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ABSTRAK 

Mahanani, Syukur. 2019. Efektivitas Kegiatan Jimpitan 

Dalam Meningkatan Kepedulian Sosial 

Masyarakat Di Desa Karanglo Kidul 

Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo.Skripsi Jurusan Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Kharisul Wathoni, 

M.Pd.I. 

Kata kunci: Efektivitas, jimpitan, Kepedulian Sosial. 

Efektifitas suatu kegiatan adalah keberhasilan 

kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati oleh 

orang yang melakukan kegiatan tersebut. Kepedulian sosial 

merupakan sikap menghargai, perhatian, dan membantu 

orang lain yang membutuhkan. Dalam bermasyarakat sikap 

ini harus dimiliki setiap orang agar hidup bermasyarakat 

dapat berjalan dengan sejahtera. Dalam menumbuhkan sikap 

tersebut perlu diadakan kegiatan yang sesuai. Salah satu 

kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan jimpitan. 

Efektifitas suatu kegiatan dapat dilihat dari keberhasilan 

kegiatan dalam mencapai tujuannya. Jimpitan dapat 

dikatakan sebagai kegiatan yang efektif menumbuhkan 

kepedulian sosial apabila tujuan kegiatannya tercapai. 

 Penelitian ini bertujuan untuk. (1) mengetahui latar 

belakang diadakannya kegiatan jimpitan di desa Karanglo 

Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. (2) 

mengetahui implementasi kegiatan jimpitan di desa 

Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 
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dalam membentuk kepedulian sosial masyarakat. (3) 

mengetahui efektivitas kegiatan jimpitan dalam 

meningkatan kepedulian sosial dan kejujuran masyarakat. 

 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik 

pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles dan 

Huberman dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Latar 

belakang diadakannya kegiatan jimpitan di desa Karanglo 

Kidul yaitu, adanya masalah kepedulian sosial,  sebagai 

dana pembayaran token listrik lampu jalan, agar tercipta 

transparansi (keterbukaan) antar sesama masyarakat, dan 

juga  kekurangan pemanfaatan sarana desa. (2) 

Implementasi kegiatan jimpitan yaitu, kegiatan ini 

dilaksanakan oleh pelaku jimpitan/sinoman Bunga Sakti, 

hasil jimpitan di catat dan dibukukan agar lebih jelas dan 

transparansi, pengelolaan hasil jimpitan digunakan untuk 

sarana dan prasarana yang ada di desa. (3) Efektivitas 

kegiatan  jimpitan dapat dilihat dari kegunaan yaitu untuk 

pembayaran token listrik, biaya ganti lampu rusak dan 

kegiatan kepedulian sosial lainnya, dilihat dari ketepatan 

dan objektivitas yaitu pengelolaan hasil jimpitan digunakan 

untuk sarana dan prasarana yang ada di desa, dilihat dari 

ruang lingkup yaitu konsistennya kegiatan jimpitan, dilihat 

dari efektifitas biaya yaitu sesuai dengan kebutuhannya, 

dilihat dari akuntabilitas yaitu adanya pembukuan hasil dan 

pengelolaan jimpitan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat adalah sekelompok manusia 

yang hidup bersama dalam suatu periode dan 

waktu tertentu, mendiami suatu daerah, dan 

akhirnya mulai mengatur diri mereka sendiri 

menjadi suatu unit sosial yang berbeda dari 

kelompok-kelompok lain. Anggota-anggota 

masyarakat menganut suatu kebudayaan. 

Kebudayaan dan masyarakat tidak mungkin hidup 

berpisah satu sama lain. Di dalam sekelompok 

masyarakat akan terbentuk suatu kebudayaan.
1
 

Kehidupan masyarakat di Indonesia sangat 

beragam, mulai dari keberagaman suku, ras, 

agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan warna kulit, 

hal tersebut tidak menjadi sebuah perbedaan yang 

harus dipertentangkan di lingkungan 

masyarakat.Keberagaman tersebut mendominasi 

masyarakat dan berlangsung begitu lama, sehingga 

terjalin sebuah komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari diantara anggota masyarakat, sebuah 

interaksi antara individu dengan individu, 

kelompok dengan individu, dan kelompok dengan 

kelompok juga berlangsung dalam keseharian 

                                                           
1
 Bruce J. Kohen, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Bina 

Aksara Anggota IKPI, 1983), 49-50. 
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mereka.Interaksi tersebut menumbuhkan rasa 

simpati dan empati, rasa saling menghormati, dan 

menghargai kepentingan yang dimiliki setiap 

anggota masyarakat. 

Terjalinnya berbagai bentuk hubungan antara 

anggota masyarakat menumbuhkan karakter 

kepedulian sosial, yang tertanam dalam diri setiap 

masing-masing individu. Karakter kepedulian 

sosial di masyarakat begitu kuat, tidak peduli ras, 

suku, agama, pekerjaan, warna kulit, jenis kelamin, 

kaya, miskin, semua bekerjasama saling peduli 

satu dengan yang lain. Segala bentuk pekerjaan 

yang sifatnya kepentingan umum maupun pribadi 

dilakukan secara bergotong royong. 

Kegiatan pembangunan yang berlangsung 

dalam masyarakat yang sifatnya umum meliputi 

pembangunan saluran irigasi, perbaikan jalan, 

membangun masjid, membangun pos keamanan, 

dan menggarap tanah kas desa dilakukan secara 

bergotong royong, setiap warga masyarakat 

mempunyai kepedulian yang sama, kaum muda, 

tua, pria dan wanita turut bekerja bersama-sama 

saling membantu dengan ikhlas tanpa 

mengharapkan imbalan. Pembangunan dan 

pekerjaan yang sifatnya kepentingan individu 

seperti membangun rumah, orang yang 

mempunyai hajatan, kematian, menggarap ladang 

tahap pertama, dan memanen hasil pertanian di 
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ladang juga di lakukan secara bersama-sama 

dengan bergotong royong. 

Kepedulian sosial sangat kuat dan terus 

dipertahankan sebagai bentuk semangat persatuan 

selalu dipegang teguh oleh masing-masing anggota 

masyarakat. Berkenaan dengan kepedulian sosial 

yaitu minat atau ketertarikan kita untuk membantu 

orang lain. Lingkungan terdekat kita yang 

berpengaruh besar dalam menentukan tingkat 

kepedulian sosial kita. Perlu suatu kepribadian  

untuk mempunyai perasaan untuk bersedia 

menolong orang lain, baik itu tetangga, teman, 

keluarga, dan semua warga masyarakat, 

dikarenakan hal tersebut dapat meringankan beban 

atau mengurangi penderitaan dari orang tersebut. 

Kepedulian berarti memerhatikan atau 

menghiraukan sesuatu, kepedulian sosial yang di 

maksud bukan untuk mencampuri urusan orang 

lain, tetapi lebih pada membantu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi orang lain dengan 

tujuan kebaikan dan perdamaian. Perilaku peduli 

sesama manusia dapat menumbuhkan rasa 

persatuan, kerukunan, dan keharmonisan dalam 

lingkungan masyarakat, namun perilaku peduli 

dalam membantu seseorang tidak ada maksud 

untuk mengguruhi atau hanya untuk 

menyombongkan diri dikarenakan hanya dengan 

berkat bantuannya pekerjaan tersebut bisa 

selesai.Menolong dalam bentuk apapun juga harus 



 

 

didasari dengan keikhlasan, rasa tulus, dan 

kerendahan hati agar tidak menimbulkan 

kesombongan semata. 

Pentingnya kepedulian sosial dalam 

lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan, 

misalnya sebagai wujud toleransi antar sesama, 

saling mengerti penderitaan satu sama lain, dan 

bentuk pengertian akan kesusahan yang sedang 

dialami seseorang. Kerukunan dalam masyarakat 

dapat ditingkatkan, dan juga keharmonisan, 

kebersamaan, akan menciptakan perdamaian dalam 

berbagai lapisan masyarakat. Gotong royong 

sebagai bentuk eka sila oleh pendiri bangsa akan 

dapat terlaksana. Bentuk kepedulian sosial begitu 

penting dalam pembangunan bangsa, masyarakat 

bersama-sama dengan pemerintah ikut terlibat 

dalam penyelenggaraan negara. Bekerja saling 

membantu baik dalam membangun jalan raya, 

jembatan, sekolahan, rumah sakit, tempat ibadah, 

semua lapisan masyarakat baik pemerintah, para 

petani, pekerja swasta, para pelajar, guru dan 

petugas kesehatan semua berkontribusi terlibat 

dalam bentuk pembanguan baik dalam bentuk fisik 

dan non fisik.Wujud dari kepedulian sosial juga 

tercermin dalam kegiatan jimpitan yang 

mempunyai definisi yaitu iuran wajib 

kemasyarakatan. 

Dampak globalisasi dan perkembangan 

zaman bentuk kepedulian sosial semakin 
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memudar, seperti masyarakat memiliki banyak 

aktivitas yang dilakukan, karena hal itu mereka 

memiliki masalah sosial yang bervariasi, salah 

satunya adalah gotong royong. 

Kehidupan masyarakat sekarang ini bergeser 

menjadi individualis.Kebersaamaan dan saling 

tolong menolong dengan penuh ketulusan yang 

dahulu menjadi ciri khas masyarakat kita semakin 

menghilang.Kepedulian terhadap sesama pun 

semakin menipis.Konsentrasi kehidupan 

masyarakat sekarang ini didominasi pada 

bagaimana mencapai mimpi-mimpi materialis.
2
 

Masyarakat desa sekarang khususnya 

masyarakat yang berekonomi tinggi, jarang sekali 

untuk bersosialisasi dengan tetangga, bahkan 

sampai ada yang tidak kenal satu sama lain dengan 

tetangganya sendiri. Kurangnya kepedulian sosial  

juga dipengaruhi berbagai persoalan, mulai dari 

status sosial, jabatan, kedudukan dan kekayaan 

menghilangkan kepedulian sosial, yang tidak mau 

bekerja bersama-sama atau bergotong royong.  

Pertumbuhan penduduk yang semakin 

banyak seharusnya meningkatkan jiwa kepedulian 

sosial namun pada kenyataan hanya mementingkan 

diri sendiri atau individualis yang ditunjukan 

rendahnya kebersamaan dalam pembangunan 

                                                           
2
Ngainun Naim,Character Building : Optimalisasi Peran 

Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter 

Bangsa (Ar-Rush Media: Yogyakarta, 2012), 207. 



 

 

sarana prasarana umum seperti membiarkan 

saluran irigasi tersumbat berbagai jenis sampah, 

tempat yang kumuh, dan membuang sampah 

sembarangan atau disungai, hal tersebut 

menunjukan hanya mementingkan diri sendiri 

tidak memikirkan dampaknya terhadap masyarakat 

luas atau lingkungan sosial. Selain itu tingkat 

kejujuran masyarakat juga memudar.Hal ini 

ditunjukkan banyak orang yang tidak mau antri 

dalam suatu kegiatan.Misalnya posyandu atau 

pengobatan gratis.Banyak warga yang rela 

berdesak-desakan demi mendapatkan sesuatu yang 

diinginkannya. Padahal dengan mengantri pun 

masih bisa mendapatkan apa yang mereka 

inginkan. Banyak warga yang tidak jujur ketika 

memberikan iuran wajib lingkungan. Hal ini 

menunjukkan kurangnya kesadaran warga akan 

pentingnya berprilaku jujur terhadap segala 

sesuatu. 

Masyarakat desa Karanglo Kidul merupakan 

masyarakat yang rukun. Terdapat beranekaragam 

kegiatan sosial yang diadakan, diantaranya : kerja 

bakti bulanan, iuran wajib setiap rumah (jimpitan), 

ronda malam dan lain sebagainya. Sikap warga 

disana sangat ramah terhadap tetangga/sesama 

ataupun terhadap orang asing.Antusias warga desa 

Karanglokidul sangat tinggi terhadap kegiatan 

yang ditetapkan oleh pemerintah desa setempat. 

Seperti kegiatan karnaval sepeda onthel banyak 
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warga yang mengikuti acara tersebut.Diadakannya 

upacara 17 Agustus setiap tahunnya yang wajib 

diikuti oleh warga juga memancing antusias warga 

untuk mengikuti upacara tersebut.hal yang 

mendorong keunikan adalah pada pelaksanaan 

jimpitan yang dilakukan warga. Hal tersebut unik 

bagi peneliti karena banyak warga yang patuh 

dengan ketentuan pelaksaan jimpitan tersebut. 

Sehingga memancing ketertarikan peneliti untuk 

meneliti kegiatan jimpitan di desa Karanglokidul.
3
 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti 

untuk mengadakan penelitian terhadap kepedulian 

sosial masyarakat.Oleh karena itu dipandang cukup 

penting untuk mengadakan penelitian tentang 

“Efektivitas Kegiatan Jimpitandalam Meningkatan 

Kepedulian Sosial Masyarakat Desa Karanglo Kidul 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka fokus penelitian ini adalah Efektivitas 

Kegiatan Jimpitandalam Meningkatan Kepedulian 

Sosial Masyarakat Desa Karanglo Kidul Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo. 

 

 

                                                           
3
Observasi awal di desa Karanglokidul Jambon Ponorogo, 20 

Agustus 2018. 



 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, peneliti 

merumuskan masalahnya menjadi beberapa 

rumusan, yaitu: 

1. Bagaimana latar belakang diadakannya 

kegiatan jimpitan di desa Karanglo Kidul 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana implementasi kegiatan jimpitan di 

desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo dalam membentuk 

kepedulian sosial masyarakat ? 

3. Bagaimana efektivitas kegiatan jimpitan dalam 

meningkatan kepedulian sosial masyarakat di 

desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, 

diantaranya: 

1. Mengetahui latar belakang diadakannya 

kegiatan jimpitan di desa Karanglo Kidul 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

2. Mengetahui implementasi kegiatan jimpitan di 

desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo dalam membentuk 

kepedulian sosial masyarakat. 

3. Mengetahui efektivitas kegiatan jimpitan 

dalam meningkatan kepedulian sosial dan 
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kejujuran masyarakat di desa Karanglo Kidul 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan kontribusi pemikiran tentang 

pelaksanaan kegiatan jimpitan dalam meningkatan 

kepedulian sosial masyarakat desa Karanglo Kidul 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Adapun 

secara detail manfaat penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari penelitian ini mampu 

memberikan sumbangan pikiran sekaligus 

masukan dalam kegiatan jimpitan  dan dapat 

dijadikan bahan kajian dalam meningkatkan 

kepedulian sosial masyarakat serta 

memperkaya ilmu pengetahuan khusunya pada 

lingkungan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Masyarakat  

Memberikan kontribusi pemikiran 

atas konsep kegiatan jimpitan untuk 

meningkatkan kepedulian sosial 

masyarakat. Serta memberikan masukan 

kepada warga masyarakat untuk dijadikan 

pertimbangan dalam menerapkan kegiatan 

jimpitan yang lebih baik di lingkungan. 

 



 

 

b. Bagi peneliti 

Memberikan tambahan khazanah 

pemikiran baru berkaitan dengan kegiatan 

jimpitan di desa untuk meningkatkan 

kepedulian sosial pada lingkungan 

masyarakat desa guna mewujudkan 

kurukunan lingkungan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan skripsi penulis membagi 

dalam bagian-bagian, tiap bagian terdiri dari bab-

bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang saling 

berhubungan dalam rangka satu kesatuan yang logis 

dan sistematis. Sistematika pembahasan 

dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada di 

dalamnya. Adapun sistematikanya adalah: 

Bab I terdiri dari Pendahuluan yang 

memuat latar belakang masalah,  fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II terdiri dari Kajian Teori yang 

meliputi Landasan Teori, yang memuat tentang 

pengertian efektivitas, kepedulian sosial,dan 

masyarakat. 

Bab III tentang metode penelitian, yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi, sample 

dan responden, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data. 
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Bab IV tentang deskripsi data yang 

meliputi dekripsi data umum dan data khusus. 

Bab V tentang analisa data yang meliputi 

hasil penelitian dan analisa data. 

Bab VI tentang penutup yang meiputi 

kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Adapun temuan yang diperoleh peneliti 

sebagai telaah hasil penelitan terdahulu adalah 

sebagai berikut:  

1. Skripsi Islam Daroini, 2011 dengan judul 

“Kegiatan Infaq Mingguan Sebagai 

Implementasi Nilai-Nilai Kepedulian Sosial di 

MTsN Sampung, Ponorogo”. 

Dalam skripsi tersebut rumusan masalah 

yang diambil Islam Daroini adalah: l. Apa yang 

melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan 

infaq mingguan sebagai implementasi nilai-nilai 

kepedulian sosial pada mata pelajaran fiqih di 

MTsN Sampung, Ponorogo? 2. Bagaimana 

proses kegiatan infaq mingguan sebagai 

implementasi nilai-nilai kepedulian sosial pada 

mata pelajaran fiqih di MTsN Sampung, 

Ponorogo? 3. Bagaimana peran guru dan siswa 

dalam megelola dana kegiatan infaq mingguan 

sebagai implementasi nilai-nilai kepedulian 

sosial pada mata pelajaran fiqih di MTsN 

Sampung, Ponorogo?  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa latar belakang diadakannya kegiatan 

infaq di MTsN Sampung, Ponorogo adalah 
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dalam rangka meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan siswa melalui sikap kepedulian sosial 

terhadap sesama. 

Kualitas keimanan dan ketaqwaan siswa 

dapat diketahui dari nilai-nilai yang terkandung 

dalam kepedulian tersebut. Kegiatan infaq 

dilakukan setiap hari Jum'at pada jam pertama 

pembelajaran.  

2. Skripsi Bagus Yoga Prasetya, 2014 dengan judul 

“Pengembangan Nilai-Nilai Kepedulian Sosial 

Dalam Kurikulum Pondok Al-Amin, 

Ronowijayan, Siman, Ponorogo Melalui 

Kegiatan Bakti Sosial”  

Dalam skripsi tersebut rumusan masalah 

yang diambil Bagus Yoga Prasetya adalah: 1. 

Bagaimana implementasi kegiatan bakti sosial di 

Pondok Al-Amin? 2. Mengapa kegiatan bakti 

sosial dipakai Pondok Al-Amin dalam 

meningkatkan solidaritas santri? 3. Apaurgensi 

kegiatan bakti sosial bagi santri dan bagi pondok 

Al-Amin?  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 

implementasi dari kegiatan bakti sosial yang 

telah dilaksanakan oleh pondok Al-Amin adalah 

sebagai upaya untuk melatih dan mengasah rasa 

kepedulian para santri.Melalui kegiatan bakti 

sosial yang didasarkan atas pengabdian terhadap 

masyarakat, para santri diharapkan mempunyai 

kepedulian sosial yang lebih baik dibandingkan 
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dengan sebelum mengikuti kegiatan bakti 

sosial.Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan 

pondok Al-Amin kedepannya semakin baik. 

3. Judulpenelitian skripsi yaitu “Nilai-Nilai 

Kepedulian Sosial dalam Tradisi Bersih Desa di 

Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun” yang dibuat oleh 

Haris Rahmat Ahmadi pada tahun 2015, yang 

hasilnya bahwa prosesi kegiatan bersih desa di 

Dusun Ngrawan dimulai dengan kegiatansholat 

sunah di masjid, setelah itu sholawatan 

gembrungan kemudian ritual di makam, pagi 

harinya menyembelih kambing kendit di 

perempatan dan penguburan kepala di 

perempatan dan empat kakinya di pojok-pojok 

dusun Ngrawan, yang terakhir selamatan di 

masjid. Nilai-nilai kepedulian sosial dalam 

tradisi bersih desa sangat terlihat dari beberapa 

kegiatan masyarakatnya dalam melaksanakan 

kegiatan ini, terlihat dari masyarakat yang 

antusias dari kegiatan gotong royongnya, hal ini 

akan menciptakan kekompakan, kerukunan dam 

mempererat tali silaturahim dalam kegiatan-

kegiatan masyarakat yang lain. 

Melihat dari ketiga hasil penelitian diatas 

bisa digaris bawahi bahwa penelitian dengan 

judul “Kegiatan Infaq Mingguan Sebagai 

Implementasi Nilai-Nilai Kepedulian Sosial di 

MTsN Sampung, Ponorogo“ mengangkat 

kegiatan infaq sebagai penerapan dari nilai-nilai 
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kepedulian sosial. Hasil penelitian dengan judul 

“Pengembangan Nilai-Nilai Kepedulian Sosial 

Dalam Kurikulum Pondok Al-Amin, 

Ronowijayan, Siman, Ponorogo Melalui 

Kegiatan Bakti Sosial” menerangkan masalah 

pengembangan nilai kepedulian sosial melalui 

kegiatan bakti sosial. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan ini menitik beratkan pada 

efektivitas kegiatan jimpitan dalam 

meningkatkan kepedulian sosial di desa 

Karanglokidul Jambon Ponorogo. Dari sini telah 

jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan 

memiliki perbedaan dari segi isi yang akan 

dibahas. Adapun penelitian yang ketiga 

fokusnya pada kegiatan bersih desa, sedangkan 

pada penelitian peneliti fokusnya pada kegiatan 

jimpitan. Dari sini jelas bahwa berbeda fokus 

penelitian antara penelitian ketiga dengan 

penelitian ini. 

 

B. Kajian Teori 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang 

berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, 

pengaruhnya, akibatnya, atau kesannya.
1
 

Kata efektivitas dalam kamus lengkap 

Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa efektivitas 

                                                           
1
 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2013), 119. 
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berasal dari kata efek yang berarti 

akibat/pengaruh, selanjutnya berkembang 

menjadi efektif tepat guna, manjur atau 

mujarab.
2
 

Secara umum teori keefektvitasan 

berorientasi pada tujuan. Hal ini sesuai dengan 

beberapa pendapat yang dikemukakan ahli 

tentang keefektifan yang dikutip oleh Aan 

Komariah dan Cepu Triatna dalam buku 

Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif. 

Menurut Etzioni bahwa keefektifan adalah 

derajat dimana organisasi mencapai tujuannya, 

menurut Sergovani yang dikutip Aan keefektifan 

menekankan perhatian pada kesesuaian hasil 

yang dicapai organisasi dengan tujuan yang akan 

dicapai.
3
 

Menurut Steers yang dikutip oleh Ahmad 

Habibullah, efektifitas adalah konsistensi kerja 

yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati. Adapun Stoner yang dikutip pula 

oleh Ahmad Habibullah, memberikan definisi 

efektifitas sebagai kemampuan menentukan 

tercapainya tujuan.
4
 

                                                           
2
Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 

219. 
3
 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership 

Menuju Sekolah Efektif(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 7. 
4
Ahmad Habibullah et al, Efektifitas Pokjawas dan Kinerja 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Pena Citasatria, 2008), 

6. 
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Keefektifan pembelajaran adalah hasil guna 

yang diperoleh setelah pelaksanaan proses 

belajar mengajar, yaitu segala daya upaya guru 

untuk membentuk para siswa agar bisa belajar 

dengan baik.
5
 

Menurut Mulyasa efektifitas adalah adanya 

kesesuaian antara orang yang melaksanakan 

tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas 

adalah bagaimana suatu organisasi berhasil 

mendapatkan dan memanfaatkan sumber data 

dalam usaha mewujudkan tujuan 

operasionaknya. Efektifitas berkaitan dengan 

terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya 

tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi 

aktif dari anggota. Masalah efektifitas biasanya 

berkaitan erat dengan perbandingan antara 

tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang 

telah disusun sebelumnya, atau perbandingan 

hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.
6
 

Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa efektifitas suatu kegiatan 

adalah keberhasil kegiatan dalam mencapai 

tujuan yang telah disepakati oleh orang yang 

melakukan kegiatan tersebut.  

 

                                                           
5
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: 

Konsep Landasan dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) (Jakarta: Kencana, 2009), 20. 
6
E. Mulyasa, Manajemen BerbasisSekolah: Konsep, Strategi 

dan Implemetasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 74. 
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2. Tolak Ukur Efektifitas 

Dalam rangka mencapai suatu efektifitas 

kerja ataupun efisiensi haruslah dipenuhi syarat-

syarat ataupun ukuran sebagai berikut: 

a. Kegunaan, yaitu agar berguna bagi 

manajemen dalam pelaksana fungsi-

fungsinya yang lain, suatu rencana harus 

fleksibel, stabil, berkesinambungan dan 

sederhana. 

b. Ketepatan dan objektifitas, adalah rencana-

rencana harus dievaluasi  untuk apakah 

jelas, ringkas, nyata dan akurat. 

c. Ruang lingkup, yaitu perencanaan perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip 

kelengkapan, kepaduan dan konsistensi. 

d. Efektifitas biaya, efektifitas biaya 

perencanaan dalam hal ini adalah 

menyngkut waktu, usaha dan aliran 

emiosional. 

e. Akuntabilitas, ada dua aspek akuntabilitas 

perencanaan yaitu tanggungjawab atas 

pelaksanaan perencanaan dan 

tanggungjawab atas implementasi rencana. 

Suatu rencana harus mencakup keduanya. 

f. Ketepatan waktu, para perencana harus 

membuat berbagai perencanaa. Berbagai 

perubahan yang terjadi sangat cepat akan 

dapat menyebabkan rencana tidak dapat 
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atau sesuai untuk berbagai perbedaan 

waktu.
7
 

3. Kepedulian Sosial 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata 

peduli berarti mengindahkan, memperhatikan, 

menghiraukan. Kata “peduli sosial” adalah sikap 

mengindahkan (memprihatikan) sesuatu yang 

terjadi di masyarakat.
8
 Adapun pengertian peduli 

menurut Piaget, kata peduli pada sesama, yang 

biasanya disebut dengan baik hati, merupakan 

suatu sikap yang berlawanan dengan naluri anak 

yang egosentrik.
9
 

Menurut Ngalim Purwanto, lingkungan 

sosial adalah semua orang lain yang 

mempengaruhi kita termasuk cara pergaulan, 

adat istiadat, agama, dan kepercayaan dan 

sebagainya, pendekatan lingkungan sosial yang 

di maksud adalah masyarakat manusia termasuk 

kebudayaan.
10

 

Kepedulian sosial menurut Antonius adalah 

minat atau keterkaitan kita untuk membantu 

orang lain. Lingkungan terdekat kita yang 

berpengaruh besar dalam menentukan tingkat 

                                                           
7
T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Ke 2 (Yogyakarta:BPPE, 

2009), 103-105. 
8
 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 841. 
9
Agus Setiawan at.al, Empati (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2007), 86. 
10

 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 197. 
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kepedulian sosial kita. Hidup di dunia ini 

diciptakan dua jalan. Pertama hidup senang 

tetapi tidak banyak bernilai. Yang kedua hidup 

susah tetapi bernilai. Jalan hidup susah mendaki 

lagi sukar itulah sebenarnya jalan yang harus 

ditempuh oleh manusia, itulah jalan benar, itulah 

jalan yang bernilai. Tetapi sedikit orang yang 

mau menempuh jalan itu. Jalan ini penuh 

pengorbanan. Yaitu jalan penuh dengan 

pengabdian sosial. Jalan yang penuh dengan 

makna kepedulian sosial bagi sesama yang susah 

dan penuh penderitaan. Yaitu jalan berkorban 

untuk membebaskan budak, memberi makan 

orang kelaparan, menyantuni anak yatim, dan 

memberi fakir miskin.
11

 

Manusia sebagai masyarakat tidak dapat 

hidup tanpa orang lain. Maka sebagai wujud 

kepedulian sosial kepada masyarakat, dia harus 

menampakkan pengabdian dirinya kepada 

masyarakat. Bentuk pengabdian diri ini dapat 

berupa ikut berpartisipasi dalam aktivitas di 

masyarakat. Dalam hal ini termasuk juga 

menjaga nama baik suatu warga. 

Islam adalah agama yang bukan hanya 

menghendaki umatnya agar saleh secara 

individual, tetapi juga saleh secara sosial.Karena 

itu, Islam menganjurkan umatnya agar gemar 

                                                           
11

Antonius  Atosaki, Relasi Dengan Sesama(Jakarta: Gramedia, 

2002), 263. 
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berinfaq dan bersedekah.Gemar berinfaq adalah 

salah satu indikator kesalehan sosial.Ia 

merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan 

kepekaan sosial.
12

 

Dalam kepedulian sosial seseorang 

memang mempunyai beban tanggung jawab 

yang besar terhadap hal-hal yang tidak 

difikirkan oleh semua orang demi 

kemajuanlingkungan sosialnya, seseorang yang 

berkorban artinya memberikan secara ikhlas 

yang berupa pikiran, pendapat, harta, waktu, 

tenaga, bahkan mungkin nyawa demi cinta, 

kesetiaan atau suatu ikatan, kebenaran, dan bisa 

juga kesetiakawanan. Seorang kepala keluarga 

yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari merupakan salah satu bentuk 

pengorbanan. Hal itu dilakukan demi rasa 

cintanya kepada keluarga. 
13

 

Sedangkan menurut M. Furqon 

Hidayatullah yang dikutip oleh Asmaun Sahlan, 

kata peduli memiliki arti menaruh perhatian atau 

minat terhadap sesuatu, menghiraukan dan 

memperhatikan. Maksud dari peduli sosial 

adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

                                                           
12

Muhammad Syafi’i El-Bantanie,GAPTEK Gampang Praktek, 

Zakat, Infaq, Sedekah (Bandung: PT Salam Dani Pustaka Semesta, 

2009), 12. 
13

Sujarwa, Manusia dan Fenomena Budaya Menuju Perspektif 

Moralitas Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 116. 
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masyarakat yang membutuhkan.
14

 Sebagaimana 

dalam konteks ini Allah Swt berfirman: 

 ِ ِيَن َءاَمُنواْ ََل ُُتِلُّواْ َشَعَٰٓئَِر ٱّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ۡهَر ٱۡۡلََراَم  َيَٰٓ َوََل ٱلشذ

ِنَي ٱۡۡلَۡيَت ٱۡۡلََراَم يَۡبَتُغوَن  َوََل ٱلَۡهۡدَي َوََل ٱلَۡقَلَٰٓئَِد َوََلٓ َءآم 
ْۚ َوََل  ۚ ِإَوَذا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا َٰناا ب ِِهۡم َورِۡضَو ِن رذ فَۡضٗلا م 

وُكۡم َعِن ٱلَۡمۡسجِ ََيۡرَِمنذُكۡم َشنَ  ن َصدُّ
َ
ِد ٱۡۡلََراِم ٔ َٔاُن قَۡوٍم أ

ْ لََعَ  ٰۖ َوََل َتَعاَونُوا ِ َوٱتلذۡقَوىَٰ ِب 
ْ لََعَ ٱلۡ ْْۘ َوَتَعاَونُوا ن َتۡعَتُدوا

َ
أ

َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب   ٰۖ إِنذ ٱّللذ َ ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوَِٰنِۚ َوٱتذُقواْ ٱّللذ  ٢ٱۡۡلِ
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-

ya, dan binatang-binatang qalaa-id, 

dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah 

sedang mereka mencari kurnia dan 

keredhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

Maka bolehlah berburu. dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka 

                                                           
14

 Asmaun Sahlan dan Angga Teguh Prasety, Desain 

Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 40. 
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menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). dan tolong-

menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.”(QS: Al-Ma’idah: 2).
15

 

 

Menurut Ahmad Tabi’in, kepedulian sosial 

adalah perasaan bertanggung jawab atas 

kesulitan yang dihadapi oleh orang lain di mana 

seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu 

untuk mengatasinya. Kepedulian sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat lebih kental siartikan 

sebagai perilaku baik seseorang terhadap oarang 

lain di sekitarnya. Kepedulian sosial dimulai 

dari kemauan memberi bukan menerima. 

Bagaimana ajaran Nabi Muhammad untuk 

mengasihi yang kecil dan menghormati yang 

besar; orang-orang kelompok besar hendaknya 

mengasihi dan menyayangi orang-orang 

kelompok kecil, sebaliknya orang kecil agar 

                                                           
15

Al-Qur’an dan Terjemahnya, 5:2. 
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mampu memposisikan diri, menghormati, dan 

memberikan hak kelompok besar.
16

 

Masyarakat Jawa pada umumnya dikenal 

sebagai masyarakat yang memiliki tingkat 

kepedulian sosial yang bagus.Hal ini terlihat dari 

adanya beberapa kesempatan di Desa Karanglo 

Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

Sebagai contoh kegiatan gotong 

royong/sambatan. Sambatan merupaka kegiatan 

saling membantu atau tolong menolong antar 

warga tanpa ada imbalan,  biasanya yang 

berkepentingan hanya memberikan makanan 

atau minuman sekedarnya.
17

 

Berjiwa sosila dan senang membantu 

merupakan sebuah ajaran yang universal dan 

dianjurkan oleh semua agama. Meski begitu, 

kepekaan untuk melakukan semua itu tidak bisa 

tumbuh begitu saja pada diri setiap orang karena 

membutuhkan proses melatih dan mendidik. 

Memiliki jiwa peduli terhadap sesama sangat 

penting bagi setiap orang karena kita tidak bisa 

hidup sendirian di dunia ini. Faktor lingkungan 

tentunya sangat berpengaruh dalam proses 

menumbuhkan jiwa kepedulian sosial. 

Lingkungan terdekat seperti keluarga, teman-

                                                           
16

Jurnal Ahmad Tabi’in jurnal Ijtimaiya “Menumbuhkan Sikap 

Peduli pada Anak melalui Interaksi Kegiatan Sosial”. Vol 1No. 1 Juli-

Desember 2017. 43. 
17

 Abdurrahman Fathoni, Antropologi Sosial Budaya(Jakarta: 

PT Asdi Mahasatya, 2006), 67. 
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teman, dan lingkungan masyarakat tempat 

dimana kita tumbuh dan bersosialisasi sangat 

berpengaruh besar dalam menentukan tingkat 

kepedulian sosial.
18

 

Semua nilai-nilai tentang kepedulian sosial 

kita dapatkan melalui lingkungan. Kepedulian 

sosial yang dimaksud bukanlah untuk 

mencampuri urusan orang lain, tetapi lebih 

kepada membantu menyelesaikan permasalahan 

yang di hadapi orang lain dengan tujuan 

kebaikan dan perdamaian. Nilai-nilai yang 

tertanam itulah yang nanti akan menjadi suara 

hati kita untuk selalu membantu dan menjaga 

sesama.
19

 

Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kepedulian sosial adalah 

sikap menghargai, perhatian, dan membantu 

orang lain yang membutuhkan. Kepedulian 

sosial bukanlah sikap mencampuri urusan orang 

lain, akan tetapi lebih simpati kepada masalah 

dan ingin berusaha mengurangi beban orang 

lain. Dengan membantu orang yang kesusahan 

seseorang akan merasa ringan dan cepat selesai 

urusannya. Dengan demikian sikap dan sifat 

kepedulian sosial sangat penting adanya dan 

sangat penting untuk diterapkan dalam 

                                                           
18

Ibid., 43. 
19

Jurnal Ahmad Tabi’in jurnal Ijtimaiya “Menumbuhkan Sikap 

Peduli pada Anak melalui Interaksi Kegiatan Sosial”. Vol 1No. 1 Juli-

Desember 2017, 44. 
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kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

rumah, sekolah maupun masyarakat. 

4. Bentuk Kepedulian Sosial 

Kepedulian sosial merupakan sikap 

yang timbul atas bentuk-bentuk kepedulian 

sosial dapat di bedakan berdasarkan lingkungan. 

Lingkungan yang dimaksud merupakan 

lingkungan dimana seseorang hidup dan 

berinteraksi dengan orang lain yang disebut 

lingkungan sosial.
20

 Menurut Buchori Alma et. Al 

membagi bentuk-bentuk kepedulian berdasarkan 

lingkungannya, yaitu: 

a. Lingkungan Keluarga 

Kehidupan keluarga merupakan basis 

yang sangat penting dalam peletakan dasar-

dasar pendidikan sosial. Perkembangan 

benih-benih kesadaran sosial pada anak 

dapat dipupuk sedini mungkin terutama 

lewat kehidupan keluarga yang rasa tolong 

menolong, gotong royong secara 

kekeluargaan.
21

 Agar lingkungan keluarga 

harmonis dan terwujud sesuatu perdamaian  

seyogyanya anggota keluarga saling 

mengingatkan, mengajak pada perbuatan 

baik. 

 

 

                                                           
20

Ibid.,43. 
21

 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Prasekolah 

(Yogyakarta: Belukar, 2006), 80. 
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b. Lingkungan Masyarakat 

Kalau kita berkunjung ke pedesaan 

yang memiliki tradisi kuat, maka kita akan 

melihat pemandangan yang menarik 

mengenai kepedulian sosial yang 

senantiasa mereka lakukan. Ketika ada 

suatu  kegiatan yang dilakukan oleh satu 

keluarga yang lain dengan tanpa imbalan 

mereka segera membantu dengan berbagi 

cara. Misalnya saat mendirikan rumah, 

anggota keluarga yang lain menyempatkan 

diri untuk berusaha membantunya.
22

 Hal 

tersebut karena masyarakat desa memiliki 

semangat gotong royong yang tinggi. 

c. Lingkungan Sekolah 

Sekolah pada hakikatnya bertujuan 

membantu orang tua mengajarkan 

kebiasaan-kebiasaan baik dan 

menambahkan budi pekerti yang baik, juga 

memberikan pendidikan untuk kehidupan di 

dalam masyarakat yang sukar diberikan di 

rumah. Kepedulian sosial di sekolah bisa 

dilakukakan  dari hal yang kecil dengan 

menyapa, tersenyum, menghibur siswalain 

ketika sedih, mendengarkan cerita mereka, 

                                                           
22

 Buchori Alma et. al, Pembelajaran Studi Sosial (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 205-206. 
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dan membiasakan hidup bersih dengan 

membuang sampah pada tempatnya.
23

 

5. Upaya Meningkatkan Kepedulian Sosial 

Menurut Abdul Hamid, memiliki 

kepedulian sosial sangat penting bagi setiap 

orang karena kita tidak bisa hidup sendirian di 

dunia ini, begitu juga pentingnya bagi anak 

kelak mereka pun akan hidup mandiri tanpa 

orang tuanya lagi. Dengan jiwa sosial yang 

tinggi, mereka akan lebih mudah bersosialisasi 

serta akan lebih dihargai. Bayangkan bila setiap 

orang telah luntur jiwa sosialnya. Kehidupan 

akan kacau, berlaku huku rimba, kaum tertindas 

makin tertindas, semua orang mengedepankan 

ego masing-masing dan keadilan pun akan 

menjadi hal yang sangat mahal.
24

 

Dalam menumbuhkan kepedulian sosial 

perlu dilakukan upaya-upaya yang baik agar 

pembiasaan kepedulian sosial bisa tumbuh. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan kepedulian sosial meliputi: 

a. Pembelajaran di Rumah 

Peranan keluarga, terutama didikan 

oarng tua terhadap anaknya akan sangat 

berpengaruh pada anaknya. Hal tersebut 

dikarenakan biasanya anak-anak akan 

meniru setiap tingkah laku orang tuanya. 

                                                           
23

Buchori Alma et. al, Pembelajaran Studi Sosial, 205-206. 
24

Abdul Hamid, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 

28. 
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Sehingga, orang tua harus menjadi anak 

yang baik. Selain itu keutuhan keluarga 

merupakan salah satu faktor dalam 

menumbuhkan sikap peduli sosial. 

b. Pembelajaran di Lingkungan 

Lingkungan sosial ialah semua orang 

lain yang mempengaruhi kita, termasuk cara 

pergaulannya, adat istiadatnya, agamanya 

dan kepercayaannya. Lingkungan sosial 

yang dimaksud adalah masyarakat dan 

kebiasaannya.
25

Lingkungan sosial memiliki 

pengaruh pada sikap dan karakter sesorang. 

Dalam lingkungan banyak organisasi di 

masyarakat yang dapat diikuti dalam rangka 

mengasah kepedulian sosial. Diantaranya 

karang taruna yang anggotanya terdiri dari 

para remaja. Belajar berorganisasi di 

lingkungan masyarakat sangat penting 

karena kita hidup di dunia ini secara 

berkelompok. 

c. Masyarakat 

Masyarakat secara bahasa berarti 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya 

dan terikat oleh suatu kebudayaan yang 

mereka anggap sama.
26

 Secara istilah 

                                                           
25

 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: 

Kencana, 2006), 63. 
26

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

721. 
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masyarakat berarti kumpulan dari keluarga 

yang antara satu dengan lainnya terkait oleh 

tata nilai atau aturan baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis.
27

 

Masyarakat diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang menempati suatu 

daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman 

yang sama, memiliki sejumlah persesuaian 

dan sadar akan kesatuannya, serta dapat 

bertindak bersama untuk mencukupi krisis 

kehidupannya. Masyarakat juga dapat 

diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan 

sosial dengan tata nilai dan tata budaya 

sendiri. Dalam arti ini masyarakat adalah 

wadah dan wahana pendidikan, medan 

kehidupan manusia yang majemuk (plural: 

suku, agama, kegiatan kerja, tingkat 

pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan 

sebagainya). Manusia berada dalam 

multikompleks antar hubungan dan antar 

aksi di dalam masyarakat.
28

 

6. Implementasi Kepedulian Sosial  

a. Implementasi terhadap diri sendiri  

Sudah selayaknya manusia harus 

menumbuhkan rasa kepedulian sosial agar 

bisa menjadi individu yang peka terhadap 

                                                           
27

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), 301. 
28

Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 1999), 55. 
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masalah-masalah sosial yang sedang 

terjadi.Manusia tidak boleh bersikap acuh 

tak acuh terhadap permasalahan sosial yang 

terjadi di lingkungannya. Berbagai cara 

dapat dilakukan misalnya dengan ikut 

menjadi panitia dalam acara seperti amal 

dan bakti sosial. Dengan begitu seseorang 

bisa menumbuhkan rasa kepedulian 

terhadap sesama dan juga kepekaan diri. 

b. Implementasi terhadap masyarakat 

Setelah berusaha 

mengimplementasikan kepedulian sosial 

terhadap diri sendiri, selanjutnya adalah 

bagaimana menerapkan sifat kepedulian 

sosial dalam bermasyarakat.Penerapan 

dalam masyarakat dapat di implementasikan 

dengan lingkungan sekitarkarena masih 

banyak orang yang kurang peduli pada 

sesama yang tidak menghiraukan orang 

yang membutuhkan bantuan dan mereka 

hanya tak acuh pada sesama mereka. 

Seharusnya manusia/seseorang lebih peduli 

agar tidak ada orang yang kesusahan 

lagi.Implementasi peduli terhadap sesama 

bisa dilakukan dari hal-hal kecil yang 

kelihatannya sepele, seperti berbagi 

kebahagiaan dengan orang sekitar, rutin 

bersedekah. 
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c. Membangun kepedulian sosial pada anak  

Kepedulian sosial tidak banyak saat 

ini dilakukan oleh banyak orang.Banyak 

yang merasakan makin sedikit orang yang 

peduli pada sesama dan cenderung menjadi 

seorang individualistis yang mementingkan 

diri sendiri.Namun begitu, siapapun 

orangnya tentu tidak mau anak menjadi 

orang yang apatis, Pastilah setiap orangtua 

menginginkan anaknya menjadi seorang 

yang berjiwa sosial tinggi dan senang 

membantu sesamanya.Berjiwa sosial dan 

senang membantu merupakan sebuah ajaran 

yang universal dan dianjurkan oleh semua 

agama. Meski begitu, kepekaan untuk 

melakukan semua itu tidak bisa tumbuh 

begitu saja pada diri setiap orang karena 

membutuhkan proses melatih dan mendidik. 

Di sini pola pengasuhan berperan sangat 

penting, terutama yang dilakukan oleh 

orangtua saat melakukan kepedulian sosial 

terhadap sesama di lingkungan sekitar dan 

sudah tentu anak akan mencontoh hal 

tersebut yang sering orang tua lakukan.
29

 

Beberapa hal yang perlu dicermati 

untuk membangun kepedulian sosial anak 

antara lain:  

                                                           
29

Jurnal Ahmad Tabi’in jurnal Ijtimaiya “Menumbuhkan Sikap 

Peduli pada Anak melalui Interaksi Kegiatan Sosial”. Vol 1No. 1 Juli-

Desember 2017, 54-55. 
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1) Menunjukkan atau memberikan contoh 

sikap kepedulian sosial.  

Memberikan nasihat pada anak tanpa 

disertai dengan contoh langsung Anda 

tidak akan memberikan efek yang besar. 

Jika sikap Anda dalam kehidupan sehari-

hari menunjukkan sikap peduli pada 

sesama maka kemungkinan besar anak 

akan mengikutinya.  

2) Melibatkan anak dalam kegiatan sosial.  

Biasakan untuk mengajak anak dalam 

kegiatan sosial seperti memberikan 

sumbangan ke panti asuhan dan berzakat. 

3) Tanamkan sifat saling menyayangi pada 

sesama.   

Menanamkan sifat saling menyayangi 

pada sesama dapat diterapkan dari 

rumah, misalnya dengan membantu 

orang tua, kakak ataupun menolong 

teman yang jatuh. 

4) Memberikan kasih sayang pada anak.  

Dengan orangtua memberikan kasih 

sayang maka anak akan merasa aman 

dan disayangi, dengan hal itu 

kemungkinan anak akan memiliki sikap 

peduli pada orang lain yang ada di 

sekitarnya. Sedangkan anak yang kurang 

mendapatkan kasih sayang justru akan 
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cenderung tumbuh menjadi anak yang 

peduli pada dirinya sendiri.  

5) Mendidik anak untuk tidak membeda-

bedakan teman.  

Mengajarkan anak untuk saling 

menyayangi terhadap sesama teman. Beri 

pengertian bahwa semua orang itu sama 

yaitu ciptaan Tuhan.  

6) Banyak orang yang beranggapan bahwa 

sikap kepedulian sosial tumbuh dalam 

kepribadian seseorang dimulai pada saat 

beranjak dewasa. Tapi kenyataannya, 

sikap kepedulian sosial dapat diajarkan 

atau diterapkan pada anak mulai sejak 

dini. Jadi mulailah dari sekarang untuk 

mendidik anak agar memiliki 

kepribadian yang baik dengan sikap 

kepedulian sosial. Perilaku yang baik 

akan tertanam dalam diri seseorang jika 

sering dilatih dan diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Dengan menanamkan jiwa kepedulian 

sosial pada anak, maka setidaknya ada 

sedikit harapan di masa depan dimana anak-

anak kita akan menjadi pemimpin untuk 

mewujudkan masyarakat yang saling 

tolong-menolong. Untuk menanamkan jiwa 

sosial tersebut pada anak Anda, sebagai 

orangtua harus lebih banyak melakukan 

praktek daripada hanya berteori, sehingga 
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anak-anak kita akan mencontoh perbuatan-

perbuatan nyata yang kita lakukan. Banyak 

hal yang dapat dipraktekkan untuk 

menanamkan jiwa sosial pada anak, antara 

lain : 

1) Mengajak anak Anda menengok saudara 

atau tetangga yang sedang sakit.  

2) Mengunjungi panti jompo.  

3) Rutin bersedekah.  

4) Berbagi kebahagiaan dengan anak-anak 

jalanan, misalnya saat ulang tahun.  

5) Menyuguhi minuman pada tukang 

sampah yang mengangkut sampah dari 

rumah kita.  

6) Memberikan tumpangan pada teman atau 

tetangga yang tidak berkendaraan saat 

melakukan perjalanan yang sejalur 

dengan kita.  

7) Berbagi makanan yang kita masak pada 

tetangga di sekitar yang kurang mampu.  

8) Berbagi kebahagiaan di hari raya 

keagamaan dengan anak-anak di panti 

asuhan.  

9) Memberikan sumbangan pada korban 

bencana alam, dll.  

Contoh-contoh di atas merupakan 

sedikit saja dari apa yang bisa seseorang 

lakukan untuk mendidik anak agar memiliki 

jiwa kepedulian sosial yang tinggi. Selain 
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itu masih banyak kegiatan lain yang bisa di 

lakukan. Yang terpenting, lakukan 

semuanya dengan ikhlas tanpa 

mengharapkan imbalan apapun dan lakukan 

semampunya, tidak perlu memaksakan diri 

bila memang tidak mampu. Dengan 

mencontoh dan melihat kegiatan-kegiatan 

sosial yang di lakukan, niscaya kelak sang 

anak juga akan menjadi orang yang berjiwa 

sosial dan menjadi kebanggaan keluarga.
30
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif,dimana 

dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang ialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
1
 

Jenis penelitian yaitu menggunakan studi 

kasus. Studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan 

terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat 

berupa program, kegiatan, peristiwa, atau 

sekelompok individu yang terikat oleh tempat, 

waktu, dan ikatan tertentu. Studi kasus adalah suatu 

penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, 

mengambil makna, dan memperoleh pemahaman 

dari kasus tersebut.
2
 

Maka dalam penelitian ini studi analisisnya 

bertempat di Desa Karanglo Kidul Jambon 

Ponorogo. Peneliti mengamati dan menyelidiki 

                                                           
1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 6. 
2
 Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 61-62. 
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mengenai latar belakang, implementasi, dan 

efektifitas jimpitan dalam meningkatkan kepedulian 

sosial masyarakat desa Karanglo Kidul. 

 

B. Kehadiran Penelitian 

Ide pentingnya dalam penelitian ini adalah 

bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena 

dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian 

maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan 

berperan serta.
3
 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai intsrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data dalam kegiatan jimpitan di 

desa Karanglo Kidul, sedangkan instrumen yang lain 

sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa 

Karanglo Kidul. Peneliti tertarik mengambil lokasi 

di desa Karanglo Kidul ini karena terdapat keunikan 

dan kesesuaian dengan topik yang peneliti pilih, 

dengan pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan 

peneliti dapat menemukan hal baru terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan jimpitan dalam rangka 

peningkatan kepedulian sosial masyarakat. 

                                                           
3
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 26. 
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D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini 

diperoleh dari Kepala Desa beserta perangkatnya, 

tokoh masyarakat, sesepuh desa dan tindakan berupa 

pengamatan proses pelaksanaan kegiatan jimpitan. 

Sedangkan sumber data tambahan adalah 

dokumen data desa yang meliputi gambaran umum 

lokasi penelitian dan dokumen-dokumen lainnya 

seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan lain 

yang berkaitan dengan penelitian.Seperti foto ketika 

pelaksaan kegiatan jimpitan di Desa Karanglo Kidul 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dan untuk memperoleh data 

yang objektif. Bila dilihat dari segi cara dan teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), kuesioner (angket), 

dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.
4
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

                                                           
4
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1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewwancara sebagai pemberi pertanyaandan ang 

diwawancarai sebagai pemberi Jawaban atas 

Jawaban itu.
5
 Kegunaan wawancara untuk 

mendapatkan data dari tangan pertama; 

pelengkap teknik pengumpulan lainnya; menguji 

hasil pengumpulan data lainnya. 

Dalam penelitian ini jenis wawancara 

yang digunakan adalah wawancara terbuka, 

yakni wawancara yang menggunakan 

pertanyaan terbuka yang memberikan 

keleluasaan bagi narasumber untuk memberikan 

jawaban bebas tanpa dibatasi oleh jawab yang 

ditentukan. Narasumber meliputi Ismiati selaku 

Kepala Desa Karanglo Kidul, Hadi, Faris, dan 

Dwi selaku sinoman, Damanuri dan Kadirun 

selaku warga. Data yang digali dari wawancara 

ini adalah bagaimana latar belakang 

diadakannya jimpitan, implemetasi kegiatan 

jimpitan, dan efektifitas jimpitan dalam 

meningkatkan kepedulian sosial masyarakat 

desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo. 
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2. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati invidu atau sekelompok 

secara langsung. Orang yang melakukan 

observasi disebut pengobservasi (observer) dan 

pihak yang diobservasi disebut (Observee).
6
 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan observasi non partisipasif, dimana 

peneliti tidak terlibat langsung kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai narasumber data penelitian. 

Dengan observasi non pastisipan ini, maka data 

yang diperoleh akan lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak.  

Dengan observasi di lapangan peneliti 

akan lebih mampu memahami konteks data 

secara keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat 

diperoleh pandangan yang menyeluruh, serta 

peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya 

tidak akan terungkap oleh 

narasumber/responden dalam wawancara karena 

bersifat sensitif. Peneliti juga dapat menemukan 

hal-hal yang diluar persepsi responden, 

                                                           
6
Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik 

Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104. 
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sehinggapenelitimemperolehgambaran yang 

lebihkomperehensif.Disinipenelitiakanakanmen

gamatikegiatan jimpitan di desa Karanglokidul, 

kegiatan sosial yang dilakukan warga Karanglo 

Kidul Kecamatan JambonPonorogo. Peneliti 

mengamati implementasi dari kegiatan jimpitan 

meliputi proses penarikan, penghitungan dan 

penggunaan hasil jimpitan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar dari seseorang. Pengumpulan 

data dengan teknik ini, merupakan pelengkap 

dari penggunaan teknik observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.
7
 Dalam 

penelitian ini data yang dikumpulkan melalui 

dokumentasi yakni untuk mengetahui gambaran 

umum Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon 

Ponorogo, meliputi sejarah Desa Karanglo kidul 

Kecamatan Jambon dan letak geografis. 

Dokumentasi yang lain terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan jimpitan, dan buku 

dokumentasi penghitungan hasil jimpitan. 

 

 

 

 

                                                           
7
Ibid., 240. 



43 

 

 
 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan aktivitas 

pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat 

berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, 

gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan 

sebagainya. Kegiatan analisis data ialah mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan 

mengategorikannya. Pengorganisasian dan 

pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema 

dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori 

substantif.
8
 

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 

analisis yang mengikuti konsepanalisis model Miles 

and Huberman. Miles and Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh.
9
Adapun langkah-langkah 

analisisnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, 145. 

9
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1. Reduksi Data 

Reduksi data diawali dengan 

menerangkan, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting 

terhadap isi dari suatu data yang berasal dari 

lapangan, sehingga data yang telah direduksi 

dapat memberikan gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan. 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Dalam hal ini peneliti akan 

memfokuskan permasalahan tentang efektivitas 

kegiatan jimpitan dalam meningkatan 

kepedulian sosial masyarakat desa Karanglo 

Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

Dilihat dari sudut pandang bagaimana latar 

belakang diadakannya kegiatan jimpitan di desa 

Karanglo Kidul, implemetasi kegiatan jimpitan 

dengan cara observasi secara langsung dalam 

kegiatan sehari-hari, serta mencari pendapat 

melalui wawancara dari beberapa tokoh 

masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan 

jimpitan. 
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2. Display Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah mendisplay data. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, bentuk 

uraian sigkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 

data diorganisasikan secara sistematis dalam 

pola hubungan sehingga mudah 

dipahami.Selanjutnya, dalam penelitian ini 

peneliti akan menyajikan data dengan 

mendiskripsikan efektifitas kegiatan jimpitan 

dalam meningkatan kepedulian sosial 

masyarakat desa Karanglo Kidul Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo. 

3. Verifikasi dan Kesimpulan 

Setelah melakukan penyajian data tahap 

selanjutnya adalah melakukan penarikan 

kesimpulan sementara untuk memudahkan 

pengingatan mengenai temuan yang sudah 

ditadai. Dengan penarikan kesimpulan peneliti 

dapat mencari data kembali untuk 

menyempurnakan temuan-temuannya sehingga 

hasil penelitianya lebih valid. 

Kesimpulan sementara dapat dibuat 

dengan pemaparan deskriptif yang 

menggambarkan keadaan gejala yang sudah 

mulai jelas dan dapat didefinisikan oleh peneliti. 

Penarikan kesimpulan sementara sangat penting 
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agar peneliti tidak melakukan pencarian data 

yang sudah dianggap jelas dan menjelaska 

praduganya. Selanjutnya peneliti melangkah 

maju untuk menemukan pejelasan yang lebih 

sempurna terhadap permasalahan yang masih 

samar, baik pengertiannya maupun 

karakteristikya.
10

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk menghindari kesalahan atau 

kekeliruan data yang telah terkumpul, peneliti harus 

melakukan pengecekan keabsahan data didasarkan 

pada kriteria drajat kepercayaan (credibility) dengan 

teknik triangulasi. 

Sedangkan triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperlua 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran dan kepercayaan data juga dilakukan 

untuk memperkaya data.
11

 

Disini peneliti akan melakukan pengecekkan 

hasil wawancara baik dari warga, kepala desa, 

maupun panitia/sinoman penyelenggara kegiatan 

jimpitan yang berada di lingkungan tersebut dengan 
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Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, 156. 
11

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, 143. 
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membandingkan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti. 

 

H. Tahapapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada empat tahapan 

dan ditambah dengan tahap terakhir dari peneliti 

yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 1) tahap pra 

lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan 

penelitian. 2) tahap pekerjaan lapangan, yaitu 

meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambal 

mengumpulkan data. 3) tahap analisis data selama 

dan setelah pengumpulan data. 4) tahap penulisan 

hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo 

Sejarah Desa Karanglo Kidul tidak terlepas 

dari sejarah Masyarakat Karanglo Kidul di 

Kabupaten Ponorogo. Desa ini bernama Desa 

Karanglo Kidul dengan lurah seumur hidup yang 

bernama Lurah Saketi Joyo beliau adalah orang 

yang babat pertama di Karanglo Kidul  yang 

dermawan, berhati mulia, bijak,dan sederhana. 

Beliau saat itu barsama saudaranya yang bernama 

Raden Ishaq. Saat babat pertama di tempat ini 

banyak menemukan pohon LO yang sedang 

ngarang sehingga beliau berdua memberi nama 

tempat ini dengan sebutan KARANGLO karena 

letaknya diselatan/kidul bahasa jawanya dibawah 

gunung maka maka dilengkapi dengan nama 

KARANGLO KIDUL. Makam Saketi Joyo 

sekarang terletak di belakang MTsN sedang Raden 

Ishaq di makam umum Kembang Sore.
1
 

2. Letak Geografis Desa Karanglo Kidul Jambon 

Ponorogo 

Secara geografis Desa Karanglo Kidul 

terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 

110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian 

                                                           
1
 Lihat transkip dokumentasi nomor: 01/D/20-V/2019. 
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desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 

156 m di atas permukaan air laut. Secara 

administratif, Desa Karanglo Kidul terletak di wilayah 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan posisi 

dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah 

Utara berbatasan dengan Desa Tegalombo Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo. Di sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. Di sisi Selatan berbatasan dengan 

Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan 

Desa Sukosari Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo. Jarak tempuh Desa Karanglo Kidul ke ibu 

kota Kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh 

dengan waktu sekitar 12 menit. Sedangkan jarak tempuh 

ke ibu kota Kabupaten adalah 16 km, yang dapat 

ditempuh dengan waktu sekitar 35 Menit.
2 

3. Kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan 

Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Karanglo 

Kidul adalah terdiri dari 1157 KK, dengan jumlah 

total 4139. jiwa, dengan rincian 1993  laki-laki dan 

2146 perempuan. Hal tersebut dapat dilihat tabel 

rinciannya sebagai berikut ini:
3
 

 

 

                                                           
2
Lihat transkip dokumentasi nomor: 02/D/20-V/2019. 

3
Lihat transkip dokumentasi nomor: 03/D/20-V/2019. 
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Tabel4.1 

Jumlah Penduduk 

 

Mengenai sumber daya alam masyarakat 

Karanglo Kidul Jambon dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:
4
 

 

                                                           
4
Lihat transkip dokumentasi nomor: 04/D/20-V/2019. 

No Usia Laki-

laki 

Perempuan Jumlah Prosentase 

1 0-4 214 231 445 8.5 %  

2 5-9 201 225 426 9.2 % 

3 10-14 125 139 264 7.3 % 

4 15-19 135 154 289 7.9 9+% 

5 20-24 129 139 268 7.5 % 

6 25-29 122 158 280 9.3 % 

7 30-34 138 152 290 9.3 % 

8 35-39 122 137 269 9.5 % 

9 40-44 111 127 258 7.8 % 

10 45-49 102 125 227 7.5 % 

11 50-54 106 131 237 7.5 % 

12 55-58 92 113 225 3.2 % 

13 >59 219 327 586 9.2 % 

Jumlah 

Total 
1993 2146 4139 100 % 
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Tabel 4.2 

Sumber Daya Alam 

No Uraian Sumber Daya 

Alam 

Volume Satuan 

1 

2 

3 

Lahan Pertanian sawah 

Lahan Perkebunan / 

Tegalan 

Lahan Pekarangan 

130 

99 

74 

 

ha 

ha 

ha 

 

 

Mengenai sumber daya manusia masyarakat 

Karanglo Kidul Jambon dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:
5
 

Tabel 4.3 

                                                           
5
Lihat transkip dokumentasi nomor: 05/D/20-V/2019. 

No Uraian Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Jumlah Satuan 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Penduduk dan Keluarga 

a. Jumlah 

Penduduk Laki-

laki 

b. Jumlah 

Penduduk 

Perempuan 

c. Jumlah Kepala 

 

1998 

2159 

1157 

 

964 

173 

7 

 

Org 

Org 

Org 

 

 Org 

 Org 

  Org 
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Sumber Daya Manusia 

 

B. Data Khusus (Deskripsi Data) 

1. Latar belakang diadakannya kegiatan jimpitan 

di desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo 

Masyarakat adalah suatu  kelompok manusia 

yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah 

dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka 

maupun semi tertutup, dimana interaksi yang 

 

3 

Keluarga 

Sumber Penghasilan 

utama Penduduk 

a. Pertanian 

b. Perdagangan 

c. Angkutan 

d. Jasa 

Tenaga Kerja 

berdasarkan latar 

belakang Pendidikan ; 

a. Tidak Sekolah 

b. Tidak tamat SD 

c. Lulusan SD/MI 

d. Lulusan SLTP 

e. Lulusan SLTA 

f. Lulusan S-1, S-

2 

21 

 

- 

11 

538 

325 

193 

34 

 Org 

 

 

Org 

 Org 

 Org 

 Org 
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terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu 

yang ada di kelompok tersebut. suatu masayarakat 

terbentuk karena setiap manusia menggunakan 

perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk beraksi 

terhadap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa manusia adalah  makhluk sosial yang secara 

kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya. 

Dalam membentuk interaksi sosial maka 

dibutuhkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Salah 

satu kegiatan yang dilakukan di desa Karanglo 

Kidul adalah kegiatan jimpitan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

peneliti bahwa jimpitan adalah uang 

infaq/iuran/tarikan yang nominalnya kecil yang 

dikeluarkan oleh warga/masyarakat digunakan 

untuk kepentingan lingkungan.
6
 Jimpitan 

merupakan kegiatan yang dapat menggerakkan 

masyarakat dengan iuran dengan nominal kecil, 

sehingga masyarakat/warga merasa tidak terbebani 

untuk mengeluarkan uang tersebut. 

Berdasarkan paparan Hadi selaku petugas 

jimpitan, kegiatan jimpitan 

dilaksanakan/diberlakukan di desa Karanglo Kidul 

mulai tahun 2016.
7
 Kegiatan ini sudah berlaku 

kurang lebih 3 tahun di Karanglo Kidul. Jimpitan 

ini dilaksanakan karena adanya keluhan 

                                                           
6
Lihat pada transkip wawancara nomor: 06/W/27-05/2019. 

7
Lihat pada transkip wawancara nomor: 06/W/27-05/2019. 
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masyarakat, hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

oleh Islami yaitu: 

Sebelum adanya jimpitan masyarakat 

melakukan pembayaran listrik dengan 

menggunakan uang yang di kumpulkan 

dari beberapa KK, akan tetapi dari 

kelompok-kelompok  itu banyak yang 

mengeluh karena  uang yang terkumpul 

belum mencukupi untuk kebutuhan 

pembayaran listrik. Dari keluhan 

tersebut akhirnya warga memiliki 

inisiatif untuk mengupulkan warga 

sekitar. Hasil dari kumpulan 

memutuskan untuk mengadakan iuran 

mingguan dengan besarnya 2000 per 

KK. Yang kegiatan iuran tersebut 

dinamakan jimpitan.  

 

Sebelum adanya jimpitan, masyarakat 

membayar token listrik dengan dibebankan pada 

sebagian warga yang tersalur listriknya dengan 

lampu jalan. Hal tersebut dirasakan berat bagi 

sebagian warga, karena sebagian dari masyarakat 

saja yang membayar. Karena pada dasarnya 

kebutuhan lampu jalan merupakan kebutuhan 

bersama dan semua warga harus mengupayakan 

kebutuhan tersebut, seperti pembayaran token 

listrik, penggantian lampu dan wadah lampu 

(pithingan). Dengan demikian, perlu adanya 
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kegiatan yang menunjang apresiasi masyarakat, 

yaitu dengan mengadakan jimpitan. 

Dengan demikian jimpitan berasal dari 

keluhan masyarakat mengenai pembayaran listrik. 

Listrik yang berasal dari lampu jalan yang 

menerangi jalan desa awalnya dari uang yang 

dikumpulkan per rumah yang ada lampunya. Hal 

tersebut membuat resah  warga karena merasa rugi. 

Hal demikian disampaikan oleh Damanuri, yaitu: 

Adanya jimpitan ini karena awalnya 

ada warga yang resah karena merasa 

rugi. Setiap bulan bayar tagihan listrik 

hanya dibebankan sebagian warga saja. 

Padahal kebutuhan listrik untuk seluruh 

masyarakat desa. Jalan yang dipasang 

lampu juga milik masyarakat, kenapa 

harus dibebankan kepada sebagian 

warga.
8
 

 

Kegiatan jimpitan ini dapat dikategorikan 

sebagai kegiatan sosial yang berupa mengeluarkan 

iuran. Kegiatan ini juga bermula supaya warga 

lebih memperdulikan lingkungannya. Hal ini 

disampaikan oleh Damanuri, yaitu: 

Kegiatan ini dilakukan supaya 

masyarakat desa lebih peduli pada 

lingkungan. Harapannya jimpitan ini 

                                                           
8
Lihat pada transkip wawancara nomor: 04/W/29-05/2019. 
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juga berdampak pada sosial masyarakat 

Karanglo Kidul. Hasil jimpitan bisa 

digunakan untuk pembayaran token 

listrik. 
9
 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

latar belakang adanya jimpitan disebabkan oleh 

usulan masyarakat yang  mengeluh masalah 

pembayaran listrik hanya dibebankan kepada 

beberapa warga saja, kemudian adanya usulan 

tersebut diproses oleh kepala desa dan staf pada 

rapat bersama, adanya jimpitan juga untuk 

menimbulkan sikap kepedulian masyarakat kepada 

lingkungan dan sosialnya. 

 

2. Implementasi kegiatan jimpitan di desa 

Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo dalam membentuk kepedulian sosial 

masyarakat 

Dalam membentuk masyarakat yang 

baik/rukun perlu diadakan suatu kegiatan. Kegiatan 

tersebut bisa melalui kegiatan sosial, seperti kerja 

bakti, santunan anak yatim, pengajian,  dan 

yasinan. Salah satu kegiatan yang dilakukan di 

masyarakat karanglo kidul adalah dengan 

mengadakan kegiatan jimpitan. Kegiatan jimpitan 

                                                           
9
Lihat pada transkip wawancara nomor: 04/W/29-05/2019. 
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ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang 

memiliki nilai/unsur kepedulian sosial.  

Dalam pelaksanaan jimpitan ini memiliki 

beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan. 

Hal ini disampaikan oleh Hadi, yaitu 

Pemuda bergerak membuat umplung 

dari bekas tempat rokok dan 

ditempatkan di tiap-tiap rumah, satu 

rumah mendapatkan satu buah 

umplung. Dan setelah itu pada tiap 

malam minggu dicek dan diambil 

uangnya oleh petugas jimpitan tersebut. 

Disini masyarakat sebagai sumber dana 

dari jimpitan ini karena hasil jimpitan 

dari iuran masyarakat yang kemudian  

terkumpul menjadi satu.
10

 

 

Adapun langkah awal yang dilakukan 

menurut Faris adalah pembuatan wadah 

uang/wadah hasil jimpitan. Lalu wadah tersebut di 

tempatkan di tiap-tiap rumah. Satu rumah berhak  

mendapatkan satu buah tempat uang atau umplung. 

Dan pada setiap malam minggu di cek dan 

sekaligus diambil uangnya oleh petugas jimpitan 

tersebut.
11
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Lihat pada transkip wawancara nomor: 06/W/27-05/2019. 
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Lihat pada transkip wawancara nomor: 07/W/27-05/2019. 
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Menurut paparan Kadirun bahwa: 

Uang yang dikeluarkan untuk jimpitan 

adalah sebesar minimal Rp.500; tiap 

rumah. Tidak ada batasan maksimal 

untuk pengeluaran uang jimpitan atau 

bisa dikatakan se ikhlasnya orang tiap 

rumah.Sifatnya iuran ini juga bukan 

paksaan/dipaksa untuk diwajibkan 

membayar. Jadi seikhlasnya yang 

punya rumah.
12

 

 

Adapun pelaksanaan kegiatan jimpitan 

menurut Zaenal Abidin yaitu di lakukan setiap satu 

minggu sekali. Pelaksanaan pengambilan 

dilaksanakan pada malam Minggu. Petugas yang 

melaksanakan adalah dari pihak pemuda/sinoman 

masyarakat desa Karanglo Kidul. Menurut Zaenal 

Abidin yaitu: 

Kegiatan jimpitan disini dilaksanakan 

seminggu sekali pada malam Minggu. 

Kalau masalah warga memasukkan 

uangnya kapan itu hak mereka masing-

masing, pastinya pada malam Minggu 

ketika petugas sudah mengambil uang 

dari wadah jimpitan uang tersebut 

sudah ada.
13
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Lihat pada transkip wawancara nomor: 08/W/27-05/2019. 
13

Lihat pada transkip wawancara nomor: 09/W/27-05/2019. 
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Adapun penggunaan jimpitan adalah 

berdasarkan yang disampaikan oleh Dwi Santoso, 

yaitu: 

1. untuk pembayaran token listrik 

lampu jalan 

2. untuk membenahi lampu yang rusak 

3. jika dari hasil jimpitan ada lebihnya 

digunakan atau disalurkan untuk 

kegiatan sosial lain.
14

 

 

Pendapatan jimpitan setiap bulan berkisar 

Rp. 690.000-700.000 dari 2 dusun. Adapun untuk 

pembayaran token listrik lampu jalan perbulannya 

berkisar Rp. 200.000-300.000. selain untuk 

membayar token, hasil jimpitan juga digunakan 

untuk mengganti lampu yang rusak.Untuk 

mengganti lampu rusak mengeluarkan kisaran Rp. 

210.000-250.000. Adapun Rp. 100.000-140.000 

untuk kegiatan sosial.
15

 

Menurut paparan di atas dapat dijabarkan 

bahwa pengelolaan hasil jimpitan sudah efektif 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti 

token listrik, penggantian lampu rusak maupun 

kegiatan sosial yang lain. Kegiatansosial yang 

dilakukan seperti membantu keperluan rumah duka 

ketika ada salah seorang warga yang meninggal 
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Lihat pada transkip wawancara nomor: 10/W/27-05/2019. 
15

Lihat pada transkip dokumentasi nomor: 08/D/19-V/2019. 
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dunia. Keperluan yang dibantu bisa berupa materi 

berupa bantuan kursi untuk pelayat ataupun 

konsumsi bagi orang yang membantu keperluan 

pengurusan jenasah. 

Selama kegiatan jimpitan berjalan warga 

Karanglo Kidul antusias mengikutinya. 

Berdasarkan paparan Faris Akrobin, yaitu: 

Untuk sementara ini saya belum 

menemukan warga yang tidak 

mengikuti jimpitan ini. Akan tetapi jika 

suatu hari ada warga yang tidak 

mengikuti jimpitan kita sebenarnya 

tidak memiliki konsekuensi/hukuman. 

Jadi timbul dari kesadaran masyarakat 

sendiri, karena juga untuk kebutuhan 

masyarakat atau kembalinya ke 

masyarakat sendiri.
16

 

 

Berdasarkan paparan di atas, bahwa selama 

kegiatan jimpitan dilaksanakan dari petugas belum 

menemukan warga yang tidak mengikuti kegiatan 

tersebut. Kesadaran dari warga muncul dengan 

sendirinya ketika kegiatan jimpitanini mulai 

diberlakukan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa, jimpitan yang berada di Desa 

Karanglo Kidul sudah berjalan lancar dan semakin 
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Lihat pada transkip wawancara nomor: 06/W/27-05/2019. 
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membaik. Masyarakat berkontribusi dengan baik 

dan panitiapun juga menjalankan tugasnya dengan 

penuh tanggung jawab. Semua itu bertujuan hanya 

untuk mencapai tujuan dari pembentukan kegiatan 

jimpitan ini. Tujuannya yaitu untuk membantu 

kegiatan dan keperluan masyarakat terutama untuk 

keperluan penerangan jalan kedua adalah 

membantu menumbuhkan rasa kepedulian terhadap 

sesama lewat kegiatan jimpitan ini. Kemudian 

harapan selanjutnya, semoga masyarakat Desa 

Karanglo Kidul senantiasa memiliki rasa 

kepedulian yang tinggi dan solidaritas antar sesama 

yang semakin hari semakin membaik. 

 

3. Efektivitas kegiatan jimpitan dalam 

meningkatan kepedulian sosial masyarakat desa 

Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo 

Kegiatan masyarakat biasanya dilakukan 

berdasarkan budaya yang timbul di dalam 

masyarakat. Kegiatan yang dilakukan memiliki 

dampak atau hasil yang bisa dirasakan masyarakat. 

Kegiatan yang dilakukan juga memiliki nilai 

kegunaan bagi warga yang mengikuti. Nilai guna 

dapat dikatakan sebagai efektivitas. 

Tolak ukur efektifitas kerja haruslah dipenuhi 

syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut yaitu 

kegunaan, ketepatan dan objektifitas, ruang 

lingkup, efektifitas biaya dan perencanaan, 



62 

 

akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Dalam kegiatan 

jimpitan di desa Karanglo Kidul ini sudah dapat 

dikatakan efektif. Hal tersebut berdasarkan paparan 

bahwa dalam pelaksanaan kegiatan jimpitan semua 

warga Karanglo Kidul mengikuti kegiatan dengan 

tertib. Hal ini berdasarkan paparan Hadi kurniawan, 

yaitu 

Untuk sementara ini saya belum 

menemukan warga yang tidak 

mengikuti jimpitan ini. Akan tetapi jika 

suatu hari ada warga yang tidak 

mengikuti jimpitan kita sebenarnya 

tidak memiliki konsekuensi/hukuman. 

Jadi timbul dari kesadaran masyarakat 

sendiri, karena juga untuk kebutuhan 

masyarakat atau kembalinya ke 

masyarakat sendiri.
17

 

Berdasarkan hal paparan di atas, semua 

masyarakat mengikuti  kegiatan jimpitan dengan 

tertib. Hal ini sudah termasuk efektif dalam hal 

ketepatan waktu pelaksanaan. Petugas tidak 

menemukan warga yang tidak mengikuti kegiatan 

tersebut. kegiatan jimpitan juga merupakan 

kegiatan yang efektif, hal ini berdasarkan paparan 

Islami, yaitu: 

Sangat efektif sekali, karena dengan 

adanya kegiatan jimpitan masyarakat 

merasa terbantu dalam memenuhi 
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kebutuhan lingkungan seperti halmya 

untuk pembayaran listrik. Kemudian 

juga dapat menolong sesama, jika 

lampu jalan tidak menyala orang lain 

yang lewat yang bahkan bukan orang 

lingkungan  jalan tersebut akan merasa 

tidak nyaman. Maka dari itu kegiatan 

jimpitan ini dapat menumbuhkan jiwa 

kepedulian terhadap orang lain.
18

 

 

Kebutuhan token listrik lampu jalan perbulan 

berkisar Rp. 150.000 per dusun.  Hal ini sesuai 

dengan hasil dokumentasi perolehan dan 

pengeluaran keperluan kegiatan jimpitan.
19

 Dapat 

dikatakan bahwa hasil jimpitan sudah efektif untuk 

keperluan pembayaran token listrik. Karena dari 

hasil 690.000 hanya dibutuhkan 300.000 untuk 

token 2 dusun. 

Berdasarkan paparan di atas, kegiatan 

jimpitan dinilai sebagai kegiatan yang efektif. 

Keefektifan tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya 

kebutuhan masyarakat dan tidak adanya keluhan 

masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan. 

Adapun hal lain yang dapat dikatakan efektif 

adalah adanya kegiatan ini dapat memberikan 

dampak yang baik untuk warga. Dampak tersebut 

yaitu, warga merasa nyaman dan menumbuhkan 
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kepedulian warga terhadap orang lain. Kepedulian 

sosial warga menjadi tumbuh karena kegiatan ini. 

Terpenuhinya kebutuhan warga disini merupakan 

salah satu tolak ukur efektifitas dalam hal kegunaan 

jimpitan ini. 

Efektivitas kegiatan jimpitan ini juga 

dirasakan oleh warga desa, berdasarkan paparan 

Damanuri, yaitu 

Saya sangat mendukung kegiatan 

jimpitan ini karena dengan adanya 

kegiatan ini membantu kebutuhan 

masyarakat terutama pada kebutuhan- 

kebutuhan masyarakat. Seperti yang 

sudah berjalan ini untuk kebutuhan 

penerangan jalan. Untuk kedepannya 

saya berharap hasil jimpitan ini tidak 

hanya ntuk kebutuhn penerangan jalan 

saja akan tetapi untuk kebutuhan-

kebutuhan yang lainnya.  
20

 

 

Dalam melaksanakan kegiatan jimpitan ini 

petugas belum menemukan hambatan, hal ini 

berdasarkan paparan Bonari, yaitu 

Selama ini belum ada. Tapi menurut 

saya dari petugas jimpitan itu sendiri 

yang kurang rajin/telaten untuk 
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Lihat pada transkip wawancara nomor: 04/W/29-05/2019. 
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mengambil uang hasil jimpitan dari 

rumah kerumah.
21

 

 

Hal yang sama juga di sampaikan oleh 

Damanuri yaitu: 

Menurut saya dari petugas prngambil 

jimpitan itu sendiri yang kurang telaten 

atau bisa dibilang kurang konsisten 

untuk mengambil uang hasil jimpitan 

dari rumah kerumah.
22

 

 

Dapat disimpulkan bahwa hambatan dari 

warga tidak ditemukan, tetapi hambatan muncul 

dari petugas jimpitan sendiri yaitu tidak 

konsistennya petugas dalam mengambil hasil 

jimpitan dari rumah-rumah warga. Tidak adanya 

hambatan dari warga karena kontribusi dari petugas 

sendiri, yaitu mengingatkan warga ketika wadah 

jimpitan masih kosong, hal ini berdasarkan paparan 

Diki indrayana, yaitu 

Kontribusi sinoman di dalam kegiatan 

jimpitan yaitu, sebagai petugas 

jimpitan. Yang tugasnya adalah 

mengambil hasil jimpitan dari rumah ke 

rumah kemudian membei tahu jika 

umplung jimpitan masih kosong.
23

 

                                                           
21

Lihat pada transkip wawancara nomor: 03/W/29-05/2019. 
22

Lihat pada transkip wawancara nomor: 04/W/29-05/2019. 
23

Lihat pada transkip wawancara nomor: 05/W/29-05/2019. 
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Efektivitas kegiatan jimpitan dalam 

menumbuhkan kepedulian sosial yaitu, dengan 

adanya kegiatan jimpitan warga merasa senang, 

antusias dan merasa lebih peduli kepada orang lain. 

Kegiatan jimpitan ini telah menumbuhkan sikap 

peduli kepada lingkungan dan kepada pengguna 

jalan, yang sikap tersebut dapat dikatakan sebagai 

sikap kepedulian sosial. Antusias warga yang tinggi 

dan wadah yang terisi menunjukkan sikap warga 

yang baik. Sehingga kegiatan jimpitan ini menjadi 

kegiatan yang efektif dalam membangun karakter 

kepedulian warga desa Karanglo Kidul. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data tentang Latar Belakang 

diadakannya kegiatan jimpitan di desa Karanglo 

Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

Masyarakat adalah wadah dan wahana 

pendidikan, medan kehidupan manusia yang 

majemuk (plural: suku, agama, kegiatan kerja, 

tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan 

sebagainya). Manusia berada dalam multikompleks 

antar hubungan dan antaraksi di dalam masyarakat.
1
 

Sebagai makhluk sosial, secara kodratnya 

manusia tidak dapat hidup sendiri karena diantara 

satu dengan yang lain saling membutuhkan. Melalui 

kegiatan yang berada dalam desa, maka masyarakat 

mampu membentuk suatu interaksi sosial antar 

masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan 

di lingkungan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan 

untuk membentuk interaksi sosial di tengah 

masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan 

damai antara satu dengan lainnya.
2
 

Masyarakat Karanglo Kidul terdiri dari 

berbagai kalangan. Baik dari golongan atas sampai 

menengah kebawah semua berbaur menjadi satu 

lingkungan yang sama. Banyak kegiatan yang 

dilakukan di desa tersebut. Kegiatan yang dilakukan 

                                                           
1
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,55. 

2
Ibid.,56. 
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bertujuan untuk membangun interaksi masyarakat 

sehingga masyarakat menjadi rukun dalam 

berhubungan. Salah satu kegiatan yang dilakukan 

masyarakat Karanglo Kidul adalah jimpitan. 

Kegiatan jimpitan yang diadakan di Desa 

Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo merupakan kegiatan yang telah diadakan 

sejak tahun 2016 dimana di dalam kegiatan tersebut 

masyarakat dimintai iuran infaq seikhlasnya. 

Kegiatan jimpitan ini dilakukan guna untuk  

memenuhi kepentingan  lingkungan, sehingga 

dengan adanya jimpitan masyarakat tidak merasa 

terbebani untuk mengeluarkan uang. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa masyarakat 

perlu di tumbuhkan rasa kepedulian lingkungannya 

melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan 

akan membentuk kepribadian masyarakat.Penerapan 

kepedulian dalam masyarakat dapat di 

implementasikan dengan lingkungan sekitar karena 

masih banyak orang yang kurang peduli pada sesama 

yang tidak menghiraukan orang yang membutuhkan 

bantuan dan mereka hanya tak acuh pada sesama 

mereka.
3
 

Pada dasarnya diadakannya kegiatan jimpitan 

di Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo berawal dari adanya keluhan dari 

masyarakat bahwa mereka keberatan dengan adanya 

                                                           
3
Jurnal Ahmad Tabi’in jurnal Ijtimaiya “Menumbuhkan Sikap 

Peduli pada Anak melalui Interaksi Kegiatan Sosial”. Vol 1No. 1 Juli-

Desember 2017, 54-55. 
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pembayaran listrik yang di bebankan pada sebagian 

warga. Sehingga dengan adanya hal tersebut maka 

sebagian warga berinisiatif dengan perangkat desa 

Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo untuk mengadakan musyawarah. Dalam 

musyawarah tersebut yang di adakan di Karanglo 

Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

menghasilkan keputusan bahwa untuk mengadakan 

iuran/infaq yang di beri nama jimpitan.  

Jimpitan tersebut dibebankan di setiap rumah 

yang ada di Desa Karanglo Kidul Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo dengan iuran 2000 per 

rumah selama satu minggu sekali. Dengan begitu 

maka akan tidak terlalu membebankan pada sebagian 

warga saja. 

Kegiatan jimpitan ini juga dapat diadakan 

karena ingin menumbuhkan jiwa kepedulian 

masyarakat Karanglo Kidul. Karena di era modern 

ini dengan arus globalisasi yang pesat, jiwa manusia 

pun ikut terkikis. Sehingga patutlah membentuk 

suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap 

peduli warga terhadap lingkungan dan kegiatan 

sosial di desanya. Dengan adanya jimpitan ini 

diharapkan sikap kepedulian sosial warga Karanglo 

Kidul dapat tumbuh di tengah era globalisasi yang 

semakin pesat ini.  

Islam adalah agama yang bukan hanya 

menghendaki umatnya agar saleh secara individual, 

tetapi juga saleh secara sosial. Karena itu, Islam 
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menganjurkan umatnya agar gemar berinfaq dan 

bersedekah. Gemar berinfaq adalah salah satu 

indikator kesalehan sosial. Ia merupakan bentuk 

nyata dari kepedulian dan kepekaan sosial.
4
 

Gemar berinfaq merupakan salah satu 

karakteristik orang yang bertakwa. Allah akan 

memberikan balasan surga bagi siapa saja yang 

berinfaq dijalan Allah, baik pada waktu lapang 

maupun sempit. Dengan demikian infaq merupakan 

sebuah metode pembelajaran agar seseorang 

memiliki kesadaran diri sebagai salah satu bagian 

dari lingkungan sosialnya yang memiliki tanggung 

jawab sosial sebagai khalifah yang mengusung misi 

rahmatan lil ‘alamiin.
5
 

Berdasarkan landasan teori yang ada dan 

deskripsi data yang penulis dapat, kegiatan infaq 

mingguan jimpitan ini merupakan wadah dan sarana 

atau pelatihan bagi masyarakat untuk belajar 

bersosialisasi dengan orang lain disekelilingnya, 

supaya masyarakat memiliki jiwa kepedulian yang 

tinggi terhadap sesama terutama kepada orang-orang 

yang membutuhkan bantuannya. Karena manusia 

tidak pernah dapat hidup tanpa bantuan orang lain, 

maka untuk dapat memahami pentingnya 

peningkatan kepedulian sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat, masyarakat memerlukan pelatihan 

                                                           
4
Muhammad Syafi’i El-Bantanie,GAPTEK Gampang Praktek, 

Zakat, Infaq, Sedekah, 12. 
5
Muhammad Syafi’i El-Bantanie,GAPTEK Gampang Praktek, 

Zakat, Infaq, Sedekah, 13-14. 
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dalam kehidupannya sehari-hari.Dengan adanya 

kegiatan jimpitan diharapkan masyarakat Karanglo 

Kidul tumbuh rasa kepeduliannya terhadap 

lingkungan dan sesama (sosial). 

Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, latar belakang diadakannya 

kegiatan jimpitan di desa Karanglo Kidul yaitu, 

adanya keresahan dari masyarakat terkait 

pembayaran token listrik. Keresahan warga tersebut 

akhirnya di sampaikan kepada pemerintah desa 

setempat yang pada akhirnya mengadakan 

musyawarah. Musyawarah menemukan jalan dengan 

mengadakan kegiatan jimpitan untuk membayar 

token listrik lampu jalan desa. Selain dari keluhan 

masyarakat, kegiatan jimpitan ini dilakukan atas 

dasar ingin menumbuhkan jiwa kepedulian sosial 

masyarakat desa Karanglo Kidul. 

 

B. Analisis data tentang implementasi kegiatan 

jimpitan di desa Karanglo Kidul Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo dalam membentuk 

kepedulian sosial masyarakat 

Masyarakat Jawa pada umumnya dikenal 

sebagai masyarakat yang memiliki tingkat 

kepedulian sosial yang bagus. Hal ini terlihat dari 

adanya beberapa kesempatan di Desa Karanglo 

Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

Sebagai contoh kegiatan gotong royong/sambatan. 

Sambatan merupaka kegiatan saling membantu atau 
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tolong menolong antar warga tanpa ada imbalan,  

biasanya yang berkepentingan hanya memberikan 

makanan atau minuman sekedarnya.
6
 

Kepedulian sosial merupakan tindakan agar 

meluangkan waktu, fikiran, tenaga, bahkan harta 

demi kepentingan orang lain atau kepentingan 

umum. Dalam melaksanakan kepedulian ini, 

memang tidak mudah. Sebagian orang bahkan tak 

mau ikut campur dalam kegiatan seperti itu, biasanya 

mereka berfikir kegiatan ini hanya membuang-buang 

waktu saja karena tidak ada manfaatnya. Dalam 

kehidupan ini sebenarnya ada dua jalan. Jalan yang 

pertama yaitu, jalan yang menyenangkan akan tetapi 

tak bernilai dan jalan yang susan namun bernilai. 

Maksudnya jalan yang bernilai yaitu, jalan yang 

penuh pengorbanan. Jalan dimana seseorang mau 

memikirkan kepentingan umum.
7
 

Dalam membentuk masyarakat yang 

baik/rukun perlu diadakan suatu kegiatan. Kegiatan 

tersebut bisa melalui kegiatan sosial, seperti kerja 

bakti, santunan anak yatim, pengajian,  dan 

yasinan. Salah satu kegiatan yang dilakukan di 

masyarakat karanglo kidul adalah dengan 

mengadakan kegiatan jimpitan. Kegiatan jimpitan 

ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang 

memiliki nilai/unsur kepedulian sosial.  

                                                           
6
Abdurrahman Fathoni, Antropologi Sosial Budaya, 67. 

7
Antonius  Atosaki, Relasi Dengan Sesama, 263. 
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Dalam pelaksanaan jimpitan ini memiliki 

beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan, 

yaitu: 

1. Para petugas membuat wadah jimpitan dari 

bekas rokok 

2. Petugas menempatkan wadah di tiap-tiap 

rumah, tepatnya di tembok depan rumah 

3. Pengisian jimpitan yang dilakukan oleh warga, 

dengan mengisi wadah jimpitan dengan uang 

minimal 2000. 

4. Pengambilan &pengecekan jimpitan di setiap 

rumah warga. Pengecekan tersebut berupa 

melihat wadah jimpitan tersebut ada isinya 

atau masih kosong. Adapun wadahnya masih 

kosong, petugas jimpitan memberi tahu kepada 

yang bersangkutan/yang punya rumah untuk 

mengisi wadah. 

5. Pengumpulan & penghitungan hasil jimpitan 

oleh petugas. Pengumpulan hasil berupa 

mengumpulkan dari tiap-tiap rumah dijadikan 

satu di pos kampling. Setelah terkumpul, 

petugas menghitung dan mencatat hasil 

perolehan jimpitan di buku. Pencatatan 

tersebut rutin dilaksanakan setiap seminggu 

sekali. 

6. Penggunaan hasil jimpitan. Adapun 

penggunaan jimpitan adalah digunakan untuk: 

pembayaran token listrik lampu jalan, untuk 

membenahi lampu, mengganti yang rusak, jika 
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dari hasil jimpitan ada lebihnya digunakan atau 

disalurkan untuk kegiatan sosial lain seperti 

yatiman, yasinan, pengajian. 

Berdasarkan paparan di atas, bahwa kegiatan 

jimpitan memiliki beberapa langkah yang 

dilakukan. Setiap langkah memiliki makna 

tersendiri. Langkah ketiga yaitu, pengisian jimpitan 

yang dilakukan oleh warga, dengan mengisi wadah 

jimpitan dengan uang minimal 2000. Dapat 

dimaknai bahwa, pengisian tersebut ditetapkan 

dengan tujuan untuk menggugah kesadaran warga 

untuk peduli pada sekitarnya. Dengan uang 2000 

per rumah warga dapat memperbaiki kerusakan di 

lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan sikap 

sosial warga, yaitu memperhatikan keadaan 

sekitarnya. Hal ini selaras dengan pendapat 

Antonius yaitu kepedulian sosial merupakan 

tindakan agar meluangkan waktu, fikiran, tenaga, 

bahkan harta demi kepentingan orang lain atau 

kepentingan umum.
8
 

Iuran 2000 inilah yang dikatakan wujud dari 

implementasi dari sikap kepedulian sosial. Karena 

hal tersebut dilakukan warga dengan merelakan 

uang untuk kepentingan sosial, sehingga dapat 

dikatakan sebagai sikap kepedulian sosial. Iuran ini 

memang sedikit tetapi dampak yang ditimbulkan 

yang besar yakni dapat digunakan untuk membantu 

kepentingan orang lain dapat dikatakan peduli 

                                                           
8
Antonius  Atosaki, Relasi Dengan Sesama, 263. 
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sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan jimpitan di desa Karanglo Kidul ini 

dapat menumbuhkan sikap kepedulian sosial warga 

desa Karanglo Kidul. 

Adapun implementasi jimpitan pada langkah 

keempat yaitu, pengambilan & pengecekan 

jimpitan di setiap rumah warga. Pengecekan 

tersebut berupa melihat wadah jimpitan tersebut 

ada isinya atau masih kosong. Adapun wadahnya 

masih kosong, petugas jimpitan memberi tahu 

kepada yang bersangkutan/yang punya rumah 

untuk mengisi wadah. Langkah di atas dapat 

dimaknai sebagai langkah petugas untuk 

menumbuhkan kepedulian sosial warga desa 

Karanglo Kidul. Dengan mengingatkan warga 

untuk mengisi, hal tersebut merupakan ajakan 

untuk kebaikan. Ajakan kebaikan ini dapat 

dikatakan sebagai ajakan untuk menjadikan warga 

memiliki sikap peduli sosial. 

Langkah keenam yaitu, penggunaan hasil 

jimpitan. Adapun penggunaan jimpitan adalah 

digunakan untuk: pembayaran token listrik lampu 

jalan, untuk membenahi lampu,mengganti yang 

rusak, jika dari hasil jimpitan ada lebihnya 

digunakan atau disalurkan untuk kegiatan sosial lain 

seperti yatiman, yasinan, pengajian. Pada langkah ini 

dapat dimaknai bahwa, hasil jimpitan ini digunakan 

untuk kepentingan sosial. Kepentingan sosial ini 

berupa membantu terselenggaranya kegiatan 
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santunan anak yatim. Dengan membantu anak yatim 

warga merasakan tumbuhnya rasa kepedulian sosial 

yang tumbuh dengan secara tidak sadar. Hal ini 

selaras dengan pandangan Abdurrahman Fathoni 

tentang cotoh kegiatan/tradisi masyarakat Jawa pada 

umumnya sebagai contoh kegiatan gotong 

royong/sambatan, pemberian bantuan/santunan 

kepada yang membutuhkan.
9
 

Kegiatan santunan yatim dikatakan kegiatan 

kepedulian sosial karena wujudnya adalah 

membantu mengurangi kesusahan yang dialami 

oleh anak yatim. Anak yatim yang ditinggal mati 

oleh ayahnya menggambarkan kesedihan dan 

kesulitan untuk hidup, sehingga membantu anak 

yatim dijadikan kegiatan menumbuhkan kepedulian 

sosial warga desa Karanglo Kidul. 

Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa implementasi kegiatan jimpitan 

di desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo dalam membentuk kepedulian 

sosial masyarakat telah selaras dengan teori. 

Implementasi kegiatan jimpitan dilakukan dengan 

beberapa langkah yaitu: pembuatan wadah jimpitan 

dari bekas rokok, penempatan wadah di tiap-tiap 

rumah, tepatnya di tembok depan rumah, pengisian 

jimpitan yang dilakukan oleh warga, dengan 

mengisi wadah jimpitan dengan uang minimal 

2000, pengambilan & pengecekan jimpitan di 

                                                           
9
Abdurrahman Fathoni, Antropologi Sosial Budaya , 67. 
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setiap rumah warga, pengumpulan & penghitungan 

hasil jimpitan oleh petugas, penggunaan hasil 

jimpitan untuk kegiatan sosial (pembayaran token 

listrik, penggantian lampu, dan santunan anak 

yatim). Implementasi kegiatan jimpitan telah 

menumbuhkan kepedulian sosial masyarakat desa 

Karanglo Kidul, hal tersebut dapat dilihat dari 

penggunaan hasil jimpitan untuk 

kepentigan/kegiatan sosial. 

 

C. Analisis data tentang efektivitas kegiatan jimpitan 

dalam meningkatan kepedulian sosial 

masyarakat desa Karanglo Kidul Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo 

Secara umum teori keefektivitasan 

berorientasi pada tujuan. Hal ini sesuai dengan 

beberapa pendapat yang dikemukakan ahli tentang 

keefektifan yang dikutip oleh Aan Komariah dan 

Cepi Triatna dalam buku Visionary Leadership 

Menuju Sekolah Efektif. Menurut Etzioni bahwa 

keefektifan adalah derajat dimana organisasi 

mencapai tujuannya, menurut Steers dan Sergovani 

keefektifan menekankan perhatian pada kesesuaian 

hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan yang 

akan dicapai.
10

 

Dalam rangka mencapai suatu efektifitas 

kerja ataupun efisiensi haruslah dipenuhi syarat-

                                                           
10

Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership 

Menuju Sekolah Efektif, 7. 
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syarat ataupun ukuran sebagai berikut: Kegunaan, 

Ketepatan dan objektifitas, Ruang lingkup, 

Efektifitas biaya, Akuntabilitas, Ketepatan waktu.
11

 

Di dalam lingkup masyarakat efektifitas diukur 

melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat itu sendiri. Efektif tidaknya suatu 

kegiatan di dalam masyarakat dapat diukur sesuai 

dengan teori di atas. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata 

peduli berarti mengindahkan, memperhatikan, 

menghiraukan. Kata “peduli sosial” adalah sikap 

mengindahkan (memprihatikan) sesuatu yang terjadi 

di masyarakat.
12

 Adapun pengertian peduli menurut 

Piaget, kata peduli pada sesama, yang biasanya 

disebut dengan baik hati, merupakan suatu sikap 

yang berlawanan dengan naluri anak yang 

egosentrik.
13

 

Menurut M. Furqon Hidayatullah yang 

dikutip oleh Asmaun Sahlan, kata peduli memiliki 

arti menaruh perhatian atau minat terhadap sesuatu, 

menghiraukan dan memperhatikan. Maksud dari 

peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu 

ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan.
14

 Kepedulian sosial 

di lingkungan masyarakat dapat dilihat ketika 

                                                           
11

T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Ke 2,103-105. 
12

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 841. 
13

Agus Setiawan at. al, Empati, 86. 
14

Asmaun Sahlan dan Angga Teguh Prasety, Desain 

Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter, 40. 
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masyarakat melangsungkan kegiatan di dalam 

lingkungannya. Kegiatan yang dilakukan di desa 

Karanglo Kidul yaitu kegiatan jimpitan. 

Kegiatan jimpitan yang dilakukan di desa 

Karanglo Kidul bertujuan untuk kepentingan sosial. 

Kepentingan sosial tersebut meliputi, pembayaran 

token listrik, penggantian lampu rusak, dan kegiatan 

sosial seperti santunan anak yatim. Dan tujuan 

tersebut telah terealisasi di desa Karanglo Kidul 

selama sudah berjalannya kegiatan jimpitan ini.  

Akan tetapi sebenarnya masih banyak tujuan 

yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan jimpitan 

ini. Seperti tidak hanya untuk pembayaran listrik, 

penggantian lampu rusak, dan santunan anak yatim. 

Akan tetapi yang diharapkan lebih dari itu, seperti 

untuk kepentingan sosial yang lainnya yaitu, 

disalurkan untuk kebutuhan pengajian, dzikrul 

ghofilin, pembenahan tempat pos kamling yang 

rusak, dan juga untuk pembelian alat-alat kebutuhan 

lingkungan yang lainnya. Adapun hanya 

diperuntukkan apabila ada lebihnya atau belum 

digunakan untuk kepentingan ataupun fungsi dari 

jimpitan itu sendiri. Berdasarkan penelitian, hasil 

jimpitan dari tahun lalu juga digunakan ikut andil 

dalam kegiatan pengajian.Hal ini juga dikatakan 

efektif ketika diselaraskan dengan teori T. Hani 

Handoko tentang tolak ukur efektifitas. Kegiatan 

jimpitan dibuktikan efektif dalam ukuran kegunaan. 
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Yaitu kegunaan dalam hal tujuannya membentuk 

sikap kepedulian sosial dan lingkungan masyarakat. 

Adapun tolak ukur efektif yang lain yaitu 

efektif biaya.Efektifitas biaya, efektifitas biaya 

perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut 

waktu, usaha dan aliran emiosional.
15

 

Adapun yang dimaksud biaya disini yaitu 

biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan jimpitan 

sangatlah ekonomis dan murah. Yaitu minimal 

Rp.500; per rumah dan maksimal anggaran 

seikhlasnya. Hal ini merupakan biaya yang murah. 

Adanya sikap dari warga Karanglo Kidul 

yang demikian di atas menunjukkan keselaran 

dengan teori tentang kegiatan kepedulian sosial 

berdasarkan paparan Abdurrahman Fathoni. Adapun 

kegiatan kepedulian sosial meliputi kegiata yang 

meringankan beban orang lain. Kegiatan seperti 

sambatan/gotong royong, jaga malam di pos atau 

kegiatan membenahi kebutuhan lingkungan.
16

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka harapan 

dari pelaksana jimpitan tersebut ialah akan lebih 

menumbuhkan jiwa disiplin, jiwa saling 

mengingatkan antara satu warga dengan warga yang 

lainnya tentang kedisiplinan mengisi wadah jimpitan 

dengan uang yang bahkan dapat diartikan sangat 

kecil sekali bahkan uang yang senilai untuk uang 

pembayaran parkir motor, dan juga kiranya dapat 

                                                           
15

T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Ke 2,103-105. 
16

Abdurrahman Fathoni, Antropologi sosial Budaya, 67. 
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menumbuhkan sifat pemberian yang lebih dari pada 

umumnya memberikan uang ketempat jimpitannya 

masing-masing. 

Contoh bukti perubahan sikap yang 

mengarah kepada kepedulian sosial antara satu 

dengan yang lainnya seperti saling membantu 

apabila ada warga yang sedang kesusahan maka 

warga yang lain akan cepat tanggap tanpa perlu ada 

pemberi tahuan terlebih dahulu. Kemudian sifat 

orang desa yang ramah tercermin dalam keseharian 

masyarakat Karanglo Kidul, dibuktikan dengan 

warga yang selalu memberi tahu orang yang 

kesesar/salah jalan. Orang yang terlihat bingung 

tersebut juga diberikan petunjuk ke jalan yang akan 

dituju oleh warga Karanglo Kidul. Hal ini 

merupakan bukti efektifitasnya kegiatan jimpitan 

yaitu dengan adanya tepatnya guna kegiatan jimpitan 

sebagai kegiatan yang mampu merubah sikap sosial 

masyarakat Karanglo Kidul. Sikap sosial tersebut 

yaitu sikap kepedulian lingkungan dan sosial. 

Selama pelaksanaan jimpitan petugas belum 

menemukan warga yang tidak mengikuti jimpitan 

ini. Akan tetapi jika suatu hari ada warga yang tidak 

mengikuti jimpitan petugas sebenarnya tidak 

memiliki konsekuensi/hukuman. Jadi timbul dari 

kesadaran masyarakat sendiri, karena juga untuk 

kebutuhan masyarakat atau kembalinya ke 

masyarakat sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, 

kesadaran warga Karanglo Kidul sudah tumbuh saat 
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pelaksanaan jimpitan ini. Dengan terisinya wadah 

jimpitan dari semua rumah, membuktikan antusias 

warga Karanglo Kidul sangat tinggi atas 

terlaksananya kegiatan jimpitan ini. Tidak hanya 

antusias, kesadaran warga akan pentingnya 

menolong juga dapat diamati. Hal tersebut 

menumbuhkan kepedulian sosial warga masyarakat 

Karanglo Kidul, sehingga tujuan dari pengadaan 

jimpitan ini terlaksana. 

Dalam melaksanakan kegiatan jimpitan ini 

hambatan dari warga tidak ditemukan, tetapi 

hambatan muncul dari petugas jimpitan sendiri yaitu 

tidak konsistennya petugas dalam mengambil hasil 

jimpitan dari rumah-rumah warga. Tidak adanya 

hambatan dari warga karena kontribusi dari petugas 

sendiri, yaitu mengingatkan warga ketika wadah 

jimpitan masih kosong. 

Efektivitas kegiatan jimpitan dalam 

menumbuhkan kepedulian sosial yaitu, dengan 

adanya kegiatan jimpitan warga merasa senang, 

antusias dan merasa lebih peduli kepada orang lain 

lewat tersalurnya hasil dari jimpitan untuk 

membayar token listrik lampu jalan. Kegiatan 

jimpitan ini telah menumbuhkan sikap peduli kepada 

lingkungan dan kepada pengguna jalan, yang sikap 

tersebut dapat dikatakan sebagai sikap kepedulian 

sosial. Antusias warga yang tinggi dan wadah yang 

terisi menunjukkan sikap warga yang baik. Sehingga 

kegiatan jimpitan ini menjadi kegiatan yang efektif 

dalam membangun karakter kepedulian warga desa 
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Karanglo Kidul. Hal tersebut terbukti dengan hasil 

jimpitan yang cukup untuk membayar listrik lampu 

jalan. 

Berdasarkan paparan di atas, kegiatan 

jimpitan dinilai sebagai kegiatan yang efektif dan 

selaras dengan teori keefektivitasan suatu kegiatan. 

Keefektivan tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya 

kebutuhan masyarakat dan tidak adanya keluhan 

masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan. 

Adapun hal lain yang dapat dikatakan efektif adalah 

adanya kegiatan ini dapat memberikan dampak yang 

baik untuk warga. Dampak tersebut yaitu, warga 

merasa nyaman dan menumbuhkan kepedulian 

warga terhadap orang lain. Kepedulian sosial warga 

menjadi tumbuh karena kegiatan ini. 

Maka dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa kegiatan jimpitan ini sangatlah 

efektif bagi warga masyarakat  di desa Karanglo 

Kidul tersebut. Keefektifan kegiatan jimpitan ini 

dapat dilihat dari tercapainya tujuan kegiatan 

jimpitan, respon warga terhadap terselenggaranya 

kegiatan jimpitan, dan perubahan sikap warga 

selama mengikuti kegiatan jimpitan yaitu dengan 

tumbuhnya sikap kepedulian sosial warga desa 

Karanglo Kidul. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

Efektivitas Kegiatan Jimpitan dalam Meningkatan 

Kepedulian Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Desa 

Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo) bahwa: 

1. Latar belakang diadakannya kegiatan jimpitan di 

desa Karanglo Kidul yaitu, adanya masalah 

kepedulian sosial,  sebagai dana pembayaran 

token listrik lampu jalan, agar tercipta 

transparansi (keterbukaan) antar sesama 

masyarakat, dan juga  kekurangan pemanfaatan 

sarana desa.  

2. Implementasi kegiatan jimpitan yaitu, kegiatan 

ini dilaksanakan oleh pelaku jimpitan/sinoman, 

hasil jimpitan di catat dan dibukukan agar lebih 

jelas dan transparansi, pengelolaan hasil 

jimpitan digunakan untuk sarana dan prasarana 

yang ada di desa.  

3. Efektivitas kegiatan  jimpitan dapat dilihat dari 

kegunaan yaitu untuk pembayaran token listrik, 

biaya ganti lampu rusak dan kegiatan kepedulian 

sosial lainnya, dilihat dari ketepatan dan 

objektivitas yaitu pengelolaan hasil jimpitan 

digunakan untuk sarana dan prasarana yang ada 
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di desa, dilihat dari ruang lingkup yaitu 

konsistennya kegiatan jimpitan, dilihat dari 

efektifitas biaya yaitu sesuai dengan 

kebutuhannya, dilihat dari akuntabilitas yaitu 

adanya pembukuan hasil dan pengelolaan 

jimpitan. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

peneliti memiliki saran untuk beberapa pihak: 

1. Bagi masyarakat, diharapkan agar masyrakat 

sadar bahwa masyarakat merupakan salah satu 

lingkup dari pendidikan yang di alami setiap 

manusia, dengan memberikan kesadaran dalam 

memperhatikan kepedulian sosial antar sesama 

supaya kepedulian sosial tetap tertanam di 

lingkungan dan menjadi masyarakat yang rukun, 

damai dan sejahtera.  

2. Bagi petugas jimpitan, diharapkan dapat 

memberikan perhatian yang lebih terhadap 

terselenggaranya jimpitan. Petugas lebih 

memaksimalkan hasil dari jimpitan untuk 

kegiatan sosial di dalam masyarakat desa 

Karanglo Kidul. Petugas lebihkonsisten dalam 

pelaksanaan dan evaluasi jimpitan. 
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