat Transkip Observasi 04/O/01-03/2019
85 Lihat Transkip wawancara 07/W/17-03/2019
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Selain yang diungkapkan ibu Suparti dari
rendahnya minat remaja mengikuti kegiatan
keagamaan yang masalahnya hanya adanya
pertumbuhan pikiran dan mental remaja itu, saya
dari peneliti mewawancari dari salah satu remaja
yang ada di Desa Bajang Khususnya Dukuh Taro,
remaja tersebut bernama Rudi:

“Alasan dari anak remaja Rudi tersebut
bahwa, rendahnya minat remaja mengikuti
kegiatan keagamaan tersebut karena
menurutnya ada beberapa faktor yang dia
alami salah satunya itu karena dari orang
tuanya kurang memberikan contoh yang
baik pada anaknya. Sehingga anaknya
tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh
orang tuannya. Selain itu kebiasaan yang
baik yang di contohkan dari kecil itu belum
tertanam sehingga anak tersebut sulit untuk
diajak adaptasi ketika sudah menginjak
remaja. Karena kebiasaan  anak itu
tergantung dari bagaimana ketika orang
tuanya menanamkannya masih kecil serta
lingkungan sekitarnya. Untuk faktor
pendukung yang membuat dia semangat
katanya Rudi karena ada salah satu teman
mereka yang aktif dalam kegiatan agama
sehingga dia diajak untuk ikut temannya
dalam kegiatan agama tersebut dia mau. ”86

86 Lihat Transkip wawancara 08/W/21-03/2019
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Suatu perbuatan yang baik pasti akan ditiru
dengan baik, lebih-lebih contoh perbuatan orang tua
kepada anaknya. Sehingga anak tersebut mau
menirukannya apa yang dilakukan dari orang
tuannya. Sehingga sebagai orang tua seharusnya
selalu mendidik anak-anaknya dengan baik dan juga
harus memberikan contoh yang baik. Selain yang
diungkapkan Rudi dari salah satu remaja juga
mengatakan hal yang hampir sama mengenai
rendahnya minat remaja mengikuti kegiatan
keagamaan yaitu Hendrik, dia  mengatakan bahwa:

“ Saya rendah dalam mengikuti kegiatan
keagamaan itu karena kurangnya saya
memiliki pemahaman yang baik tentang
pentingnya ilmu agama baik itu untuk diri
sendiri maupun orang lain. Sehingga  saya
melakukan hal yang positif dengan semena-
mena. Saya  menganggap bahwa ilmu
agama tersebut tidak untuk bekal besok di
akhirat. Untuk hal yang mendorong saya
kadang-kadang mau mengikuti kegiatan
agama dan juga mau belajar ilmu agama itu
karena di sekolahan saya semua harus sudah
bisa membaca al-Qur’an dan sudah bisa
bacaan sholat sehingga saya mau belajar.”87

87 Lihat Transkip wawancara 09/W/21/03/2019
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Berdasarkan hal tersebut, karena kurangnya
pemahan dari remaja. Sehingga mereka tidak mau
belajar ilmu agama. Mereka mau belajar ilmu
agama karena adanya tekanan dari sekolah sehingga
membuat hendrik ada minat  belajar meskipun
sedikit. Hal yang senada juga diungkapkan oleh
Luki, dia salah satu remaja di Desa Bajang
khususnya dukuh Taro. Luki mengatkan :

“Hal yang diungkapkan Luki mengenai
rendahnya minat remaja mengikuti kegiatan
keagamaan remaja yaitu karena teman-
teman mereka tidak ada yang mau belajar
ilmu agama sehingga dia gengsi untuk
belajar ilmu agama ketika sudah menginjak
remaja. Selain tidak mau belajar ilmu
agama dia juga tidak mengikuti kegiatan
keagamaan yang diselenggarakan
dimasyarakatnya. Faktor yang mendukung
dia mengikuti kegiatan agama tersebut
karena dia dibutuhkan sebagai pembawa
acara ketika tahlilan serta juga dibutuhkan
sebagai orang yang membantu tuan rumah
untuk menyajikan makanan ataupun jajanan
kepada jama’ah yasin. Sebenarnya dia malu
karena tidak ada temannya, karena itu suatu
dorongan sehingga dia mau berangkat .”88

88 Lihat Transkip wawancara 10/W/21-03/2019
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Ternyata teman juga sangat mempengaruhi
suatu perbuatan/semangat seseorang. Seperti halnya
anak remaja tersebut yang tidak mau mengikuti
kegiatan keagamaan dengan alasan temannya tidak
mau mengikuti kegiatan agama dan juga ada yang
mengikuti kegiatn agama karena ada teman yang
mengajaknya. Hal yang senada juga dikatakan oleh
Yazid, salah satu remaja Desa Bajang khususnya
dukuh Taro dia mengatakan:

“Tidak mengikuti kegiatan keagamaan
karena kurangnya dorongan dari kedua
orang tuanya. Karena dia tinggal orang
tuanya sehingga dia hanya dengan neneknya
sehingga dia memerlukan motivasi dari
kedua orang tuanya untuk mengikuti suatu
kegiatan keagamaan tersebut. Untuk faktor
yang mendukung dia benar-benar mau
berangkat mengikuti kegiatan agama
tersebut karena disuruh neneknya yang
selalu perhatian mengingatkannya untuk
mewakili keluarganya semisal acara
tahlilan, genduri dan kegiatan agama
lainnya.”89

Orang tua merupakan sosok pribadi yang
sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat
maupun menasihati anaknya. Sehingga ketika orang
tua tersebut tidak ada maka anak tersebut kurang

89 Lihat Transkip wawancara 11/W/23-03/2019



78

adanya perhatian. Sehingga minat anak tersebut
berkurang. Akan tetapi hal ini berbeda dengan
Ririn, dia merupakan remaja Desa Bajang
Khususnya Dukuh Taro, dia mengatakan:

“ Bahwa dorongan dari orang tua itu juga
sangat perlu karena yang membuat dia
semangat itu dorongan dari orang tua, akan
tetapi tidak hanya dorongan orang tua saja
akan tetapi juga do’a dari orang tua. Hal itu
sudah ada pada dirinya, akan tetapi ketika
dia rendahnya minat dia untuk mengikuti
kegiatan keagamaan tersebut karena dia
tidak bisa membagi waktunya untuk
mengikuti kegiatan keagamaan, misalnya
masih sekolah, mengerjakan PR/tugas
bahkan bekerja. Hal ini menjadi alasan
salah satu remaja tidak mengikuti suatu
kegiatan keagamaan. Untuk hal yang
membuat dia ada semangat untuk
mendukungnya karena senang mendapat
ilmu dan pengalaman serta dapat
menenangkan jiwa dan agar memperoleh
pahala.”90

Penjelasan dari Ririn menunjukkan bahwa
semua remaja itu memerlukan motivasi dari orang
tua, selain itu kadang-kadang tidak bisa membagi
waktu karena adanya beberapa hal yang juga tidak

90 Lihat Transkip wawancara 12/W/30-03/2019
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bisa ditinggalkan. Sehingga harus memilih salah
satu kegiatan yang menurut dia penting sehingga dia
tidak mengikuti kegiatan agama tersebut. Akan
tetapi sebenarnya ia ingin untuk ikut kegiatan
tersebut, karena menurutnya mengikuti kegiatan
agama itu akan membuat hatinya menjadi tentram,
mendapat pahala serta mendapatkan ilmu an
pengalaman.

3. Peran Tokoh Agama  dan Masyarakat Dalam
Melakukan Pembinaan Kegiatan Keagamaan
Remaja Di Desa Bajang Kecamatan Balong
Kabupaten ponorogo

Pentingnya keterlibatan para tokoh
masyarakat baik formal seperti Kepala desa, Kepala
dusun, Ketua Rt, penyuluhan Agama dengan tokoh
informal seperti tokoh agama, karang taruna, remaja
Masjid, dan lainnya adalah sangat tragis dalam
upaya mengembangkan ketahanan masyarakat
lokal, yang masing-masing mereka memiliki peran
yang berbeda. Adapun beberapa hal yang
membutuhkan peran mereka dalam rangka
meningkatkan sikap keberagamaan masyarakat
yaitu peran tokoh agama masyarakat dalam
membimbing, membina, mengarahkan dan
mengajak kebaikan dalam mewujudkan sikap
keberagamaan yang baik. Selain dari tokoh agama,
tokoh masyarakat juga harus sangat berperan untuk
memberi bimbingan kepada masyarakat masing-
masing. Oleh karena itu, dari kedua tokoh baik itu
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tokoh agama maupun tokoh masyarakat sangat
berperan sekali. Sehingga keduanya harus
bekerjsama dengan baik untuk membentuk
masyarakat yang mempunyai nilai-nilai agama yang
bagus. Baik itu untuk kalangan anak-anak, remaja
maupun dewasa. Akan tetapi yang lebih ditekankan
untuk kalangan remaja, karena anak remaja sudah
harus mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang
ada di masyarakatnya masing-masing. Sebenarnya
dari kedua tokoh tersebut sudah aktif atau sudah
mengajak masyaraktnya untuk aktif dalam kegiatna
tersebut akan tetapi masyarakatnya saja yang
kurang antusias dalam kegiatan tersebut. Peran
tokoh agama sangatlah penting untuk membina
keagamaan masyarakat, di bandingkan dengan yang
lainnya. Selain itu juga harus ada dorongan dari
tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam
suatu kegiatan tersebut. Agar suatu kegiatan
tersebut berjalan dengan baik. Seperti yang di
ungkapkan oleh Ibu  Kepala Desa Ibu Ninik
Setyowati S..E Beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya untuk Desa Bajang ini sudah
diselenggarakan berbagai macam kegiatan
agama, seperti halnya halal bihalal setiap
tahun sekali, selain itu juga sudah pernah
mengadakan lomba tahlil  Se-Desa Bajang
untuk kalangan ibu-ibu dengan tujuan agar
para remaja termotivasi untuk belajar ilmu
agama baik itu belajar al-Qur’an maupun
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aktif dalam suatu kegiatan agama. Akan
tetapi namanya manusia apalagi itu anak
masa-masa remaja, maka kadangkaang juga
sulit untuk diajak belajar dengan serius.
Mungkin juga banyak alasan yang dia
lakukan demi tidak mengikuti kegiatan
agama tersebut maupun tidak belajar ilmu
agama.” 91

Berbagai cara maupun strategi yang sudah
dilakukan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat,
akan tetapi dari anak-anak remajanya saja yang sulit
untuk diberi saran yang baik. Dari tokoh masyarakat
beliau ibu Ninik Setyowati S.E, sudah melakukan
pembinaan dengan mengadakan kegiatan Halal
bihalal serta lomba tahlil untuk kalangan ibuk-ibuk.
Begitu pula seperti yang diungkapkan bapak
Syamsul beliau selaku Tokoh Agama di Desa
Bajang Khususnya Dukuh Taro sebagai berikut:

“Sebenarnaya dari para tokoh agama
maupun tokoh masyarakat sudah memberi
contoh yang baik bagi masyarakatnya,
seperti mendatangi kegiatan agama tahlilan,
halal bihalal, memperingati hari-hari besar
Islam dan sholat berjama’ah. Akan tetapi
untuk saat ini para remaja di Desa Bajang
Khususnya Dukuh Taro sangat sulit sekali
untuk di ajak dalam kegiatan tersebut.

91 Lihat Transkip wawancara 13/W/02-04/2019
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Karena fikiran anak remja yang mungkin
hanya memikirkan kesenangan dirinya
seniri didunia, dia tidak memikirkan
akhiratnya. Padahal melihat dari
pernyataannya beliau para tokoh agama dan
tokoh masyarakat sudah bisa di jadikan
contoh ataupun panutan bagi orang lain,
agar orang lain tersebut termotivasi dan mau
berubah, serta sudah mengajak  bahkan
memaksa guna menggerakkan remaja untuk
aktif.”92

Beliau bapak Syamsul selaku tokoh agama
beliau dalam membina keagamaan dengan cara
beliau memberikan contoh yang baik agar contoh
tersebut ditiru oleh masyarakatnya, terlebih agar
ditiru oleh anak-anak dan anak remaja karena sebagi
generasi bangsa. Selain bapak Syamsul juga ada
yang mengungkapkan lainnya dari tokoh agama,
yaitu Bapak Yatim beliau selaku tokoh agama di
Desa Bajang khususnya dukuh Taro, beliau
mengungkapkan bahwa:

“Beliau sudah melakukan beberapa cara
untuk membentuk masyarakat yang ada di
sekitarnya menjadi warga masyarakat yang
baik yang mengetahui semua hal agama
lebih-lebih masalah ibadah. Karena melihat
banyaknya masyarakat disekitar beliau

92 Lihat Transkip wawancara 14/W/05-04/2019
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sangat memprihatinkan sekali kegiatan
rutinan keagamaan yang sudah
diselenggarkan,apalagi untuk kalangan
remaja. Sehingga perlu pembinaan dari
tokoh-tokoh yang ada disekitarnya. Baik itu
tokoh agama maupaun tokoh masyarakat
dan juga dari lingkungan sekitarnya
maupuan juga dari keluarganya.Selain itu
beliau juga mengatakan, bahwa sebenarnya
beliau juga sudah selalu mengajak
masyarakatnya dengan cara menasihati
masyarakatnya ketika di laksankannnya
kegiatan keagamaan misalnya seperti ketika
memperingati Hari Besar Islam yang
dilaksanakn di Mushola. Beliau selalu
mengajak dalam hal kebaikan tersebut.
Selain itu beliau juga menasihati secara
langsung kepada masyarakatnya yang
belum sadar akan hal agama tersebut ketika
berbincang-bincang dengan santai. Hal ini
yang sering beliau lakukan untuk kalangan
remaja. Karena melihat para remajanya
yang begitu tidak minat mengenai suatu
kegiatan keagmaaan. Selain itu beliau
menasihati remaja karena, para remaja itu
akan menjadi penerus bangsa, penerus
lingkungan masyarakatnya.”93

93 Lihat Transkip wancara 15/W/05-04/2019
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Strategi yang dilakukan tokoh agama selain
memberikan contoh, beliau juga menasihati, dan
juga bisa mengajaknya mengikuti kegiatan
keagamaan atau mendatangi masyarakatnya yang
mempunyai kegiatan agama. Misalnya mengajaknya
untuk berangakat tahlilan bersama. Sebagaimana
yang diungkapkan bapak Wahib selaku tokoh
agama:

“Seorang tokoh agama itu harus aktif untuk
mengontrol anggota masyarakatnya yang
begitu sulit untuk diajak belajar bersama-
sama. Ketika seseorang tersebut di ajak
berangkat bersama mungkin mereka diberi
masukan-masukan untuk selalu mau
mengikuti kegiatan agama yang
diselenggarakan di masyarakatnya. Sebagai
tokoh agama mungkin bisa mendatangi
kerumahnya menanyai mengapa tidak
mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini bisa
dilakukan ketika mempunyai waktu luang
untuk bertamu kerumahnya dan juga bisa
diniati silaturrohim”94

Tokoh agama itu sangat mempunyai peranan
penting bagi masyarakatnya. Baik itu untuk
kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa.
Sehingga beliau merelakan waktunya untuk
bersilaturrohim kerumahnya untuk mengetahui

94 Lihat Transkip Wawancara 16/W /08-04/2019
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kondisi mengenai pendidikan agamanya.Selain itu,
Bpk Rohmad selaku tokoh agama juga
mengungkapkan bahwa:

“Dari masing-masing masyarakat ataupun
dukuh sudah menyediakan tempat untuk
belajar ilmu agama, dan juga sudah
menyediakan para ustadz maupun ustadzah
yang selalu bersedia untuk mengajarinya
belajar mengaji maupun ilmu agama. Akan
tetapi para remaja tersebut kurang
termotivasi serta kurangnya minat mereka
dalam hal agama.” 95

Peran dari tokoh agama sangatlah penting
dalam masyarakat sekitar terutama dalam
pemahaman keagamaan mereka, seorang tokoh
agama disini harus mempunyai pengetahuan yang
lebih dibandingkan dengan yang lain. Sehingga
tokoh agama tersebut harus mempunyai banyak cara
atau strategi yang harus dilakukan demi untuk
memajukan keagamaan remaja yang ada
disekitarnya sebagaimana seperti yang diungkapkan
Bapak Muhadi selaku tokoh agama:

“Peran tokoh-tokoh disini pertama tokoh itu
harus mempunyai pengetahuan yang lebih
dari yang lainnya, kemudian didalam peran
kita sebagai tokoh agama dalam masyarakat
yang harus kita lakukan dalam

95 Lihat Transkip wawancara 17/W/15-04/2019
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menyampaikan pengetahuan ataupun
ceramah harus sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat karena mereka
sangatlah membutuhkan bimbingan arahan
dan motivasi dari para tokoh tersebut agar
kedepannya lebih maju. Selain itu peran
tokoh agama juga harus bisa mengajak dan
mengarahkan masyarakat sekitar untuk
melakukan hal-hal positif. Karena
masyarakat itu juga harus mengetahui
peran-peran dari tokoh agama. Sehingga
masyarakat tersebut mau tunduk ataupun
patuh terhadap perintah-perintah dari para
tokoh. Baik itu tokoh agama maupun tokoh
masyarakat” 96

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan
oleh bapak Mrakih, beliau selaku Tokoh
Masyarakat Desa Bajang. Khususnya Dukuh Taro
beliau mengatakan:

“ Bahwa sebagai tokoh masyarakat harus
selalu berperan aktif dalam suatu kegiatan
apapun yang diselenggarakan
dimasayarakat. Hal itu sudah menjadi
kewajiban dari tokoh masyarakat ataupun
tokoh agama mereka mempunyai kebijakan
yang baik yang harus beliau lakukan untuk
masyaraktnya. Sehingga ketika ada kegiatan

96 Lihat Transkip Wawancara 18/W/15-04/2019
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rutinan tahlilan setiap satu minggu sekali
dilaksanakan dan hal itu terjadi
kebingungan imam tahlil, beliau selaku
tokoh masyarakat juga aktif untuk mencari
iman tahlil yang ada udzur hadir karena ada
tamu tersebut kerumahnya. Karena sebagai
tokoh masyarakat maka beliau harus
mampu memecahkan masalah yang ada di
masyarakatnya. Alhamdulillah tokoh agama
yang berhalangan hadir tersebut tamunya
sudah pulang, sehingga beliau tokoh agama
bisa untuk menjadi iman ketika tahlilan.
Selain itu bapak Mrakih juga membina
remaja tersebut untuk selalu aktif mengikuti
kegiatan agama tersebut. Karena kalian para
remaja tersebut sebagi penerus generasi
jama’ah tahlil yang sudah dilaksanakan
dimasyarakatnya masing-masing. Maka dari
itu untuk para remaja diharapkan untuk
selalu selalu aktif mengikuti kegiatan
rutinan tersebut dan mau belajar kepada
ahlinya ilmu agama serta tokoh masyarakat
membuatkan perkumpulan kecil seperti
halnya sima’an al-Qur’an.”97

Penjelasan Bapak Mrakih menunjukkan
bahwa dari semua Tokoh agama dan Tokoh
Masyarakat sudah berperan aktif untuk selalu

97 Lihat Transkip wawancara 19/W/22-04/2019
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membina keagamaan, memiliki kebijakan yang baik
serta mampu memecahkan masalah yang ada di
Desa Bajang Khususnya untuk kalangan remaja.
Dengan tujuan agar masyarakat tersebut ada
penerusnya untuk menjadi pondasi masyarakat yang
membuat masyarakat damai untuk bekal di dunia
maupun di akhirat.
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BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis tentang Kondisi Sosial Keagamaan Remaja
di Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo

Desa Bajang merupakan salah satu Desa yang
terletak di Kecamatan Balong  bagian timur sendiri
yang mendekati perbatasan antara Desa Ngasinan
Kecamatan Jetis . Desa  Bajang ini, terbagi menjadi
empat dukuh. Dukuh yang pertama yaitu  dukuh
Mantren, Buthung, Taro dan dukuh Doplang. Kondisi
sosial yang  dialaminya pun pasti akan berbeda-beda
dan akan menyesuaikan lingkungannya masing-masing.
Kondisi sosial keagamaan remaja yang baik ataupun
tidak baik itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan
masyarakat maupun dari lingkungan keluarga. Karena
lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga itu
sangat berperan sekali dalam memotivasi anak. Hal itu
akan termotivasi pada anak mengenai suatu kegiatan
atau aktivitas, apabila ada suatu dorongan dari orang
lain, lebih-lebih untuk anak remaja. Biasanya dorongan
yang dibutuhkan itu dorongan dari orang tua dan teman
sebaya.

Berdasarkan teori bab 2 mengenai hal tersebut,
dijelaskan bahwa sikap keagamaan merupakan
perolehan dan bukan bawaan. Hal itu  terbentuk melalui
pengalaman langsung yang terjadi dalam hubungannya
dengan unsur-unsur lingkungan materi dan sosial,

89
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misalnya rumah yang tentram, orang-orang tertentu,
teman, orang tua, jama’ah dan lain-lain.98

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di
Desa Bajang mengenai hal tersebut, bahwa kebanyakan
dari anak-anak remaja mengenai keagamaan itu sangat
minim karena dapat dipengaruhi dari berbagai hal
seperti halnya kurangnya dorongan dari orang tua,
selain itu juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan
sosialnya. Padahal pada zaman dahulu anak-anak itu
baik remaja maupun anak kecil mereka mempunyai
tekat yang kuat untuk memncari ilmu agama, akan
tetapi hal tersebut menjadi sebaliknya dengan zaman
sekarang. Hal itu mungkin terjadi karena dengan
adanaya perubahn zaman dan juga adanya hp atau alat
elektronik yang mudah untuk mengakses apapun yang
kita inginkan. Sehinggga anak-anak khususnya anak
anak remaja menjadi malas, dan orang tua ketika
mengingatkan menjadi kuwalahan. Padahal sejak kecil
kebanyakan anak-anak remaja tersebut sudah dididik
disuruh untuk belajr ilmu agama akan tetapi ketika
sudah besar mereka tidak mau belajar ilmu agama.99

Dari pemaparan diatas maka, peneliti dapat
menganalisis bahwa suatu sikap keagamaan itu dapat
dipengaruhi oleh berbagai masalah, seperti halnya
ketika orang tua tidak memberi dorongan ataupun
semangat kepada anaknya maka anak tersebut akan

98 Zakiah Dradjat, Pengantar Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Radar
Jaya Offset, 1993), 131-132.

99 Lihat Transkip wawancara 03/W/11/03/2019
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teledor tidak patuh dengan orang tuannya. Selain hal
tersebut mungkin lingkungan sekitarnya tidak
mendukung dengan hal itu seperti halnya banyaknnya
orang awam yang belum begitu banyak mengetahui
ilmu agama. Oleh karena itu hal tersebut yang
menyebabkan minimnya agama di Desa Bajang
Khususnya Dukuh Taro. Serta anak-anak remaja
tersebut malas karena sudah ada Hp ataupun alat-alat
lainnya yang bisa digunakan untuk mengakses dengan
cepat. Sehingga mereka merasa bahwa ilmu agama
tersebut tidak penting. Sehingga mereka malas untuk
mendatangi majlis ilmu maupun mengikuti kegiatan
keagamaan yang diselenggarakan dimasyarakatnya.
Mereka berbeda dengan masa kecilnya, ketika mereka
masih kecil mereka mempunyai semangat yang tinggi
sehingga orang tua tersebut meresa bangga, dan ketika
sudah menginjak dewasa/remaja mereka tidak mau
untuk mencari ilmu agama sehingga kebanyakan anak
remaja di Desa Bajang Khususnya dukuh Taro tidak
bisa membaca al-Qur’an dan sulit untuk diajak aktif
mengikuti kegiatan agama.

Jarak yang ditempuh untuk mencari ilmu itu
tidak mempengaruhi seseorang. Asalkan kita
mempunyai niat maka dimanapun tempat tersebut maka
kita akan selalu berusaha untuk menempuhnya. Karena
semua itu tergantung dengan niat dari masing-asing
individu. Meskipun rumah yang dekat dengan majlis
ilmu belum tentu mereka rajian mencari ilmu agama,
begitupun sebaliknya.
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Berdasarkan teori bab 2 mengenai hal tersebut
menurut Muhammmad Ali, karena masa remaja
merupakan masa peralihan diantara masa kanak-kanak
dan dewasa100. Dalam masa ini anak mengalami masa
pertumbuhan dan perkembangan fisiknya maupun
perkembangan pikirannya. Karena mereka bukanlah
anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau
bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah
matang. Masa remaja merupakan salah satu periode dari
perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa
perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak  ke
masa dewasa yang meliputi perubahan biologis,
perubahan psikologis dan perubahan sosial.101

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di
Desa Bajang, ada sebagian anak yang dekat sekali
antara rumahnya dan tempat untuk menimba ilmu, akan
tetapi anak tersebut tidak mau beljar ilmu agama
maupun belajar al-Qur’an. Hal ini sangat diprihatinkan
sekali karena tidak ada alasan lagi untuk tidak berusaha
mencari ilmu agama. Padahal anak tersebut benar-benar
belum bisa membaca al-Qur’an. Akan tetapi juga ada
anak yang sebenarnya belum bisa membaca al-Qur’an
akan tetapi hal tersebut tekanan dari kelurgannya.
Sehingga mereka mau belajar al-Qur;an.102

Berdasarkan paparan diatas peneliti
menganalisis bahawa, suatu jarak tempat untuk

100 Mohammad Ali, Psikologi Remaja, 9.
101 Rinda Pradita, Pengertian Remaja (http://ilmu

psikologi.wordpress.com. di akses 10 Desember 2018).
102 Lihat Transkip wawancara 04/W/11/03/2019
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menimba ilmu tersebut tidak mempengaruhi hanya saja
karena masa remaja tersebut masa peralihan dari masa
kanak-kanak menuju masa dewasa. Sehingga fikiran
mereka belum stabil/ belum matang mengenai masa
depan  yang akan mereka alami. Baik itu perubahn
biologisnya, perubahan psikologis dan perubahan
sosial, sehingga mereka merasa bahwa ilmu agama
tersebut tidak penting bagi masyaraknya. Padahal di
Desa Bajang tersebut khususnya dukuh Taro sangat
dibutuhkan sekali. Karena sebagai remaja harus bisa
dijadikan penerus masyarakat yang adan disekitarnya.
Oleh karena itu sangat prihatin sekali dimasa sekarang
ini banyaknya anak remaja yang tidak mau belajar ilmu
agama. Bahkan untuk menjadi imam tahlil tersebut
sekarang ini sulit, yang bisa menjadi imam hanyalah
beberapa orang saja, dan kebanyakan yang bisa ini
bapak-bapak maupun ibu-ibu untuk anak remja jarang
sekali yang bisa. Karena mereka disuruh untuk belajr
banyak alasan yang mereka lontarkan. Sehingga
bingung sekali untuk mencari anak remja yang bisa di
handalakn untuk mengimami hal tersebut.  Hal ini
khsusnya untuk dukuh Taro Desa Bajang.

Berbagai kegitan sebenarnya sudah diadakan di
Desa Bajang, seperti halnya juga diadakan rutinan
tahlilan satu minggu sekali, halal bihalal, sima’an  dan
kegiatan agama lainnya. Berbagai dukuh sebagian juga
melakukan apa yang dilaksanakan di berbagai dukuh
lainnya tersebut. Akan tetapi hal itu tidak semuanya
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melakukan hal itu. Karena tidak semua orang itu
mengetahui pentingnya ilmu agama.

Berdasarkan  teori bab 2 mengenai hal tersebut
menurut Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 pasal
2 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam
pendidikan berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan,
meningkatkan dan mengembangkan pendidikan
nasional. Pada pasal 3 juga disebutkan bahwa peran
serta masyarakat bertujuan mendayagunakan
kemampuan yang dimiliki masyarakat .103 Masyarakat
merupakan lingkungan pendidikan yang
ketiga,keserasian antara ketiga lingkungan pembinaan
yang berupa sekolah , keluarga dan masyarakat akan
memberikan dampak yang positif bagi perkembangan
anak termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan
mereka. Karena masyarakat juga mempunyai pengaruh
yang sangat besar terhadap perkembangan anak.104

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di
Desa Bajang  Kondisi sosial mengenai hal agama
memang kurang, baik itu dari kalangan anak-anak,
remaja maupun dewasa. Kadang-kadang ketika ada
kegiatan tahlilan anak remaja banyak yang tidak bisa
hadir. Sehingga ketika remaja itu di perlukan pada
waktu kegiatan tahlilan berlangsung hal tersebut
binggung. Sehingga yang melaksanakan hal tersebut
orang-orang dewasa. Baik itu untuk dijadikan pramusaji

103 Khoirul Fuad Yusuf, Inovasi Pendidikan Agama dan
Keagamaan, 38-39.

104 Yusuf Barnawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada
Anak, 34.
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maupun pembawa acara atau bilal untuk tahlil. Oleh
karena itu maka perlu pembinaan, baik dari keluarga,
sekolah, maupun masyarakat. Maka dari itu masyarakat
sangat diperlukan untuk mengubah semangat para
masyarakat didukuh tersebut, lebih untuk mengubah
semangat para anak anak remaja agar mempunyai jiwa
yang agamis yang mahir dalam ilmu agama.

Berdasarkan paparan diatas peneliti
menganalisis bahwa, kondisi sosial keagamaan
masyarakat yang ada itu juga bisa dipengaruhi oleh
masyarakat itu sendiri. Hal ini seperti halnya di Desa
Bajang Khususnya dukuh Taro. Memang untuk
masyaraktanya yang begitu awam dan kurang
memahami hal agama, maka dari itu masyarakt tersebut
berdampak kepada semua orang. Sehingga mereka sulit
untuk diajak aktif mengikuti kegiatan agama maupun
belajar al-Qur’an.  Meskipun sebenarnya kegiatan
agama tersebut sudah dilaksanakan hanya saja yang
datang untuk mengikuti kegiatn tersebut hanya sedikit.
Mungkin karena minimnya minat para masyarakat
untuk mengikuti hal tersebut. Lebih-lebih untuk anak
remaja, sebenarnya untuk anak remaja jumlahnya
lumayan, akan tetapi minat dari mereka untuk
mengikuti kegiatan tersebut belum diberi kesadaran
oleh Allah.

B. Analisis tentang  Faktor-faktor Rendahnya Minat
Remaja Mengikuti Kegiatan Keagamaan Remaja

Dilihat dari kondisi sosial keagamaan remaja
yang minim, dikarenakan dari masyarakatnya yang
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kurang berpartisipasi dan kurang memahami seberapa
pentingnya ilmu agama sehingga keiginan mereka
belum terlaksana. Oleh karena itu dari para remaja
mungkin memiliki banyak hal yang ingin mereka
sampaikan mengenai kurangnya minat mereka dalam
mengikuti kegiatan keagamaan. Karena masa remaja
merupakan masa progresif   sehingga anak remaja
hanya mementingkan ilmu dunia saja, mereka tidak
memikirkan akhiratnya yang untuk bekal masa
depannya. Berdasarkan teori sebelumnya dalam bab 2,
masa remaja merupakan masa peralihan diantara masa
kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak
mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan
fisiknya maupun psikisnya. Mereka bukanlah anak-
anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau
bertindak tetapi bukan pula orang dewasa yang telah
matang. Karena masa remaja merupakan salah satu
periode dari perkembangan manusia.105

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di
Desa Bajang bahwa rendahnya minat para remaja
dalam mengkuti kegiatan keagmaan itu dikarenakan
pertumbuhan pikiran dan mental remaja. Sehingga hal
tersebut bisa menimbulkan keyakinan agama yang
diterima pada masa kanak- kanak sudah tidak  terlalu
menarik bagi mereka, sehingga dia menganggap bahwa
ilmu agama tersebut sudah tidak penting lagi. Padahal

105 Rinda Pradita, Pengertian Remaja (http://ilmu
psikologi.wordpress.com. di akses 10 Desember 2018).
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ilmu agama itu ilmu akhirat yang harus kita cari dan
harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti
dapat menganalisis bahwa pertumbuhan pikiran dan
mental remaja dapat mempenagruhi suatu minat remaja
dalam mengikuti suatu kegiatan yang diselenggarakan
dimasyarakatnya. Karena pertumbuhan fisik maupun
psikis remaja tersebut belum stabil atu belum matang.
Sehingga dia tidak peduli lagi apa  saja perbuatn yang
baik dan buruk yang nantinya akan dibutuhkan di masa
depannya. Padahal mereka harus belajar tentang ilmu
agama sebagai bekal masa depannya agar bisa hidup
bahagia dunia hingga akhiratnya.

Selain dari masalah fisik maupun psikis tersebut
dari hasil observasi peneliti bahwa kadang-kadang anak
usia remaja itu melihat bagaimana orang tua mereka
dalam memberikan contoh. Sehingga dia meniru apa
yang yang menjadi kebiasaan orang tuanya. Apabila
orang tua tersebut memberikan contoh yang baik maka
anak tersebut akan menirukannya, begitupun
sebaliknya. Tidak hanya anak remaja saja yang
mungkin meniru kebiasaan orang tuanya hal ini juga
bisa terjadi di masa anak-anak, karena masa anak-anak
itu cenderung denpenelitgan apa yang mereka lihat.
Berdasarkan teori sebelumnya dalam bab 2, sikap dan
minat remaja terhadap masalah keagamaan bisa
dikatakan sangat kecil dan hal ini tergantung dari
kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang
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dapat mempengaruhi mereka (besar kecilnya minat).106

Selain itu pada masa remaja dia juga menganggap
bahwa ibadah itu tidak penting. Ibadah merupakn hal
yang penting itu hanya sebagian dari mereka yang
mengutarakan hal itu karena dia menganggap bahwa
ibadah itu menyembah Allah, akan tetapi juga ada
sebagian besar yang mengatakna bahwa ibadah itu
hanya untuk mediasasi saja.107

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa peneliti
dapat menganalisis bahwa suatu keinginan maupun
sikap yang baik itu dapat di pengaruhi dari apa yang
kita lihat dari orang lain. Lebih-lebih kita melihat dari
orang terdekat yang ada disekitar kita, seperti halnya
orang tu/keluarga dan lingkungan sekitar. Karena
semua itu dapat mempengaruhi perbuatan anak-anak
lebih-lebih untuk anak remaja. Karena mereka sudah
mulai tahu apa yang harus dilakukan tapi dari orang
tuanya tidak membericontoh yang baik maka anak
tersebut juga akan mengikuti kedua orang tuanya. Maka
dari itu sebagai calon orang tua maka kita harus
memberikan contoh-contoh yang baik untuk anak-anak
kita. Agar mereka menjadi anak yang baik yang taat
pada agama dan berbakti pada kedua orang tua.

Tidak hanya kurangnya contoh yang baik dari
kedua orang tua saja yng membuat anak tersebut rendah
dalam melakukan pembinaan keagamaa. Berdasarkan

106 Jalaluddin, Pengantar Ilmu Jiwa Agama , 39-42.
107 Zakiyah Dradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: PT bulan Bintang,

2005), 103.
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observasi  yang saya teliti ternyata mereka tidak mau
mengikuti kegiatn agama karena kurangnya
pemahaman mereka mengenai hal agama. Sehingga
mereka  kurang berfikir yang positif untuk masa
depannya. Oleh karena itu dia melakukan kegiatan
agama tersebut dengan semena-menna. Mereka
menganggap bahwa ilmu agama tersebut ilmu yang
tidak penting, mereka belajar ilmu agama karena
adanya dorongan dari sekolah yang harus mereka
penuhi agar mereka bisa belajar agama atau al-Qur’an
disekolahnya. Selain itu dari mereka anak remaja yang
tidak mengikuti kegiatan agama karena mereka
mengatakan bahwa dia tidak ada temannya untuk aktif
dalam kegiatn tersebut. Sehingga dia tidak mau hadir
dalam kegiatan tersebu hal ini yang menjadikan mereka
tidak mau aktif dalam suatu kegiatan. Banyak hal yang
menjadikan anak tersebut rendah dalam kegiatan
agama. Selain hal tersebut yang menjadi mereka rendah
dalam ilmu agam adalah karena kurangnya dorongan
motivasi dari orang tuannya sehingga mereka kurang
memperhatikan kegiatn-kegiatn apa saja harus mereka
lalui  selain itu karena mereka tidak bisa membagi
waktu karen abanyak tugas yang harus mereka kerjakan
sehingga mereka harus memilih salah satu dari berbagai
kegiatan tersebut. Maka hal ini perlu adanya pembinaan
keagamaan, baik itu dari keluarga,sekolah maupun
masyarakat. Karena dari ketiga hal ini semua dapat
mempengaruhi suatu minat remaja dalam mengikuti
suatu kegiatn keagamaan remaja.
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Berdasrkan teori sebelumnya dalam bab 2
mengenai hal tersebut bahwa, pembinaan keagamaan
yaitu:
1. Pembinaan Agama dalam Keluarga

Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu
berlangsung seumur hidup, dari buaian sampai ke
liang lahat. Karena pembinaan dan pendidikan anak
dalam keluarga adalah awal dari suatu usaha untuk
mendidik anak agar menjadi manusia yang
bertaqwa, cerdas dan terampil. Maka hal ini
menempati posisi yang sangat penting dan
mendasar serta menjadi fondasi penyangga anak.108

2. Pembinaan Agama di Sekolah
Sekolah adalah sebagai pembantu

pendidikan anak, yang dalam hal untuk melebihi
pendidikan dalam keluarga. Terutama dari segi
cakupan ilmu pengetahuan yang diajarkannya.
Sekolah betul-betul merupakan dasar pembinaan
remaja. Apabila pembinaan pribadi remaja
terlaksana dengan baik, maka anak akan memasuki
masa remaja dengan mudah dan membina masa
remaja itu tidak akan mengalami kesusahan. Akan
tetapi  jika anak kurang bernasib baik dimana
pembinaan pribadi dirumah tidak terlaksana dan di
sekolah kurang membantu, maka anak tersebut
akan menghadapi masa remaja yang sulit dan
pembinaan pribadinya akan sukar.

108 Zakiah Dradjat, Pengantar Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Radar
Jaya Offset, 1993), 131-132
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Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan
pembentukan jiwa keagamaan pada anak antara
lain sebagai pelanjut pendidikan agama
dilingkungan keluarga atau membentuk keagamaan
pada diri anak agar menerima pendidikan agama
yang diberikan.109

3. Pembinaan Agama dalam Masyarakat
Selain keluarga, masyarakat dan lingkungan

sekitarpun turut andil dalam membina anak.
Pembinaan agama yang diberikan oleh keluarga
sebagai dasar utama, sedangkan sekolah menjadi
sangat penting untuk memenuhi kekurangan maupun
keluarga dalam mendidik anak. Masyarakat
merupakan lingkungan penidikan yang
ketiga,keserasian antara ketiga lingkungan
pembinaan ini akan memberikan dampak yang
positif bagi perkembangan anak termasuk dalam
pembentukan jiwa keagamaan mereka. Karena
masyarakat juga mempunyai pengaruh yang sangat
besar terhadap perkembangan anak110

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat
menganalisis bahwa semua hal yang nyata ini dapat
dipengaruhi dari berbagi hal. Hal tersebut
sebenarnya bisa dibentuk dengan adanya suatu
kebiasaan yang harus dilakukan oleh seseorang.
Seperti halnya ketika anak remaja tersebut sudah

109 Dradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam , 68.
110 Yusuf Barnawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada

Anak, 34.
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tidak mempunyai minat untuk melakukna suatu
kegiatn maka orang-orang terekat maupun orang
yang ada disekitar kita harus membinanya dengan
baik. Karena semua ini dapat mempengaruhi minat
para remaja dalam melakukan suatu kegiatan. Minat
anak remaja rendah pun ini bisa disebabbkan dari
berbagai hal yaitu karena pengaruh dari keluarga,
sekolah maupun masyarakatnya. Maka dari itu semu
ini harus bisa dikendalikan dengan baik agar menjadi
suatu kegiatn yang positif.

C. Analisis tentang Peran Tokoh Agama  dan
Masyarakat dalam Melakukan Pembinaan Kegiatan
Keagamaan Remaja di Desa Bajang Kecamatan
Balong Kabupaten Ponorogo

Tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan
sosok orang yang memberikan contoh yang baik kepada
masyaraktnya. Kedua tokoh tersebut merupakan figur
masyarakatnya. Oleh karena itu sebagi masyrakat kita
harus meniru apa yang dicontohkan dari kedua tokoh
tersebut. Asalkan kita meniru perbuatan yang baik yang
tidak melangggar syari’at Islam maupun norma-norma
yang ada. Karena tokoh agama dan tokoh masyarakat
mempunyai peran  yang hampir sama yaitu semuanya
sama-sama untuk melayani masyarakat., apabila yang
dilakukan kedua tokoh tersebut baik maka harus kita
tiru. Oleh karena itu,  dari kedua tokoh baik itu tokoh
agama maupun tokoh masyarakat sangat berperan
sekali. Sehingga keduanya harus bekerjsama dengan
baik untuk membentuk masyarakat yang mempunyai
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nilai-nilai agama yan bagus. Baik itu untuk kalangan
anak-anak, remaja maupun dewasa. Akan tetapi yang
lebih ditekankan untuk kalangan remaja karena anak
remaja sudah harus mengetahui apa saja kegiatan-
kegiatan yang ada di masyarakatnya masing-masing.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di
Desa Bajang bahwa, sebenarnya di Desa Bajang sudah
dilaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk
masyaraktnya. Akan tetapi masyarakatnya yang kurang
berpartisipasi dalam terlkasananya kegiatan tersebut.
Seharusnya apabila sudah diselenggarakan hal tersebut
kita sebagi warga harus aktif mengikuti kegiatan
tersebut.. agar kegiatn tersebut terlaksana dengan
baik.Kegiatn keagamaan yang diadakan di Desa Bajang
itu banyak sekali, baikk itu kegiatan mingguan,
bulannan, maupun tahunan agar semua itu dapt ditiru
oleh anak turun kita. .

Berdasrkan teori sebelumnya dalam bab 2
bahwa Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan
yang ketiga,keserasian antara ketiga lingkungan
pembinaan ini akan memberikan dampak yang positif
bagi perkembangan anak termasuk dalam pembentukan
jiwa keagamaan mereka. Karena masyarakat juga
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
perkembangan anak. Selain itu tokoh agama memiliki
pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala
keputusan baik hukum, sosial agama, maupun politik
harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Peran
tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menekan angka
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kenakalan remaja. Sebagai tokoh sentral dalam
masyarakat, tentunya peran tokoh agama dalam
membina remaja untuk mengatasi kenakalan remaja
sangat penting111

Dari paparan diatas saya dapat menganalisis
bahwa, masyarkat merupakan lingkungan yang penting
setelah keluarga dan sekolah,maka dari itu masyarakat
harus membentuk lingkungnnyabyang baik yang
mengetahui tentang ilmu agama. Karena jika
masyarakat tersebut faham tentang agama masyarakat
menjadi damai. Maka dari itu dari tokoh agama dan
tokoh masyarakat selalu melaksanakan kegiatn
keagamaan, yang semua kegiatan tersebut untuk
masyarakatnya. Maka sebagi masyarakat  harus selalu
taat dengan kedua tokoh tersebut. Karena apa yng di
ucapkn dan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut
harus ditiru. Apabila perbuatan tersebut bagus.
Berdasarkn yang saya observasi bahwa di Desa Bajang
, tokoh agama maupun tokoh masyarakat sudah
memberi contoh yang baik bagi masyarakatnya, seperti
mendatangi kegiatan agama tahlilan, halal bihalal,
memperingati hari-hari besar Islam dan sholat
berjama’ah. Akan tetapi untuk saat ini para remaja di
Desa Bajang Khususnya Dukuh Taro sangat sulit sekali
untuk di ajak dalam kegiatan tersebut. Karena fikiran
anak remja yang mungkin hanya memikirkan

111 Yusuf Barnawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada
Anak, 34.
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kesenangan dirinya seniri didunia, dia tidak
memikirkan akhiratnya

Berdasrkan dalam teori sebelumnya dalam bab 2
bahwa, dalam pelaksannanya tokoh masyrakat itu harus
sebagai panutan dalam hal ini, tokoh masyarakat
dengan bekal ilmu yang dimilikinya, memberikan
tuntunan serta memberkan contoh yang baik kepada
warganya. Sehingga warga harus mencotohnya.
Apabila perbuatn itu baik untuk dilaksanakan.112

Berdasrkan pemaparn diatas saya dapat menganalisis
bahwa seorang tokoh itu harus bisa dijadikan  panutan.
Karena jika kita sudah memberikan contoh yang baik
maka masyarakat akan meniru perbuat yang kita
lakukan maka sebagai tokoh masyarkat jangan pernah
merasakan puas untuk memberikan contoh yang baik.
Maka kita harus sealu berusaha demi masyarakat kita.

Berdsrkan observasi yang saya lakukan di  Desa
Bajang dari Tokoh Agma dan tokoh masyrakat selain
melakukan hal tersebut maka tokoh agama dan tokoh
masyarakat juga sudah selalu mengajak masyarakatnya
dalam hal kebaikan. Mereka memberikan nasihat-
nasihat yang baik yang harus diteladani. Selain itu juga
dilaksanankan pembinaan keagamaan yang harus
dilakukan oleh masyarakatnya. Menasihatinya dengan
pelan-pelan serta mengontrol anak remaja tersebut aktif
dalam kegiatn tersebut apa tidak. Apabila belum aktif
maka seorang tokoh masyarakat melakukan suatu

112 Afif , Agama Konflik , 110.
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tindakan dengan cara mendatangi kerumahnya untuk
diajak melakaukan hal yang positif.

Berdasarkan dalam teori sebelumnya dalam bab
2 bahwa, sebagi tokoh agama mereka berperan sebagai
advokatif, dimana tokoh agama memiliki tanggung
jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan
pembelajaran terhadap mayarakat khususnya remaja
dari berbagai ancaman, serta hambatan yang merugikan
aqidah serta merusak akhlak. Seperti, pembinaan anak
sejak usia dini, pembinaan akhlak masyarakat,
pembinaan remaja masjid dan lain-lain. Sealin itu tokoh
masyarakat juga sebagai Masyarakat sebagai
pembimbing yakni berperan sebagai menanamkan
prinsip-prinsip etik dan moral masyarakat dalam upaya
dan strategi penyelesaia konflik sosial dan agama
dalam hal tersebut peran tokoh masyarakt menuntut
peran aktif para tokoh masyarakt dalam meletakkan
landasan moral, etis,dan spiritual serta meningkatkan
pengalaman agama, baik dalam kehidupan pribadi dan
sosial.113

Berdasarkan paparan diatas maka, saya dapat
menganlisis bahwa sebgai tokoh agama dan tokoh
masyarakat mempunyai tangggung jawab yang beesar
untuk membina masyaraktanya. Untuk yang paling
penting ketika membina remaja. Maka dari kedua tokoh
tersebut harus sabar dalam menghadapinya. Karena
kebanyakan dari remaja untuk masalah sosialnya

113 Novi Hardian, Panduan Keislaman Untuk Remaja (Bandung:
PT Mizan Pustaka, 2007), 29.
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kurang. Sehingga dia kurang berbaur dengan orang lain,
maka ketika nenasiahti maupun mendatangi dan
mengajknya untuk hal kebaikan seperti keagamaan
maka harus dengan cara pelan-pelan. Agar mereka
semua tidak salah faham denagn niat baik yang kita
lakukan untuk masa depan anak  remaja tersebut
maupun masyarakatnya. Karena semua itu penting
untuk mencetak demi masyarakat yang agamis.

Berdasarkan yang saya observasi di Desa
Bajang bahwa selain adanya pembinaan agama tersebut
sebenarnya dari tokoh agama dan tokoh masyarakat
juga sudah menyediakan tempat untuk belajar ilmu
agama. Hal tersebut sebenarnya hal yang baik yang
harus diikuti. Ketika sudah disediakan fasilitas-fasilitas
mengenai kegiatan agama maka masyarakat  harus
bersyukur untuk selau aktif dalam kegiatan tersebut.
Mereka harus mau belajr di mushola atau masjid
tersebut untuk mencari ilmu agama. Selain itu ustad
maupun ustadzahnya juga sudah sedia untuk
mengajarinya mereka tentang hal agama. Karena dari
tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan
seseorang yang dianggap orang yang mahir dalam
berbagai ilmu. sehingga mereka semua sebagi
panutannya. Sehingga ketika dalam suatu kegiatan
tersebut kebingungan orang yang mahir dalam ilmu
agama mereka mendatangi dari tokoh agama yang tahu
tentang agama tersebut.

Berdasarkan teori sebelumnya dalam bab 2
bahwa, Didalam kehidupan masyarakat, tokoh
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masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh karena
itu tokoh masyarakat di anggap orang serba tahu dan
mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat.
Sehingga segala tindak tanduknya merupakan pola
aturan yang patut diteladani oleh masyarakat, serta
memberikan pengaruh dan ditokohkan oleh
lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh
posisi, kedudukan, kemampuan dan kepiawaiannya
serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh
masyarakat. Sebagai tokoh, tokoh agama dianggap
menempati kedudukan yang tinggi dan dihormati oleh
masyarakat pendukungnya serta tokoh agama
memegang peranan penting dalam masyarakat karena
mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai
tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama
dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Oleh
karena itu, perkataan yang berkaitan dengan masalah
agama dinilai sebagai fatwa yang harus ditaati. Karena
tokoh agama lazimnya menempati kedudukan sebagai
pemimpin karismatis114.

Berasarkan paparan iatas saya dapat
menganalisis bahwa, seorang tokoh baik itu tokoh
agama maupun tokoh masyarakat itu merupan seorang
yang yang mempunyai kelebihan ilmu yang harus
diamalkan untuk masyaraktnya yang kurang begitu
faham tentang ilmu tersebut dimasyrakatnya. Sehingga
ketika sudah ada orang yang mahir tentang ikmu seperti
halnya ilmu agama mak seseorang yang kurang begitu

114 Afif Muhammad, Agama Konflik (Bandung: Marja, 2013), 109
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faham tentang ilmu tersebut maka harus beljar kepada
ahlinya. Selain itu apabila suah disediakn fasilitas
seperti halnya temapt untuk menimba imu mka kita
sangat mudah sekali untuk belajar ilmu tersebut. Seperti
ilmu agama, karena ilmu agama tersebut ilmu yang
sangat penting. Agar ketika seseorang tersebut
ibutuhkan dimasyarakatnya agra tidak kebingungan
untuk mencari orang lain yang tidak ada. Maka kita
harus wajib mencari ilmu tersebut lebih untuk agama.
Karena mencari ilmu agama itu wajib.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian tentang peran tokoh agama dan
masyarakat dalam melakukan pembinaan kegiatan
keagamaan remaja di Desa Bajang Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo Tahun 2018/2019, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Kondisi sosial keagamaan remaja yang ada  di Desa

Bajang yang ada saat ini yang sangat minim sekali,
sehingga perlu adanya pembinaan keagamaan yang
dilakukan oleh tokoh agama dan masyarakat.
Karena banyak ditemukannya anak-anak remaja
yang tidak bisa membaca al-Qur’an, dan tidak mau
aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang
dilaksanakan dimasyarakatnya. Sehingga sangat
memprihatinkan sekali melihatkondisi yang seperti
itu. Maka harus ditingkatkan lagi mengenai hal
keagamaan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat
remaja mengikuti kegiatan keagamaan  kareana
faktor kelurga, faktor sekolah dan faktor
masyarakat. Karena hal tersebut sangat
mempengaruhi sekali dalam suatu proses belajar
mupun pergaulan anak. Sehingga perlu adanya
pembinaan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Tokoh Agama dan Masyarakat harus mempunyai
peranan yang baik, peranan tersebut seorang tokoh
agama dan masyarakat harus memberikan contoh

110
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yang baik, baik dalam kegiatan keagamaan maupun
kegiatan sosial, selain itu juga selalu aktif
mengajak anggota masyaraktnya dalam hal
kebaikan, membimbing, membina, mengarahkan,
menasihati dalam kebaikan agar mewujudkan sikap
keberagamaan yang baik. Sehingga keduanya
bekerjsama dengan baik untuk membentuk
masyarakat yang mempunyai nilai-nilai agama yang
bagus. Baik itu untuk kalanagan anak-anak, remaja
maupun dewasa. Selain itu tokoh agama dan
masyarakat juga mampu memecahkan masalah
yang ada serta bijak dalam memberikan argumen
ataupun keputusan kepada masyarakat.

B. Saran
1. Kepada pihak Desa, agar meningkatkan lagi

masalah agama atau harus ada tekanan yang lebih.
Sehingga masyarakat desanya agar lebih aktif dan
mahir dalam ilmu keagamaan.

2. Untuk masyarakat seharusnya masyarakat itu harus
taat atau mencontoh kepada orang-orang yang yang
selalu aktif dalam melakukan kegiatn agama.
Karena ilmu agama tersebut ilmu yang wajib di
pelajari dan mengikuti kegiatn agama tersebut hal
yang positif maka kita semua harus ikut berproses
dalam kegiatan tersebut.

3. Untuk pembaca, agar pembaca termotivasi untuk
mencari ilmu agama dan mengetahui kondisi sosial
yang baik di masyarakat itu seperti apa.
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