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MOTTO 

 

اَْكثَُزَما يُْدِخُل اْلَجنَّةَ تَْقَوى : قَاَل َرُسْوُل هللاِ َصلَي هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 

ًّ وصّححه الحا كم)هللاِ َوُحْسُن اْلُخلُِق  (اخزجه التّزمذ  

 
 

“Yang banyak memasukkan (orang) ke surga ialah takwa kepada Allah dan 

akhlak terpuji ” 
1
 

  

                                                             
1 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Marom Min Adillatil Ahkaam, penerjemah : Moh 

Ismail, ( Surabaya: Putra Alma’arif, 1992), hal. 791.  
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ABSTRAK 

 

 

KHOIRUL ANAM. Pendidikan Karakter bagi Para Preman (Studi atas 

Model Pembinaan Keagamaan Organisasi Masyarakat Gada Dewa di Kabupaten 

Magelang, Jawa Tengah). Skripsi. Yogyakarta: jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016. 

Latar belakang penelitian ini adalah terdapat beberapa pemuda yang 

mengalamai degradasi moral. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah 

bagaimana penerapan metode pendidikan karakterb dan hasilnya dalam model 

pembinaan keagamaan terhadap preman dalam upaya memberantas premanisme. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode, hasil, organisasi masyarakat 

Gada Dewa yang dibentuk oleh pihak pondok pesantren Darussalam dalam 

membina orang-orang yang menyimpang. Penelitian ini  merupakan penelitian 

kualitatif. Populasi penelitian ini adalah anggota organisasi masyarakat Gada 

Dewa di Kabupaten Magelang sebanyak 11 orang yang terdiri atas pengurus, 

anggota, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

deskriptif kualitatif. 

Populasi peneltian ini adalah pengurus dan anggota organisasi masyarakat 

Gada Dewa serta masyarakat setempat. Pengambilan sampel dilakukan secara 

acak (random sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan 

dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Metode analisis data 

dilakukan dengan menggunakan menggunakan metode reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Metode yang digunakan dalam 

pembinaan adalah dengan menggunakan metode integrasi dan internalisasi nilai, 

metode keteladanan, metode kedisiplinan, metode pembiasaan, dan metode 

pembelajaran. (2) Hasil dari pembinaaan keagamaan berupa perubahan 

pengetahuan moral (moral knowing) yang meliputi kesadaran moral, pengetahuan 

nilai dan pengetahuan pribadi. Perubahan perasaan moral (moral feeling) yang 

meliputi hati nurani, empati, kendali diri, dan kerendahan hati. Perubahan 

tindakan moral (moral behavior) yang meliputi kompetensi moral, keinginan yang 

baik, dan kebiasaan yang baik. Pembelajaran yang baik, keteladanan serta 

integrasi dan internalisasi.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/UU/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ t  Te خ

 sa’ s\ es (titik di atas) ث

 Jim j  Je ج

 ha’ ḥ ha (titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal z\ zet (titik di atas) ذ

 ra’ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (titik di bawah) ص

 Dhad ḍ de (titik di bawah) ض

 tha’ ṭ te (titik di bawah) ط
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 za’ ẓ zet (titik di bawah) ظ

 ain ‘- koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 ha’ H Ha ي

 Hamzah ’- Apostrof ء

 ya` Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Muta’aqqidain متعقّديه

 Iddah‘ عّدج

C. Ta’ Marbutah diakhir kata 

1.  Bila mati ditulis 

 Hibbah هثح

 Jizyah جصيح

2.  Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis 
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Ni’matull͞  وعمح هللا ah 

 Zakātulfit}ri شكاجالفطس

D. Vokal Pendek 

Fathah ( _ َ _ ) ditulis a, Kasrah ( _ ِ _ ) ditulis i, dan Dammah ( _ ُ _ ) 

ditulis u. 

Contoh :  َأمد  ditulis ahmada 

 ditulis rafiqa زفِك 

 ditulis s}aluh}a صلُح 

E. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ˉi dan bunyi u panjang 

ditulis u͞ , masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

1. Fathah + Alif ditulis ā 

 ditulis falā فال

2. Kasrah + Ya’ mati ditulis i> 

 ditulis mi>s\āq ميثاق

3. Dammah + Wawu mati ditulisu> 

 ditulis us}u>l  صول

 

 



xv 
 

F. Hamzah 

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya. 

 ditulis inna إن

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ’ ). 

 ditulis wat}a’un وطء

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis 

sesuai dengan bunyi vokalnya. 

 ditulis raba>ib زتائة

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang 

apostrof ( ’ ). 

 ditulis ta’khuz\u>na تأخرون

G. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. 

 ditulis al-Baqarah الثقسج

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf  l  diganti dengan huruf syamsiyah 

yang bersangkutan. 

 ’<ditulis an-Nisa الىساء

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan 

dengan yang berlaku di sana seperti: Kazi (qad}i). 
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H. Huruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang 

berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. 

I.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 {Z\|awi al-furu>d ذوى الفسوض

 Ahl as-sunnah اهل السىح
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia, menurut pandangan Islam adalah mahkluk mulia dan 

terhormat di sisi Tuhan. Manusia diciptakan dalam bentuk yang amat baik 

(QS. 95:4). Kecuali ia memiliki insting (naluri) vegetatif dan melakukan 

pengindraan sebagaimana hewan, ia juga memiliki sesuatu yang tidak 

dimiliki oleh hewan dan tumbuhan yaitu akal. Akal merupakan anugerah 

Tuhan yang tiada ternilai harganya, yang membedakannya dari kehidupan 

hewan dan tumbuhan. Sekiranya akal itu tidak ada pada manusia, niscaya 

keadaannya akan sama saja dengan hewan bahkan lebih hina lagi (QS. 

7:179). 
1
 

Manusia juga sebagai makhluk sosial (social being) sehingga 

saling melengkapi satu sama lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering 

terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dan dalam 

interaksi tersebut kadang-kadang terjadi konflik. 
2

 Hal ini merupakan 

fenomena yang wajar terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, dan 

meskipun begitu manusia senantiasa membutuhkan manusia yang lain 

sebagai salah satu upaya pemenuhan kehidupan sehari-hari. 

Kehidupan yang dijalani manusia tidak terlepas dari pendidikan 

yang berfungsi untuk mengatur arah dan tujuan dalam hidupnya. Secara 

                                                             
1 Kaelany H.D, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

hal. 6. 
2 Adang Hambali, Psikologi Kepribadian Lanjutan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 

15. 
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umum pendidikan adalah usaha secara sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam maupun di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup.
3
  

Salah satu unsur penting dari proses pendidikan adalah guru atau 

pendidik. Di pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar 

dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang 

dicita-citakan.
4

 Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik.
5
 

Sementara secara khusus, pendidik atau guru dalam perspektif 

Pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap 

perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh 

potensi peserta didik, baik potensiafektif, kognitif, maupun psikomotorik 

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
6

 Kegiatan mendidik bertujuan 

mempersiapkan peserta didik agar kelak mampu membawa perubahan 

positif bagi dirinya, orang lain, dan negara. 

Perkembangan zaman sekarang ini membawa pengaruh besar 

pada negara  Indonesia, persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian 

contoh masalah yang dihadapi  bangsa Indonesia pada saat ini. 

Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, 

yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan.  

                                                             
3 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 70. 
4 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan 

Praktis,(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal. 41. 
5Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,(Bandung: Ma’arif, 1989), 

hal. 37. 
6Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam,(Bandung: Remaja Rosda karya, 

1992), hal. 74. 
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Kemiskinan itu pada dasarnya merupakan penyakit masyarakat, ia 

bukanlah suatu takdir yang ditentukan Allah atau memang tidak dapat 

dihindarkan dengan bekerja keras atau giatnya berusaha. 
7
 Salah satu 

penyebab kemiskinan adalah kemalasan dalam bekerja, kemalasan tersebut 

jika ditarik benang merahnya akan sampai pada seberapa banyak 

pengetahuan yang seseorang punya untuk setidaknya bertahan hidup.  

Berjangkitnya penyakit ini sering dikaitkan dengan faktor 

psikologis yang biasa disebut penyakit mental atau disorientasi mental. 

Maksud disorientasi mental ialah keadaan dimana ada kejutan kejiwaan 

dalam mengahadapi kehidupan yang disebabkan oleh perubahan yang 

sangat cepat. 
8
 Akibat dari kejutan mental ini menjadikan seseorang sulit 

mengendalikan diri sehingga seseorang tersebut akan bersikap diluar 

batas-batas kewajaran. 

Faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan juga ikut andil dalam 

terjadinya kejahatan. Kerenggangan sosial antara kaum proletar dan 

borjuis mengakibatkan melemahnya solidaritas sesama masyarakat yang 

nantinya akan berdampak pada sikap apatis, dampak terbesarnya adalah 

masyarakat akan saling acuh satu sama lain sehingga akan terjadi gesekan-

gesekan yang tidak semestinya terjadi. 

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan 

moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat asosial, melanggar 

                                                             
7 Musthafa Husni Assiba’i, Kehidupan Sosial Menurut Islam , (Bandung: Diponegoro, 

1998), hal. 155. 
8 Haedar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1997), hal. 47-48. 
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hukum serta undang-undang pidana. 
9
 Maraknya kejahatan menjadikan 

struktur sosial yang ada menjadi goyah, hal ini membuat para pelaku 

kejahatan semakin berani untuk berbuat sesuatu yang merugikan 

masayarakat. 

Pengertian preman dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

seseorang yang berlindung pada swasta atau kelompok atau organisasi 

atau lembaga yang melakukan tindakan atau kegiatan  yang melawan arus 

hukum yang syah membuat resah masyarakat atau korban. 
10

 

Dalam penelitian ini pemahaman premanisme adalah segala 

tindakan menyimpang yang keluar dari norma atau kebiasaan di 

masyarakat pada umumnya, seperti konsumsi minuman keras dan narkoba, 

berjudi, pemalakan, pengutipan, pemerasan hingga pencurian, perampokan, 

penganiayaan, pemerkosaan sampai dengan pembunuhan yang dilakukan 

oleh kelompok-kelompok preman.  

Pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh kelompok 

premanisme terhadap perusahaan/ pabrik dapat mengakibatkan biaya 

ekonomi tinggi, disamping itu dapat menghambat investasi. Contoh kasus 

gangguan investasi akibat aksi premanisme terjadi pada proyek 

pembangunan power plan PLN oleh perusahaan investasi dari Cina di 

daerah Tangerang Banten pada awal tahun 2010. 
11

 

                                                             
9 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Bandung: Masdar Muju, 1990), hal. 137. 
10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II 

(Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal. 134. 
11 Budi Utomo, ”Koordinasi Dan Sinkronisasi Kementerian dan Lembaga Terkait dalam 

Rangka Penanggulangan Kejahatan Jalanan dan Premanisme”, http:// 

jurnalsrigunting.wordpress.com, 2011. 
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Disamping itu banyak terjadi kerugian negara dari akibat illegal 

mining, illegal logging yang justru disupport oleh para kelompok 

premanisme sebagai bagian dari pelaku kegiatan tersebut, seperti yang 

terjadi di wilayah Kalimantan. Beberapa contoh kejadian lain seperti: 

pungutan yang dilakukan oleh oknum Organisasi Kemasyarakatan dan 

Kepemudaan (OKP) terhadap para pedagang keturunan Cina di Medan. 

Selanjutnya terjadinya pungutan biaya keamanan oleh yayasan angkutan di 

Jakarta dan juga terjadinya kasus perkosaan oleh kelompok preman pada 

angkutan umum di Pondok Labu Jakarta baru-baru ini telah menimbulkan 

keresahan masyarakat, terutama wanita, dan menimbulkan gejolak sosial 

yang cukup menarik di Jakarta. Hal yang menarik di dunia internasional 

juga banyak kasus-kasus besar yang berdampak pada gangguan keamanan 

masyarakat dan ancaman bagi negara, seperti peristiwa pada bulan agustus 

2011 di Inggris yang diawali oleh aksi premanisme (orang mabuk yang 

salah mendapatkan penanganan oleh polisi Inggris tertembak dan 

meninggal dunia) yang kemudian informasi itu meluas dan berkembang 

menjadi kerusuhan sosial.
12

 

Dari uraian di atas, bahwa kejahatan jalanan dan premanisme 

merupakan ancaman potensial bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Karena dampaknya selain dapat mengganggu ketertiban 

masyarakat umum, menimbulkan rasa ketakutan, dan rasa tidak aman 

                                                             
12 Ibid., 
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masyarakat juga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat dan 

negara. 

Selama ini masih jarang penelitian tentang pendidikan karakter 

dalam pembinaan keagamaan terhadap preman oleh organisasi masyarakat 

yang dibentuk oleh pihak pondok pesantren. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal ini. Dengan adanya 

penelitian tentang pembinaan keagamaan terhadap preman ini, diharapkan 

penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya pemberantasan premanisme 

di Kabupaten Magelang. 

B. Rumusan Masalah  

1. Apa sajakah metode pendidikan karakter yang digunakan dalam 

pembinaan keagamaan terhadap preman melalui Organisasi Masyarakat 

Gada Dewa di Kabupaten Magelang? 

2. Bagaimanakah hasil penerapan metode pendidikan karakter dalam 

pembinaan keagamaan terhadap preman melalui Organisasi Masyarakat 

Gada Dewa di Kabupaten Magelang ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui metode pendidikan karakter yang digunakan dalam 

pembinaan keagamaan terhadap preman melalui Organisasi 

Masyarakat Gada Dewa di Kabupaten Magelang. 
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b. Mengetahui hasil penerapan metode pendidikan karakter dalam 

pembinaan keagamaan terhadap preman melalui Organisasi 

Masyarakat Gada Dewa di Kabupaten Magelang. 

2. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca diantaranya : 

a. Teoritis 

1) Memberikan informasi dan referensi sebagai acuan terhadap 

penelitian sejenis di waktu yang akan datang. 

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis pada 

civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tentang program pembinaan keagamaan terhadap 

preman melalui Organisasi Masyarakat Gada Dewa di Kabupaten 

Magelang. 

b. Praktis 

1) Memberikan gambaran yang jelas mengenai  metode pendidikan 

karakter dalam pembinaan keagamaan terhadap preman melalui 

Organisasi Masyarakat Gada Dewa di Kabupaten Magelang. 

2) Pembinaan keagamaan terhadap preman melalui Organisasi 

Masyarakat Gada Dewa di Kabupaten Magelang dapat dijadikan 

bahan evalusai bagi yang akan datang dan rekomendasi program 

pembinaan yang efektif. 
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D. Kajian Pustaka 

 Dalam rangka membahas penelitian ini, penulis telah 

membandingkan beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan penulis bahas. Beberapa skripsi tersebut 

kemudian dideskripsikan mengenai perbedaan atau kekhususan penelitian 

ini dari penelitian lainnya yang dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya 

adalah : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Adi Abdillah jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2005 dengan judul “Pembinaan Akhlak Narapidana 

di Lembaga Pemasyarakatan Magelang”. Skripsi ini meneliti 

pembinaan akhlak terhadap narapidana muslim yang terdiri dari anak, 

remaja, dan orang ramaja di Lembaga Pemasyarakatan Magelang. 

Dalam penelitian ini pembahasannya berfokus pada upaya pembinaan 

akhlak yang telah diseragamkan untuk semua narapidana khususnya 

laki-laki. 
13

 

2. Skripsi yang berjudul “Hubungan Pendidikan Moral Dalam 

Masyarakat Serta Intensitas Nilai Moral Terhadap Perilaku 

Menyimpang Para Remaja Di Desa Kiringan Rt 02 Rw 08 Tahun 

2009” oleh Ulfah Maisunh Daryanti,  Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, berisi tentang 

pendidikan moral dalam  masyarakat dengan perilaku menyimpang, dan 

                                                             
13 Adi Abdillah, Pembinaan Akhlak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Magelang, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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untuk mengetahui peranan pendidikan moral dalam masyarakat 

terhadap intensitas nilai moral. 
14

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Hartiningsih jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2005 dengan judul “Pembinaan Pendidikan Agama 

Islam di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”. Skripsi 

ini lebih menekankan pada pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama 

Islam yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 

Yogyakarta. 
15

 

4. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Masyarakat Oleh 

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim di Dukuh Ngropoh Sleman Yogyakarta” oleh Umi 

Hidayati,  Fakultas Dakwah, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 

UIN Sunan Kalijaga, berisi tentang pembinaan anak-anak dan ibuk-ibuk 

dalam keagamaan baik melalui TPA maupun kegiatan keagamaan. 
16

 

Penelitian diatas menggambarkan peranan lembaga dalam 

pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat umum. 

Sedangkan penelitian dalam skripsi yang akan penulis susun ini berfokus 

pada metode pendidikan karakter dalam pembinaan keagamaan terhadap 

                                                             
14  Ulfah Maisunh Daryanti, Hubungan Pendidikan Moral Dalam Masyarakat Serta 

Intensitas Nilai Moral Terhadap Perilaku Menyimpang Para Remaja Di Desa Kiringan Rt 02 Rw 

08 Tahun 2009, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2009. 
15  Hartiningsih, Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan 

Wirogunan Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2007. 
16 Umi Hidayati, Efektivitas Pembinaan Masyarakat Oleh Lembaga Pengabdian Pada 

Masyarakat (LPM) Pondok Pesantren Wahid Hasyim di Dukuh Ngropoh Sleman Yogyakarta,  

Skripsi,  Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2004. 
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preman melalui organisasi masyarakat Gada Dewa di Kabupaten 

Magelang. 

E. Landasan Teori 

1. Pembinaan Keagamaan terhadap Preman 

Agama, dalam bentuk apapun dia muncul, tetapi merupakan 

kebutuhan ideal umat manusia. Karena itu, peranan agama sangat 

menentukan dalam setiap kehidupan, dan tanpa agama manusia tidak 

akan hidup sempurna. 
17

 

Proses transformasi nilai-nilai agama harus dimulai sejak dini 

karena masa kanak-kanak merupakan masa dimana kemampuan untuk 

mengingat relatif tinggi dan sebagaimana menurut John Locke bahwa 

manusia yang lahir ibarat kertas kosong yang masih bersih sehingga 

ketika mananamkan nilai-nilai agama akan memberikan peluang yang 

bagus dan berdaya guna. Namun tak jarang pula penanaman nilai 

agama dilakukan setelah seseorang menginjak dewasa, hal ini sifatnya 

membangun kembali konstruk keagamaan yang sudah ada dalam diri 

seseorang. 

Dalam upaya penanaman nilai agama tentu melalui proses 

pendidikan dan pembinaan. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk memberikan pengetahuan-

                                                             
17 Haedar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1997), hal. 89. 
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pengetahuan kepada peserta didik  agar menjadi manusia yang 

berkarakter islami dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. 

Definisi pembinaan menurut Bimo Walgito adalah tindakan 

yang dilakukan secara berdaya guna dan hasil guna untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik.
18

 Hendyat Soetopo juga berpendapat bahwa 

pembinaan menunjukkan pada suatu upaya atau kegiatan 

memperhatikan dan mempergunakan apa yang telah ada. 
19

 Dari 

beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan 

berusaha mengarahkan kembali sikap, pandangan, dan tata cara 

kehidupan seseorang yang karena sesuatu hal menyebabkan ia 

melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma 

masyarakat agar ia kembali menjalani tata cara kehidupan secara 

semestinya. 

Dalam penelitian ini, pembinaan yang hendak diteliti adalah 

pembinaan keagamaan terhadap preman. Pembinaan Keagamaan  

terhadap preman merupakan kegiatan membina preman dengan 

menginternalisasi dan intergrasi nilai-nilai islam. Fokus penelitian ini 

kemudian  dikerucutkan mengenai metode pendidikan karakter terhadap 

preman. 

Preman berasal dari bahasa Belanda "vrijman” yang artinya 

orang bebas, merdeka dan isme yang artinya aliran. Secara terminologi 

                                                             
18  Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta: Andi Offset, 

1993), hal. 4. 
19 Hendyat Soetopo, Pembinaan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem 

Administrasi Pendidikan, ( Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 43. 
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preman adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk 

kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya 

terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.
20

  Dari definisi 

tersebut dan realitas yang terjadi premanisme tidak dapat dilepaskan 

dari tindakan pelanggaran atau kejahatan, termasuk kejahatan jalanan. 

Bahkan dalam perkembangan akhir-akhir ini setiap bentuk aksi 

kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali disebut 

premanisme. 

2. Tujuan Pembinaan Keagamaan terhadap Preman 

Tujuan pembinaan keagamaan terhadap preman adalah 

membina preman untuk kembali ke jalan yang baik dan benar serta 

mewujudkan manusia yang mempercayai dan menjalankan 

ajaran agama Islam dengan mengamalkan Al-Quran dan Hadits. 

Muhammad Quthb, dalam bukunya M. Quraish Shihab yang 

berjudul “Membumikan Al-Quran” menjelaskan bahwa tujuan 

pembinaan keagamaan yang berdasarkan Al-Quran adalah membina 

manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan 

fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun 

dunia ini sesuai dengan konsep yang diterapkan Allah. 
21

 

Selanjutnya, tujuan pembinaan  menurut Zakiyah Daradjat 

dibedakan menjadi dua : umum dan khusus. Tujuan umumnya adalah 

penyampaian ajaran Allah kepada umat manusia agar terwujud 

                                                             
 20 https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme, diakses pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 

13:39 WIB. 
21 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung : Mizan, 1994), hal. 172-173. 
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masyarakat yang berbakti dan taat kepada Allah untuk mencapai 

keridhaan-Nya. Sedangkan tujuan khususnya adalah penjiwaan kepada 

terbimbing, khususnya dalam memecahkan problem kehidupannya, asal 

yang bersangkutan mau kembali kepada jalan yang benar. 
22

 

Dengan demikian tujuan pembinaan keagamaan terhadap 

preman pada intinya adalah mengembalikan preman menjadi manusia 

yang sesuai fitrahnya agar dapat menjalankan funsinya sebagai hamba 

Allah dan khalifah-Nya. Salah satu upaya dalam mencapai tujuan 

tersebut adalah dengan pendidikan karakter. 

3. Pendidikan Karakter 

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan yang dilakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. 
23

 

Pendidikan menurut Doni Kusuma, merupakan sebuah proses 

pembelajaran terus menerus tentang banyak hal dan juga sebagai 

sebuah usaha sadar yang ditunjukkan bagi pengembangan diri manusia 

secara utuh, melalui berbagai macam dimensi yang dimilikinya 

(religious, moral, personal, sosial, kultural, temporal, institusional, 

relasional, dll) demi proses penyempurnaan dirinya secara terus 

menerus dalam memaknai hidup dan sejarahnya di dunia ini dalam 

                                                             
22 Zakiyah Daradjat, Peranan Agama dalam Pembinaan Mental, (Jakarta: CV. Hajar Mas 

Agung, 1990), hal 29. 
23 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : PT. Al Maarif, 

1981), hal. 25 
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kebersamaan dengan orang lain.
24

 Dan menurut Ahmad Tafsir, 

pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dari segala aspeknya. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar untuk membentuk ataupun mendidik 

peserta didik sesuai dengan hakikatnya dengan mengembangkan 

potensi-potensi yang ada dalam dirinya. 

Secara etimologi, karakter berasal dari bahasa Yunani 

“kharakter”, dan bahasa Inggris “character’, dan bahasa Indonesia 

“karakter” yang berarti membuat tajam, atau membuat dalam. 
25

 Jadi 

karakter adalah suatu perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-

hari baik dalam bersikap maupun bertindak. 
26

 

Pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-

nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalm kepribadian 

seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. 
27

 

Pendidikan karakter, menurut kemendiknas adalah pendidikan 

yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta 

didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter 

dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, 

                                                             
24 Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal 53 dan 63. 
25 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung : 

PT Remaja Rosdakarya, 2011) hal. 11. 
26 Mukhlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung : 

PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 42. 
27 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, ..., hal.11. 
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sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, 

nasionalis, produktif, dan kreatif. 
28

 

Pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan 

semua pihak baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan 

sekolah dan masyarakat luas. Pembentukan dan pendidikan karakter 

tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak akan 

kesinambungan dan keharmonisan. Membangun karakter dan watak 

bangsa melalui pendidikan mutlak diperlukan, bahkan tidak bisa 

ditunda, mulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat 

dengan meneladani para tokoh yang memang patut untuk ditauladani. 
29

 

4. Metode Pendidikan Karakter 

Istilah metode secara sederhana sering diartikan ialah cara 

yang cepat dan tepat.  Pemakaian kata cepat dan tepat sering 

diungkapkan dengan istilah efektif dan efisien. Maka metode dipahami 

sebagai cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan suatu 

materi pengajaran. Pengajaran yang efektif artinya pengajaran dapat 

dipahami peserta didik secara sempurna. Sedangkan pengajaran yang 

efisien adalah pengajaran yang tidak memerlukan waktu dan tenaga 

yang banyak. 

Pada proses pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan 

karakter kepada peserta didik tentu tidak bisa lepas dari metode, karena 

                                                             
28 Pedoman sekolah , Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: 

Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2011), 

hal. 8. 
29 Masnur Muhlis, Pendidikan Karakter MenjawabTantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi aksara. 2010), hal. 52. 
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metode berkedudukan penting dalam pencapaian tujuan. Tanpa metode, 

proses pendidikan tidak akan dapat berlangsung secara efisien dan 

efektif dalam mengejar tujuan.
30

 

Pada dasarnya, metode pendidikan agama Islam sangat efektif 

dalam membina serta menginternalisasikan nilai kepada peserta didik 

guna memotivasi serta membuka hati manusia untuk menerima dan 

menghayati nilai agama. 
31

 Pendidikan karakter pada dasarnya 

bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama ke dalam diri 

seseorang agar dalam hidupnya mencapai sebuah harmoni. 

Menurut Maragustam, dalam bukunya ”Filsafat Pendidikan 

Islam” menyebutkan terdapat enam strategi membentuk manusia 

berkarakter, yaitu : 

a. Habituasi (Pembiasaan) dan Pembudayaan yang Baik 

Kebiasaan adalah yang memberi sifat dan jalan yang 

tertentu dalam pikiran, keyakinan, keinginan, dan 

percakapan.Apabila ia telah tercetak dalam sifat ini maka 

seseorang akan sangat suka dengan perkejaannya. 

b. Membelajarkan Hal-Hal yang Baik (Moral Knowing) 

 Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan seseorang 

harus diberi pengetahuan tentang nilai-nilai manfaat, rasionalisasi, 

dan akibat dari nilai baik yang dilakukan.  

                                                             
30  H.M. Suyudi, Pendidikan dalam Perspektif Al Qur’an; Integrasi Epistemologi Bayani, 

Burhani dan Irfani, (Yogyakarta: Mikraj, 2005), hal. 68. 
31  Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 204. 
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c. Merasa dan Mencintai yang Baik (Moral Feeling dan Loving) 

 Lahirnya moral loving berawal dari mindset (pola pikir). 

Pola pikir yang positif terhadap nilai-nilai kebaikan akan 

merasakan manfaat dari melakukan hal yang baik akan 

melahirkan cinta dan sayang. 

d. Tindakan yang Baik (Moral Acting) 

 Melalui pembiasaan, kemudian berpikir tentang 

pengetahuan kebaikan, berlanjut merasa cinta kebaikan itu lalu 

tindakan pengalaman kebaikan yang pada akhirnya membentuk 

karakter. 

e. Keteladanan (Moral Model) dari lingkungan sekitar 

 Setiap orang butuh keteladanan dari lingkungan sekitar 

karena manusia lebih banyak belajar dan mencontoh dari apa 

yang ia lihat dan ia alami. 

f. Tobat (Kembali) pada Allah Setlah Melakukan Kesalahan 

 Tobat pada hakikatnya kembali pada Allah setelah 

melakukan kesalahan dan salah satu hal yang harus benar-benar 

dipahami ialah berusaha dengan keras untuk tidak mengulangi 

kesalahan yang sama.
32

 

Furqon Hidayatulloh membagi metode Pendidikan Karakter  

menjadi lima macam, yaitu: metode keteladanan, metode penanaman 

                                                             
32 Maragustam, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014), 

hal. 264-271. 
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disiplin, metode pembiasaan, metode menciptakan suasana yang 

kondusif, metode integrasi dan internalisasi. 
33

 

a. Metode Keteladanan 

Manusia adalah pembelajar sepanjang hayat, salah satunya 

bahwa ia membutuhkan sosok untuk diteladani karena dengan 

belajar dari contoh yang baik merupakan salah satu jalan menuju 

keberhasilan pendidikan karakter.  

b. Metode Penanaman Disiplin 

Disiplin merupakan suatu perbuatan berjangka yang dalam 

bahasa agama disebut istiqomah, dengan disiplin manusia akan 

mampu mengambil manfaat didalamnya. 

c. Metode Pembiasaan 

Membiasakan pada hal-hal yang positif akan memberikan 

dampak yang baik bagi perilaku sesorang karenanya membiasakan 

diri sama halnya dengan melawan hal-hal yang tidak diinginkan.  

d. Metode Menciptakan Suasana yang Kondusif 

Suasana yang kondusif pada dasarnya menjadi prioritas 

utama karena proses pengetahuan seseorang sampai pada tindakan 

nyata dimulai dari melihat suatu realitas, apabila lingkungan itu 

kondusif maka akan berdampak pada kebaikan dan begitu juga 

sebaliknya. 

 

                                                             
33 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa, (Surakara: 

Yuma Pustaka, 2010), hlm. 39. 



19 

e. Metode Integrasi dan Internalisasi. 

Intergrasi merujuk pada pembauran metode-metode yang 

digunakan diatas, apabila mampu menyatukan secara utuh akan 

membuahkan hasil yang maksimal, tentunya melaui internalisasi 

nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan etika. 

Menurut Thomas Lickona karakter yang baik memiliki tiga 

bagian yang saling berhubungan, yakni pengetahuan moral (moral 

knowing), perasaan moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral 

behavior). Karakter yang baik terdiri atas mengetahui hal yang baik, 

menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. 
34

 Ketiga 

hal ini merupakan satu-kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan 

dengan tujuan mengarahkan manusia kepada kehidupan moral untuk 

membentuk kematangan berfikir. 

Komponen karakter yang baik menurut Thomas Lickona 

meliputi : 

a. Pengetahuan Moral (Moral Knowing) 

Ada banyak sekali jenis pengetahuan moral dalam kehidupan. 

Keenam aspek berikut ini merupakan aspek yang menonjol sebagai 

tujuan pendidikan karakter yang diinginkan menurut Lickona. 

1) Kesadaran Moral 

 Kesadaran moral meliputi dua hal, yang pertama adalah 

menggunakan alat berpikir untuk melihat suatu situasi yang 

                                                             
 34 Thomas Lickona, Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and 

Responsibility, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal 82. 
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memerlukan penilaian moral dan yang kedua adalah 

memahami informasi dari permasalahan yang bersangkutan. 

2) Mengetahui Nilai Moral 

 Nilai-nilai moral diantaranya menghargai kehidupan 

dan kemerdekaan, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, 

toleransi, dan lain sebagainya. Mengetahui nilai juga berati 

memahami bagaimana caranya menerapkan nilai yang 

bersangkutan dalam berbagai macam situasi. 

3) Penentuan Perspektif 

 Penentuan perspektif merupakan kemampuan untuk 

mengambil sudut pandang orang lain , melihat situasi 

sebagaimana adanya, membayangkan bagaimana orang lain 

berpikir, bereaksi, dan merasakan masalah yang ada. 

4) Pemikiran Moral 

 Pemikiran moral melibatkan pemahaman apa yang 

dimaksud dengan moral dan aspek moral pada nantinya akan 

memandu tindakan moral dalam berbagai macam situasi yang 

berbeda. 

5) Pengambilan Keputusan 

 Pengambilan keputusan harus dilandasi oleh 

kematangan berpikir melalui permasalahan moral yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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6) Pengetahuan Pribadi 

 Mengetahui diri sendiri merupakan jenis pengetahuan 

moral yang paling sulit untuk diperoleh, namun hal ini perlu 

bagi pengembangan karakter. Menjadi orang yang bermoral 

memerlukan keahlian untuk mengulas kelakuan sendiri dan 

mengevaluasi perilaku tersebut secara kritis.  

b. Perasaan Moral (Moral Feeling) 

 Sisi emosional karakter telah amat diabaikan dalam 

pembahasan pendidikan moral, namun sisi ini sangatlah penting. 

Aspek-aspek kehidupan emosional moral berikut  menjamin 

perhatian manusia sebagaimana manusia menjadi pendidik 

karakter yang baik. 

1) Hati Nurani 

 Hati nurani memiliki empat sisi yaitu sisi kognitif, 

mengetahui apa yang benar, sisi emosional, dan merasa 

berkewajiban untuk melakukan apa yang benar. 

2) Harga Diri 

 Harga diri yang tinggi tidak menjamin karakter yang 

baik, untuk itu mengembangkan harga diri berdasarkan nilai-

nilai moral itu penting. 

3) Empati 

 Empati merupakan identifikasi pengalaman yang 

seolah-olah terjadi dalam keadaan orang lain. Empati membuat 



22 

seseorang untuk keluar dari dirinya sendiri dan masuk ke 

dalam diri orang lain. 

4) Mencintai Hal yang Baik 

 Ketika orang-orang mencintai hal yang baik, meraka 

akan senang pula melakukan hal yang baik pula. Mereka 

memiliki moralitas keinginan dan kemampuan untuk 

menemukan pemenuhan layanan tidak terbatas yang tentunya 

berkenaan dengan nilai moral itu sendiri. 

5) Kendali Diri 

 Emosi dapat menjadi alasan yang berlebihan. Itulah 

alasannya mengapa kendali diri merupakan kebaikan moral 

yang diperlukan. Kendali juga diperlukan untuk menahan diri 

agar tidak memanjakan diri karena dengan memanjakan diri 

akan mengahambat manusia menuju kemajuan. 

6) Kerendahan Hati 

 Kerendahan hati merupakan kebaikan moral yang 

diabaikan namun merupakan bagian yang esensial dari 

karakter yang baik. Hati merupakan sisi afektif pengetahuan 

pribadi. Hal ini adalah sebuah keterbukaan yang sejati terhadap 

kebenaran dan keinginan untuk bertindak guna memperbaiki 

kegagalan. 
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c. Tindakan Moral (Moral Behavior) 

 Tindakan moral, untuk tingkat yang besar, merupakan 

hasil atau outcome dari dua bagian karakter lainnya. Apabila 

orang-orang memiliki kualitas moral kecerdasan dan emosi yang 

baru saja diteliti mka mereka mungkin melakukan apa yang 

mereka ketahui dan mereka rasa benar. Tiga aspek karakter yang 

perlu diperhatikan dalam tindakan moral adalah kompetensi, 

keinginan, dan kebiasaan. 

1) Kompetensi 

 Kompetensi moral memliki kemampuan untuk merubah 

penilaian dan perasaan moral ke dalam tindakan moral yang 

efektif. Contoh sederhananya ialah untuk memecahkan suatu 

konflik dengan adil diperlukan keahlian praktis seperti 

mendengarkan, menyampaikan sudut pandang, dan 

mengusahakan solusi. 

2) Keinginan 

 Pilihan yang benar dalam suatu situasi moral biasanya 

merupakan pilihan yang sulit. Menjadi orang baik seringkali 

memerlukan tindakan keinginan yang baik, suatu penggerakan 

energi moral untuk melakukan dipikirkan dan harus dilakukan. 

3) Kebiasaan 

 Dalam situasi yang besar, pelaksanaan tindakan moral 

memperolah manfaat dari kebiasaan. Untuk itu diperlukan 
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banyak kesempatan untuk mengembangkan kebiasaan yang 

baik, banyak praktik dalam hal menjadi orang baik.
35

 

Dalam pribadi dengan karakter yang baik, pengetahuan moral, 

perasaan moral, dan tindakan moral secara umum bekerja sama 

untuk saling mendukung satu sama lain hingga pada akhirnya 

mencapai sebuah keselarasan apa yang dipikirkan, dirasakan, 

diucapkan dan dilaksanakan. 

5. Urgensi Pendidikan Karakter 

Kata urgen dimaknai sebagai sesuatu yang mendesak. 

Mendesak bahwa artinya harus segera diatasi, segera dilaksanakan, dan 

tidak ada potensi yang membahayakan. Dikatakan mendesak karena ada 

tanda-tanda yang mengharuskan suatu tindakan. 
36

 

Di era global ini hilangnya karakter semakin nyata. Nilai-nilai 

karakter yang luhur tergerus oleh arus globalisasi, utamanya kesalahan 

dalam memahami makna kebebasan sebagai sebuah demokrasi dan 

rendahnya filosofi teknologi. 
37

 selain itu, paham materialisme agaknya 

juga sudah semakin membudaya di sebagian masyarakat Indonesia, 

dimana materi lebih penting dibanding dengan sesuatu yang imateri. 

 

 

 

                                                             
 35 Ibid., hal. 83-90.  

36 Barnawi dan M. Arifin, Strategi dan Kebijakan Pendidikan Karakter, (Yogyakarta : 

Ar-Ruzz Media, 2012) hal. 12. 
37 Ibid., hal. 14. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan, mengklasifikasikan serta menganalisis data hasil 

penelitian, metode penelitian terdiri atas: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan, yaitu peneliti berupaya untuk mengadakan 

pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
38

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, sebab penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan studi yang mendalam mengenai unit sosial 

sehingga mengahsilkan gambar yang terorganisir dengan baik dan 

lengkap. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

antropologis, antropologi merupakan suatu pendekatan peneltian yang 

berusaha mengkaji manusia beserta kebudayaanya yang berbentuk fisik. 

Tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan antropologis 

adalah memberikan makna yang sesuai dengan realitas yang ada pada 

masyarakat dengan mengkaji manusia secara utuh dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

                                                             
38   Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010 ),  hal. 26. 
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3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian orang atau siapa saja yang dapat membantu untuk 

memperoleh data yang diinginkan demi kepentingan penelitian.
39

 Adapun 

yang dijadikan subjek dalam penilitian ini adalah : 

a. Anggota Organisasi Masyarakat Gada Dewa. 

b. Pengurus Organisasi Masyarakat Gada Dewa. 

c. Masyarakat setempat. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Setelah sumber data ditentukan, selanjutnya peneliti 

merencanakan dengan metode apa data penelitian itu akan dikumpulkan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, maka pengumpulan 

data yang digunakan adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi yang 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, secara langsung 

maupun tidak langsung.
40

 Wawancara merupakan produk dari 

interaksi yang khas dimana dengan metode ini peneliti akan 

mengetahui peranan pembinaan keagamaan terhadap preman melalui 

organisasi masyarakat yang merupakan bentukan dari lembaga 

pengabdian pada masyarakat pondok pesantren. 

                                                             
39  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung : Alfabeta, 2010 ),  hal. 300. 
40 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 

2007), hal. 71. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

yang tidak terstruktur. Peneliti menggunakan beberapa pedoman 

wawancara untuk nanti ketika terjun ke lapangan secara langsung 

digunakan sebagai bahan pembuka untuk melakukan wawancara, 

selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara menurut sumber 

daya manusia yang diteliti. Dalam penelitian ini juga akan 

menggunakan pengambilan sampel berupa snowball sampling. 

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, 

yang awalnya menjadi sedikit lama-lama menjadi besar. 
41

 Melalui 

teknik ini, peneliti akan mencari informasi dari informan satu ke 

informan yang lain demi terpenuhinya data-data yang diperlukan 

selama penelitian.  

b. Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

data yang dilaksanakan dengan mengadaan pengamatan secara teliti 

serta pencatatan secara sistematik dan pengamatan, pengumpulan 

tersebut dengan menggunakan indera, terutama penglihatan dan 

pendengaran.
42

 Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran 

bagaimana kegiatan pembinaan keagamaan terhadap preman, berapa 

jumlah populasi yang dibutuhkan untuk dijadikan sampel, dan untuk 

mengetahui gambaran karakteristik preman secara umum. 

 

                                                             
41 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung : Alfabeta, 2010 ), hal. 300. 
42 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 

1986), hal. 187. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, 

dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan baik berupa 

tulisan maupun gambar. Dokumentasi digunakan untuk mengolah 

data-data yang masuk agar tidak terjadi kesalahan. Dokumentasi 

sebagai pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, 

rekaman, ataupun bahan referensi yang lain. 

5. Uji Keabsahan Data 

Dalam memeriksa keabsahan dan kevaliditasan data, penulis 

menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi 

sember dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

berbeda. Triangulasi dengan teknik dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data pada waktu 

yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi, dan dokumentasi. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah 

diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan 

berdasarkan data yang faktual. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mula-

mula peneliti memilah-memilah hal pokok yang kemudian dirangkum 
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dan membuang yang tidak perlu, selanjutnya data yang ada disusun 

secara sistematis dan terorganisir untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Susunan dalam skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu : bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi ini terdiri atas : 

halaman judul skripsi, halaman surat pernyataan, nota dinas pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

Bagian inti berisi uraian penelitian yang di dalamnya berisi uraian 

penelitian yang tertuang dalam bentuk bab-bab yang merupakan satu 

kesatuan. Peneliti menuangkan penelitian ini ke dalam empat bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I berisi pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian baik 

itu secara teoritis maupun praktis, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis, 

metode penelitian, antara lain yang terdiri dari: jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, 

analisa data, serta sistematika pembahasan dan kerangka skripsi. Secara 

garis besar ini merupakan landasan teoritis-metodologis bagi penelitian. 

BAB II dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai gambaran 

umum Organisasi Masyarakat meliputi sejarah berdiri, letak geografis, 

struktur organisasi, makna nama dan simbol, tujuan, visi dan  misi, azaz 
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(pedoman), kegitan-kegitan atau agenda-agenda jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

BAB III setelah mengetahui gambaran umum lembaga, maka pada 

bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dan bab ini 

akan menguraikan lebih jelas tentang metode dan hasil dari pendidikan 

karakter dalam pembinaan keagamaan terhadap preman melalui Organisasi 

Masyarakat Gada Dewa. 

BAB IV merupakan bab terakhir penulisan skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan kemudian dilanjutkan 

dengan kritik dan saran yang diharapkan sebagai perbaikan dari 

kekurangan-kekurangan yang ada, serta kata penutup. Bab ini merupakan 

temuan teoritis-praktis dan akumulasi dari keseluruhan bagian penelitian. 

Bagian akhir dari pembahasan penelitian ini adalah daftar pustaka 

yang berisikan sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian serta lampiran-lampiran selama penelitian.   
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pembinaan keagamaan terhadap 

preman melalui organisasi masyarakat Gada Dewa, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode yang digunakan dalam pembinaan keagamaan terhadap preman 

melalui organisai masyarakat Gada Dewa adalah dengan menggunakan 

metode integrasi dan internalisasi nilai, metode keteladanan, metode 

kedisiplinan, metode pembiasaan, dan metode pembelajaran. Metode  

integrasi dan internalisasi nilai dapat dilihat dari pelaksaaan pengajian, 

mujahadah, dan ziarah. Metode kedisiplinan dan pembiasaan dapat 

dilihat dari kegiatan menjaga kemanan ketika ada acara di pondok 

pesantren Darussalam. Metode pembelajaran dapat dilihat dari 

sosialisasi dan pemberian modal bagi para anggota Gada Dewa. 

2. Hasil dari pembinaan keagamaan terhadap preman melalui organisai 

masyarakat Gada Dewa ini membawa dampak yang positif bagi para 

anggotanya, hal ini dapat dilihat dari perubahan sikap dan perilakunya. 

Adapun perubahan-perubahannya adalah perubahan pengetahuan moral 

(moral knowing) yang meliputi kesadaran moral, pengetahuan nilai dan 

pengetahuan pribadi. Perubahan perasaan moral (moral feeling) yang 

meliputi hati nurani, empati, kendali diri, dan kerendahan hati. 

Perubahan tindakan moral (moral behavior) yang meliputi kompetensi 
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moral, keinginan yang baik, dan kebiasaan yang baik. Pembelajaran 

yang baik, keteladanan serta integrasi dan internalisasi. 

B. Saran-Saran 

1. Untuk Pengurus Organisasi Masyarakat Gada Dewa 

Saran yang diberikan dari peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Membuat struktur organisasai yang lebih jelas, dengan 

mencantumkan divisi-divisi di berbagai bidang. 

b. Membuat periodisasi dalam kepengurusan. 

c. Menambahkan metode dan strategi yang lebih jitu untuk 

menanggulangi premanisme di Kabupaten Magelang. 

d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik yang bersifat 

institusi maupun non-institusi, serta memberikan penjelasan kepada 

masyarakat terkait pembinaan tersebut. 

2. Untuk Para Anggota Organisasi Masyarakat Gada Dewa 

a. Para anggota harus kuat membentengi dirinya dari pergaulan yang 

bebas. 

b. Para anggota harus menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan 

yang positif. 

c. Para anggota harus melakukan banyak rutinitas ibadah dan rutinitas 

keagamaan agar supaya mendapat benteng agama yang kuat. 

3. Untuk Masyarakat di Kabupaten Magelang 

a. Masyarakat harus menyadari bahaya dari modernitas, jangan 

sampai modernitas menjadi pembunuh moralitas masyarakat. 
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b. Memberikan keramahan kerjasama yang baik dengan pihak pondok 

pesantren dan organisasi masyarakat Gada Dewa. 

c. Ikut memberikan tauladan  yang baik untuk para anggota dan 

menegur apabila ada tindakan dan sikap yang kurang wajar 

dilakukan oleh anggota Gada Dewa. 

C. Kata Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan 

lahir dan batin serta ketenangan jiwa penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Pembinaan Keagamaan 

terhadap Preman melalui Organisasi Masyarakat di Kabupaten Magelang” 

ini dengan baik. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mengupayakan yang 

terbaik. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, tidak lain karena kemampuan yang dimiliki penulis sangat 

terbatas. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. Atas saran dan kritik yang diberikan 

penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

pengembangan Pendidikan Agama Islam selanjutnya. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 

yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini mampu 

diselesaikan. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon 

pertolongan dan berserah diri, semoga Allah memberikan ridho-Nya. 

Amin. 
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Kisi-Kisi Penelitian

A. Gambaran Umum Organisasi Masyarakat Gada Dewa

No Indikator Metode

1 Sejarah berdiri dan Perkembangannya a. Wawancara

つ
乙

Letak Geografis

1. Letak Wilayah

2. Batas-batas Wilayah

a. Dokumentasi

今
Ｄ Struktur Organisasi

ａ

　

　

ｂ

Wawancara

Observasi

4 Makna Nama dan Simbol Gada De,uva

ａ
　
　
　
ｂ

Dokumentasi

Wawancara

″う Azas (Pedoman) a. Dokumentasi

6 Tujuan a. Dokumentasi

7 Visi Dan Misi a. Dokumentasi

8 Tata Tertib a. Dokumentasi

9 Kegitan-kegitan a. Dokumentasi

10 Sarana Prasarana a. Observasi

Pokok Pembinaan a. Wawancara



B. Metode dan Hasil Pembinaan Keagamaan Terhadap Preman Organisasi Masyarakat Gada
Dewa

No Indikator Metode

l

Mengadakan Pengajian, Mujahadah, dan

Ziarall

a. Observasi

b. Dokumentasi

c. War,vancara

つ
ん

Menjaga Kegiatan-Kegiatan yang Positif

atas Dasar Ridho dari Pelindung Gada

Dewa.

ａ

　

　

　

ｂ

Wawancara

Observasi

3 Mengadakan Sosialisasi a. Wawancara

4 Pemberian Modal bagi Anggota
ａ

　

　

　

ｂ

Wawancara

Observasi

5

Hasil Pembinaan Keagamaan Terhadap

Preman Melalui Organisasi Masyarakat

Gada Dewa

ａ

　

　

　

ｂ

Wawancara

Observasi

Dokumentasi

Pedoman Observasi

Observasi Keadaan Sektretariat Organisasi Masyarakat Gada Dewa

Observasi Tg1:

1. Kepemilikan Gedung: Milik Sendiri/Men1'ewa/Darurat
2. Kondisi Sarana Prasarana

No Fasilitas/sarana Juniah Keterangan
1 Komputer
つ
乙 P五nter

3 Papan Tulis
4 Penghapus papan tulis



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengurus Organisasi Masyarakat Gada Dewa

Nama Pengurus :

Hari/tanggal :

Tempat:

i. Kapan Organisasi Masyarakat Gada Dewa ini berdiri dan siapakah pendirinya?

2. Bagaimana perkembangan Organisasi Masyarakat Gada Dew,a sampai saat ini?

3. Kegiatan apa yang dilakukan di dalam Organisasi Masyarakat Gada Dewa?

4' Apa tujuan yang hendak dicapai dengan mendirikan Organisasi Masyarakat Gada

Dewa?

5. Apa saja metode pembinaa-n yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Gada Dewa

dalam membina orang-orang yang menyimpang ?

B. Anggota Organisasi Masyarakat Gada Dewa

Nama Anggota :

Hari/tanggal :

Tempat:

1. Bagaimana latar belakang atau sejarah kehidupan and.a?

2- Apa rnanfaat dari rnengikuti organisasi Masyarakat Gaca Dewa?

5 Keltas HVS
6 Penggaris
7 Penghapus / Tipe X
8 Buku
9 Spidol
10 Bolpoint

Kamar mandi/wc
12 Tempat Solat

０
フ Almtti

14 Meia
15 Kursi



Catatan Lapangan 1

Metode Pengumpulan Data

Tanggal

Pukul

Lokasi

Sumber Data

Wawancara

20 November 2015

18:30 WIB

Kediaman Triyono

Danggan, Ngrajek, Mungkid, Magelang

Triyono (Sekretaris Gada Dewa)

Deskripsi Data :

Sumber data iliperoleh melalui wawancara dengan sekretaris Gada Dewa tentang sejarah

Gada Dewa dan perkembangan Gada Derva beserla metode yang digunakan dalam

pembinaan kc ,gamaan terhadap preman.

Interpretasi Data:

Gada Dewa didirikan oleh KH. Agus Nurul Hidayat pada tahun 1997 yang berangkat dari

kegelisahan beliau melihat kondisi lingkungan di Kecamatan Muntilan yang mana degradasi

moral sudah menjadi santapan keseharian. Sejauh hampir 17 tahun berdiri baru terjadi dua

kali pergantian ketua, yang pertama menjabat iaiah Kyai Nurfatoni yang menjabat dari tahun

1997-2010, dan yang kedua ialah Muh Tashor yang menjabat mulai tahun 2010 sampai

dongan sekarang. lvletode yang dilakukan dalam membina para anggota ialah dengan

mengadakan kegiatan mujahadah, pengajian, ziaralt, siap rnenjaga kegiatan-kegiata.n yang

positif atas ciasar ridho dari Pehndung Gada Dewa, mengikuti kegiatan-kegiatan di

watucongol terutama malam rabu pon, malam kamis legi, dan malam kamis pahing dan

mengadakan sosialisas



3. Apa harapan anda untuk Organisasi Masyarakat Gada Dewa pada masa yang akan

datang ?

4. Apa harapan anda untuk diri anda dan keluarga ?

C. Masyarakat Umum

Nama Anggota :

Hari/tanggal :

Tempat:

1. Bagaimana latar belakang atau sejarah kehidupan anda ?

2. Apa yang anda ketahui tentang Organisasi Masyarakat Gada Dewa ?

3. Apa manfaat dari pembinaan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Gada Dewa

bagi rnasyarakat ?

4. Apa harapan anda untuk Organisasi Masyarakat Gada Dewa pada masa yang akan

datang ?



CatatanLapangan2

Metode Pengumpulan Data

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

Wawancara

21 November 2075

08:30 WIB

Kediaman Ahmad Azis Solikhin

Soko 2, Sokorini, Muntilan, Magelang

Ahrnad Azis SolikhinSumber Data

(perintis sekaligus anggota Gada Dewa)

Deskripsi Data:

Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan perintis sekaligus anggota Gada Der,va

tentang sejarah Gada Dewa, perkembangan Gada Dewa.

Interpretasi Data:

Untuk mengembalikan moral remaja pada wakr'u itu, dikumpulkan beberapa tokoh

masyarakat untuk membahas solusi-solusi konkret. Kemudian terbentuklah sebuah organisasi

yang dinamakan Gada Dewa. Dalam merekrut para remaja, Gus Nurui menggunakan

pendekatan dari hati ke hati. Artinya untuk ikut berorganisasi tidak pernah ada paksaan

sedikitpun. Hingga saat ini anggota Gada Deu,a terdiri dari berbagai masyarakat cii

Kabupaten iVlagelang karena hal ini juga ticl-ak terlepas dari peran Pondok Pesantren

Darussalam, tempat Gus Nurul juga meneruskan pondok miiik ayahnya yang bemama KH

Ahmad Abdul Haq Dalhar (Mbah Maci) seorang kyai kai'isntatik yang sangat Cihormati.



Catatan Lapanagan 3

Metode pengumpulan data

HariiTanggal

Pukul

Lokasi

wawancara

22 November 2015

16:00 WIB

Kediarnan Romdoni

Mingking, Sokorini, Muntiian, Magelang

Romdoni (Anggota Gada Dewa)Sumber Data

Deskripsi Data:

Sumber data dalam hal ini adalah Rorndoni anggota Gada Dewa yang diwawancarai

mengenai sesuatu yang didapat setelah mujahadah.

hte{prelastdala:

Mujahadah juga bisa dimaknai berdoa, hal yang didapat setelah mujahadah ialah ketentraman

yang bersemayarn dihati, hidup menjadi lebih tenang.



CatatanLapangan 4

Metode Pengumpulan Data

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

Wawancara

02 Desember 2075

08:30 WIB

Kediaman Ahmad Azis Solikhin

Soko 2, Sokorini, Muntilan, Magelang

Ahmad Azis SolikhinSumber Data

(perintis sekaligus anggota Gada Dewa)

Deskripsi Data

Sumber data dalam wa\,vancara kali ini adalah hasil wawancara dengan Ahmad Azis Soiikhin

tentang sejarah hidupnya, manfaat mengikuti Gada Dewa bersefia harapannya.

Interpretasi Data

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Mas Azis lahir pad tanggal 2 i Juli 1970. Istrinya

bernama Rumiyati dan dikarunia seorang anak bernama M. Faruq Al-Karim. Mas Azis muda

hidup di Semarang, kehidupan yang keras mernbuatnya menjadi seorang pemabuk dan

konsumsi obat terlarang. Setelah mengikuti Gada Derva, Mas Azis berhenti total dari minum

alkohol dan konsumsi obat terlarang. Harapan yang disematkan ialah semoga ia bisa

membentengi dirinya dari hal-hal yarrg tercela dan semoga Gada Dewa mampu menjadi

contoh pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Magelang.



Catatan Lapangan 5

Ⅳlctodc Pengumpulan Data

Ha五/Tanggal

Pukul

Lokasl

Sumber Data

Wawancara

02 Desernber 2015

16:30 WIB

Kediaman Hamn Mukhosis A.

Soko 2, Sokorini, Muntilan. Magelang

Harun Mukhosis A.

(masyarakat)

Deskripsi Data

Surnber data daiam wawancara kali ini adalah hasil warvancara dengan Harun Mukhosis A.

tentang sejarah hidupnya, manf-aat adanya Gada Dewa berserta harapanuya.

IIltct‐ pl・etasi Data

Dan hasil、 va、vancara diketallui bahwa Pak Hal■ ln lahir pada tangga1 05 χヽgustus 1977.Beliau

adalah seorang kepala dusun di dusun SOkO,Sok五 ni,Muntilan,Magclang.Istnnya bemalna

Lely Praba、 vati dan dikartlnia dua orang anak bemama Faqih Maula I.danメ ヘ3rinda Fa'adilah.

Scbagai seorang kadus dan lnasyarakat,manfaat da五 adanya(3ada Dewa adalah ada yang

masih peduli dengan orang yang lnenyilnpang untuk dibina dan berharap ada pel■lbahan

tinよ山 laku bagi masyarakratnya.



Catatan Lapangan 6

Metode pengumpulan data : wawancara

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

Sumber Data

: 03 Desember 2015

: 16:00 WIB dan 20:30 WIB

: Kediaman Romdoni dan Ponpes Darussalam

Mingking, Sokorini, Muntilan, Magelang dan

Gunungpring, Muntilan

: Romdoni (Anggoia Gada Dewa)

Deskripsi Data

Sumber data cialam wawancara ini adalah Bapak Romdoni tentang budaya jawa, serajarah

hidupnya, manfaat dan harapan setelah mengikuti Gada Der,va .

Interpretasi Data

Dari hasil wawancara didapat kesimpulan bahwa masyarakat jawa sudah ciiajarkan sejak kecil

sopan santun, salah satunya melalui bahasa. Pak Romdoni lahir pada tanggal 23 Maret 7959,

istrinya bernama Romelah dan dikaruniai dua orang anak bernama Siti Khoirul Umah dan

ahmad Munajat (alm.). Pak Romdoni muda bisa dikatakan tidak nakal secara fisik, hanya saja

ia sering rnembeli togel. Setelah bergabung dengan Gada Dewa, ia bisa merubah kebiasaan

tjdak baiknya dan berharap semoga keluarganya bisa lebih baik dari sebelumnya.



Catatan Lapangan 7

Metode pengumpulan data : wawancara

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

Sumber Data

: 04 Desember 2015

: 16:00 WIB

: Kediaman Sugiyanto

Mingking, Sokorini, Muntilan, Magelang

: Sugiyanto (Anggota Gada Der.va)

Deskripsi Data

Sumber data pacla wawancara kali ini adalah Sugiyanto tentang sejarah hidupnya, manfaat

mengikuti Gada Dewa bersefta harapannya.

Inter?retasi Data

Sugiyanto lahir pada tanggal 31 Desember 1965, istrinya berrama Sangadah dan dikaruniai

tiga orang anak yang bernama ; Siti Fadhilah, Rofingah, dan Nur Maunah. Sugiyanto muda

sering mengoleksi benda-benda kuno yang mempunyai kekuatan ghaib, minum alkohol, dan

membeli togel. Manfaat dari mengikuti Gada Dewa vaitu ada kesadaran untuk menjadi

seseorang yang lebih baik, dan harapannya ialah bisa menjadr pribadi yang lebih baik dan

bisa membahagiakan keluarga serla bagi Gacla Dewa sendiri bisa semakin maju dan lebih

baik.



Catatan Lapangan 8

Metodc pcngumpulan data :Wa、 vancara

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

Sumber Data

05 Desember 2015

18:30 WIB

Kediaman Nur Toha

Mingking, Sokorini, Muntilan, Magelang

Nur Toha (Anggota Gada Dewa)

Deskripsi Data:

Sumber data pada wa\4/ancara kali ini adalah Nur Toha tentang sejarah hidupnya, manfaat

rnengikuti Gada Dewa berserta harapannya.

03 Juli 69

Inter?retasi Data:

Nur Toha lahir pada tanggal 03 Juli 1969, istrinya betnarna Nuryatin dan dikaruniai dua

orarrg anak bernama Gayuh Nuraji dan Nuraini Wijiati. Nur Toha muda tidak termasuk anak

yang nakal, hanya saja ia tidak pernah mengerjakan solat lima waktu dan tidak bisa mengaji.

Setelah mengikuti Gada Dewa, ia mulai menjalankan salat lima waktu dan bisa melafalkan

bacaan wirid. Ia berharap semoga Gada Dewa bisa rnenladi suri tauladan bagi kelornpok lain

dan bagi Cirinya ia berharap bisa hidup tentram.



Catatan Lapangan 9

Metode pengumpulan data : Wawancara

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

Sumber Data

: 07 Desember 2015

: 18:30 WIB

: Kediaman Agus Pambudi

Curah 2, Sokorini, N{untilan, Magelang

: Agus Pambucli

(Anggota dan Seksi Keamanan Gada Dewa)

Deskripsi Data:

Sumber data paCa wawancara kali ini adalah Agus Parnbudi tentang sejarah hidupnya,

manfaat mengikuti Gada Dewa bersefia harapannya.

lnterpretasi Data:

Agus Pambudi lahir pada tanggal 19 Agustus i969, istrinya bernama Eii Hendrawati dan

dikaruniai empat orang anak yang bernama ; Dea. Bagus. Andre, dan Anisatul. Agus

Pambudi muda suka minum alkohol, konsumsi obat terlarang, dan mencuri. Ketika mengikuti

Gada Dewa, Mas Agus ditunjuk sebagai seksi keamanan karena kehidupannya yang penuh

liku-liku. Manfaat dari mengikuti Gada Dewa bagi Mas Agus adalah ia mengabdi pada

kehidupan yang lebih baik. Harapannya semoga Gada Dewa tidak hanya dijadikair kedok

bagi mereka yang punya kepentingan dan ia berharap bisa inemperbaiki dinn;ra menjadi lcbih

baik.



Catatan Lapangan 10

Metode pengumpulan data : Walvancara

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

: 08 Desember 2015

: 16:00 WIB

: Kediarnan Parrvito

fl r-rrah 1, S okorini, Ivlultti i an, N,{agel an g

: Panvito (Anggota Gada Delva)Sumber Data

Deskripsi Data

Sumber clata pada wawancara kali ini adaiah Panvito tentang sejarah l-ridupnya, manfaat

mengikuti Gada Dewa bersefta irarapaunya.

Interpretasi Data

Parwito lahir pada tanggal 31 Desember 1963, istrinya bemama Isrvanti clan dikaruniai dua

crang anak bernama Erlis dan Emi Juniarvati. Parwito muda suka membeli togel dan apabila

mendapatkan uang, ia gunakan untuk membeli minuman beralkohol, ia juga ticiak pernah

melaksanakan solat dan puasa. Setelah mengikuti Gada Dewa, tidak banyak perubahan yang

ia aiami, hanya sajakebiasaan membeli togel dan minum alkohol sudah ia tinggalkan. Namun

dalam hal ibadah mahdhah masih ia tinggalkan. Ia berharap semoga kebiasaan buruk yang

ada pada dirinya tidak menular ke anak cucunva dan semoga Gacia De',va panjang umur.



Catatan Lapangan 11

Metode pengumpulan data : wawancara

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

Sumber Data

09 Desember 2015

16:00 WIB

Kediaman Ragil

Soko 2, Sokorini, Muntilan, Magelang

Ragil (Anggota Gada Dewa)

Deskripsi Data:

Sumber clata pada wawancara kali ini adalah Ragil tentang sejarah hidupnya, manfaat

mengikuti Gada Dewa berserta harapannya.

Interpretasi Data:

Ragil lahir pada tanggal 26 Mei 1970, istrinya bernama Puji Lestari dan dikarunia dua orang

anak bemama Yuyrn Octasari dan Nur Anisa. Ragi muda merupakan seorang yang suka

minurn alkohol, mencuri, tarnuran, dan juga sering membeli togel (kuda lari). Bahkan pada

umur 37 tahun ia masuk penjara karena mengkroyok orang di kampung sebelahnya. Manfaat

yang ia dapat ketika bergabung dengan Gada Dewa lebih bersifat sosial, ia mendapatkan

banyak teman. Ia berharap bisa hlCup lai,ak dan taat beragama da-n berharap Gada Dewa

semakin lebih baik dalam berbagai hal.



Catatan Lapangan 12

Metode pengumpulan data : wawancara

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

Sumber Data

09 Desember 2015

19:00 WIB

Kecliaman Suratman

Soko 2, Sokorini, Muntilan, Magelang

Suratman (Anggota Gada Dewa)

Deskripsi data

Sumber data pacla wawancara kali ini adalah Suratman tentang sejarah hidupnya, manfaat

mengikuti Gada Dewa berserta harapannya.

Interpretasi data

Suratman lahir pada tanggal 27 November 1970, ia pernah menikah namun gagal dalam

pernikahannya (cerai). Ia bukanlah anak yang nakal secara penampilan dan tingkah laku,

namun ia hanya mengerjakan salat lima waktu ketika salat magribh. Setelah mengikuti Gada

Dewa, ia menjadi pnbadi yang iebih taat dalam beribadah. Harapan keCepannya adalah ia

bisa lebih bersr,ukur dan ikhlas dalam menjalani kehidupan dan bagi Gada Dewa ia berharap

semakin lebih baik dari tahun ke tahun.



Catatan Lapangan 13

Metocle pengumpulan data : wawancara

Hari/Tanggal

Pukul

Lokasi

: 10 Desember 2015

: 16:00 WIR

: Kediarnan Muh Tohir

Soko 2, Sokorini, Muntilan, Magelang

: Muh Tohir (Anggota Gada Dewa)Sumber Data

Deskripsi data

Sumber d:rta pacla wawancara kali ini adalah VIuh Tohir tentang sejarah hidupnya, manfaat

mengikr:ti Gada Dewa bersefta harapannya.

InterpretasL!|q!a

Muh Tohir lahir pada tanggal 27 November, istrinya bernama Nuryati dan dikarunia tiga

orang anak bernama ; Nur Shifa M., M. Nurul Al-Gibran, dan M. Hafid. Muh Tohir muda

suka membeli togel dan minum alkohol, namun tidak sampai konsumsi obat terlarang.

Setelah bergabong dengan Gada Dewa, ia meninggalkan dunia alkohol dan togel. Ia j,tga

aktif dikegiatan keagamaan dikampungnya. Harapan kedepamya ialah semoga Gada Dev,,a

semakin kompak dan solid serta ia bisa terus memperbaikr dirinya.
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EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEAGANIAAN TERHADAP PRENIAN
DI PONDOK PESANTREN API AL‐ FALAH KECANIATAN
SRUヽ4BttG KABLIPATEN Ⅳ眈 GELiへNG

Telah mengikuti seminar riset tanggal : 12 Oktober 2015

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing

berdaiarkan trasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut'

Yogy・aktta,12 0kt"er 2015

NII.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVEIISITASISLAM NEGEItISUNAN KALIIAGA

FAKULTASILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

L LksdaAdisucipb,Telp.513056,Yogれ 3mail:tarbiyahoin―Stac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: UIN.2/KJ.PAI/PP.00 .Y oo(nots Yoryakarta 30 Septernber 201 5

: 1(Satunjilidproposal

:Penuniukan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :

Ibu Dr. Hj. Marhumah,Il{"Pd"
Dosen Junrsan PAI Fakultas Ilrnu Tartiyah dan Keguruan

UIN SturanKalljaga
Yoryakarta

Assal amu' a laik um Wn Wb.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan Falultas Ilmu Tarbiyah dan KegUruan UN Sunan

Kalijaga voryakarta pud" L"ggut 30 September 20t5 perihal pengajuan Proposal

Sf<ripsI Uatisiswa Program S*3*u (S-1) Tahun Akademik 20L4D015 setelah

proposal tersebut dapat &""Urj,ri iut ott t, maka BapaMbu telah ditetapkan sebagai

pernbimbing Skripsi Saudara:

Nalna
NIPI
J― an

Judul

t

Ternbusan dikirim kePadaYdr t
1. Arsipybs.

Kho回 Anam        
｀

12410259
PAI

EFEKTⅣITAS PEPIBINAAN KEACAMAAN TERIIADAP PREMAN

DI  PONDOK  PESANTREN  API  ALFALAH  KECAⅣ IATAN

SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

Demikian agar menjadi maklum dan dapat ditaksanakan sebaik-bailarya

Wassalan u' alaikum WnWb.

く驚参1ギ

T贈
｀
マ

画嗣

隕

an.Dekan

0151996031001



礁警警曇》
universitas lslamNegcri Sunan Kaliiaga FⅣI:Ⅳl‐UINSK― BⅣl-05‐02/R0

Nalna

NIM

Po面bimbing

Judul

Fakultas

Jurusan/Prodi

KARTU BIMBINGAN SKRIPS1/TUGAS AKHIR

Khoirul Anam

12410259

Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

Peranan Pembinaan Keagamaan terhadap Preman melalui

Organisasi Masyarakat di Kabupaten Magelang

: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

: Pendidikan Agama Islam

2016

NO HARI TANGGAL MATERI BIMBINGAN
PARAF

PEMり薙 BING

1 Kallnis 05‐ 11-2015 Revisi judul skripsi Z
2. Kamis 26‐ 11‐2015 Perbaikan BAB I /%
3. Kamis 03-12‐ 2015 Bimbingan BAB II 形 石

//∠

4. Rabu 30‐ 12-2015 Perbaikan BAB H 珍  〃
5。 Kamis 28‐01-2016 Bimbingan BAB III 万 4
6. Rabu 10-02-2016 Pclもaikan BAB HI

・〃/″狂
7. Kamis 18‐ 02‐2016 Bimbingan BAB IV ″
8. Senin 22‐02-2016 Perbaikan BAB IV /ク

ー
9. Senin 29-02‐2016 P ersetuj uan munaqosYah ″
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К EA4ENTERIAヽ |ハー(:AMA

UNIViERSI.「ASISLAM NEGFRISt_JNAIN KALIJAGハ
FAKULTAF ttLiⅥ U′

「
ARBⅣAH DAN KF_GURUAN

Alamati」 l MaF〔)da Adisucipto Telp 513056 7103871 FOx(0274)5 1 9734 EImaili ftk@uin～ suka ac id

Yogyakarta 55281

Nomor: U1|l.02iDT. iiPN.0 ii498Lt,'20 i5
'Larnp : 1 (satu) bendel Proposal
Perihal: Pei'mohonan Surat lzin Penelitian

Nama

NIIV1

Semester

Program studi

A larnat

Yogyakarta, 13 November 2015

Kcpada
Ythi Oubel■ lur Dacrah istimewa Yol″ akatta

cq Ka.Badan Kcsbanglininas DIY
.1l Jend Sudinnan]ヽo5～χ

ogyakarta 5523 1

Assalamu'alaikumヽ アヽrヽVb

Kallli bcritahukan bah、 va untuk  kclengkapan pcnyusunan skrlpsi dcngan Judul  :

“PERANAN PElttBINAAN KEAGAMAAN TERIIADAP PREBIAN 卜4ELALlす 1

0RGANISASI■ lIASYARAKAT 6し4D/4 DE″う4 DI KABUPATENル lAGELANG"

dipcrlukan pcnclitian ()lch karena itu〕 kallli lnenghal‐ap kiranya Bapak/1bu bcrkenan

inclllbe●  St′α
` Pt″

garr`aF f`′ ″ Pc4ι′″ιαrr たご Xα′2`0/ XcsaF“α″ Brt″gSα Po″J′ル Fara″

Pcrr′raα

““

gα″逮t`yα Frlんαr Jrz〕ヴαT`rrgα Jz kcpada rnahasis、 va kanlil

: Khoirul Analη

: 12410259

: VII

: Pcndidikanノヘganla lslalll

i SokolT Sok・ ィ、rilni:Mllntilan,Mage121lg

LJntuk mengadakan penelitian dr . Kabupaten Magelang

Metode pengumpulan data : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal : l5 November 2015 s.d 15 Februari 2016

Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkanterima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Bidang Akademik

Tembusan:
- Dekan (Sebagai Laporan)
- Kajur PAI
- Mahasisrva yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)
- Arsip

197303101998031002



KEMEN‐ RIAN AGAMA
NVERSITASISLAM NEGERISUNAN KALIJAGA

FAKULTAS LMU TARBIYAⅡ DANKECURUAN
Alanlat Jl.Marsda Adisucipto Telp.55824,550821 Fax.586117 Email.興

suka.ac.id Yoly赫 55281

Nomor
Lampiran
Perihal

Nanla

W
SeIIlester

J― an/Prodi

Alamat

Tembusan ( sebagai laporan) :

1. KetuaJurusanPAl

:UIN.02/DT.1″ P.00。9/49802015

:l Bendel Proposal

:Penllohonan lzin Penelitian

礼

Yogyakarta, 10 November 201 5

Kepada
Yth. Pembina GadaDewa
Di Kabupaten Magelang

Assalamu'alaihm Wr. Wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyuslman

skripsi dengan judul : "PERANANI PEMBINAAI{ KEAGAMAAN

TERIIADAP PREMAN MELALUI ORGANISASI MASYARAKAT
GADA DEWA DI KABUPATEN MAGELAIYG", diperlukan penelitian.

Oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapalc/Ibu berkenan

memberi izin kepadamahasiswa karni :

lChoirul Anam

12410259

Ⅵ I(町ub)

Pendidikan Agama lslam

Soko II,Soko五 ni,Mmtilan,Magelang

untuk mengadakan penelitian tentang Organisasi Masyarakat Goda Dewa di

Kabupaten Mgelang dengan metode pengumpulan <lata Wawancara,

Observasi, <ian Dokumentasi. Adapun waktunya mulai tanggal : 12

November s.d. 12 Februari 2016.

Demikian atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Was salamu' alaikum Wr. Wb.

Wakil Bidang Akademik

2. Mahasiswa yang bersangkutan ( untuk di

3. Arsip

a.n. Dekan

101998031002



PEMERINTAH PROⅥNSIJAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Ahmat:Jlo Mgro Soegiopranoto No。 l Telepon:(024)3547091-3547438-3541487
Fax:(024)3549560E― mail:bpnldoiatengprovogooid http://bpmdjatngprov.gooid

Semarang-50131

Nomor
Lampiral
Perihal

alo/stttg(q 6
1 (Satu) Berkas
Rekomendasi Penelitiart

Semarang, 18 November 2O15

Kepada
Yth. Bupati Magelang

u.p. Kepala Kantor KesbangPol
Kab. Magelang

Dalam rangka memperlancar pclaksanaan kcglatan penclitian bcrSama ini tcrlampir
disampaikan Pencutian Nomor 070/2955/04.5/2015 Tangga1 18 November 2015 atas nama
KHOIRUL ANAM dengan judul proposal PERANAN PEMBINAAN KEAGAMAAN TERHADAP
PREMAN MELALUI ORGANISASI MASYARAKAT GADA DEWA DI KABUPATEN MAGELANG,
untuk dapat ditindaklttuti.

Dcmikian untuk lncn」adi maklum dan tettakasih.

Plt.KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesaruan Bangsadan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah lstimewaYoryakarta;
4. Dekal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kal{jagaYoryakarta;
,61 Sdr. KHoIRUL ANAM.

・タ

1988032001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAE
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

瞥1:』1惧雲3繁譜鷲∬篭‰肥葛Li『1群場福二]1=‰ぷま7

Memperhatikan: L誡督電織躍篤[理露総 :]棚   孵錯⑮ リ
Novcmber 2015 PCHhal:巧in Penelitian.

Kepala Badan Penanaman MOdal Dacrah Pro― Sl」 awa Tcngah,mcmbenkan rekomendaSl kepada:

Dasar :   1.

2.

3.

1. Nama
2. Alamat

3. PCke■aan

untuk
a. Judul ProPosal

Tempat / Lokasi
Bidang Penelitian
\traktu Peaelitian
Penanggung Jawab
Status Penelitian
Anggot€. Peneliti
Narna Lembaga

sebelumnYa;
e- Surat reliomendasi ini dapat diubah apabila di

perbaikan sebagaimana mestinYa'

Semarang-50131

REXOMENDASI PENELITIAF
NOMOR:070/2955/04.5/2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri e'Pab{5 rno3nes-i3},o113;.9:,:*:13ofo^*::Tf
認     

工

Ъ麒 よ

じ

滉 llylダI厖≧1‐ 1裏翼桑嘉T~Repubtt hdOneda Nomor 64
-   ‐・   ―  ・  ――^― 一 J^^1つ ^"ハ 11+1‐ n・I朧 樹妥騒塵道

C漢
赫 甚護語面蔦kttcnda&Pendiian;

‐ ‐ヽ     "´  摯 ^‐ ‐■ぃ 0^1の ,ハn十●noTahun 201l tentang rcuυ…■「…・…… 一ヽ――盈11露t警+Prttrtl鰍Peraturan Gubemur」awa Tcngtt N2■ or 74 T嗜壁∬
覆窮覇よti野明麟蠍ど1轟iざ

｀
二よ寿轟証Lttu satu Hitu Pada,配 an

;;;; rta.Jrr Daerah Frovinsi Jawa Tengah;Pcnanman MoCa υac工 a■ェ[■ υV“ιO■ υ
“
▼マ
“ `‐‐‐‐―~,      2015 tentang Pcrubahan

Peraturan Gubcmur」awa ttngtt Nottr?1_せ̂
_バゥT。、一 つ∩lR lentang

選驚¶aぎ翼欝 ぶ鵠 轟

『

む轟 Inみ NottOr 67 Tttun 2013 tentang
―    ‐  ^   ・ヽ ・ ―n_^_1_^l Tハマ●7‐ Tハn σnh

penyelenggar"an p"iirnun G.p"a" saiu piniu Provinsi JawaTengah.

KHOIRUL ANAM.
soko 2 Rt.001/Rw.010,Kel.SOkOrin,Kec.Muntilan,Kab.MagClang,Provinsi」

awa

Tengah.
MahaslSWa.

Melakukan Penelitian dengarr rincian sebagai berikut:
PERANANPEMBINAANKEAGAMAANTERHADAPPREMANMELALUI
ORGANISASIMASYARAKATGADADEWADIKABUPATENMAGELANG.
Kabupaten Magelang.
Pendidikan.
18-1 1-2015 s.d. 31-12-2015'
Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
Baru.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoryakarta'

ｂ
．
ｃ
．
ｄ
．
ｅ
．
ｉ

ｇ
．
ｈ
．

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / I'embaga swasta

yang akan di jadika:l obYek lokasi;
b. pelaksanaal kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu

c. 5:i:t$?,ffifffi*",* dimaksud selesai supava menverahkan hasilnva kepada Kepala Badan

Penanarnan Modal paerah Provinsi JawaTengah;
d. Apabila masa uiiratu surat Retomenaasi ini-sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai'

perpanjangan ;"kd harus dlqiukan kepada lnstansi pimotron d-engan menyertakan hasil penelitian

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergUnakan seperlunya'

kemudian han terdapat kekeliruan dan akan diadakan

ル   ‐

Scmarang, 18 Novcmbcr 2015

Plt.KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI

dan Kerjasama

HIASTUTI



PEMERINttAH KABUPATEN MACELANG

KANttOR KESAttUAN BANCSA DAN POLl丁 lK
J:.Soekarno‐ Hatta No.007,8 (0293)788616

KOTA MUNGKID 56511

Nomor   :070/73だ″14ノ 2015

Lampiran :1(Satu)buku.

Perihal   : Rekomendasi.

Dasar :

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

Kota Mungkid, 19 Nopember 2015.

Kepada :

Yth, Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Magelang.

2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan
Penelitian/ Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :

Di‐

Surat da百 BPMD Prov.Jateng.
070/2955/04.5/2015
18 Nopember 2015.
Rekomendasi Penelitian.

KOTA MUNGK:D

‐ . l

1985031012

KHOIRUL ANAM
Mahasiswa.
Soko 2 RT O01/RW 010 Desa Sokorini Kec
Muntilan Kab Magelang.
Dr. Hj. Marhumah, M.Pd
Kabupaten Magelang
19 Nopember 2O15 s/d 31 Desember 2016.
U I N Yogyakarta.
mengadakan penelitian, dengan judul :

II PERANAN PEMBINAAN KEAGAMAAN TERHADAP PREMAN
MELALUI ORGANISAI MASYARAKAT GADA DEWA DI T<ABUPATEN
MAGELANG "

sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat
Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang
dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas maiatan
politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas
keamanan dan ketertiban.';
setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.

Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila
pemegang surat initidak mentaati/ mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demittan untuk mettadikan penksa dan g"銀 鎮錠‖unya・
OR KESBANGPOL

LANG

a. Nama
b. Pekerjaan
c. Alamat

d. Penanggung Jawab
e. Lokasi
f. Waktu
g. Lembaga
h. Tujuan

3.

4.

5.

6.

Tembusan,
1. Bp. Bupati Magelang (Tanpa lampiran).
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / lnstansi

( Tanpa Lampiran )

Ybs.

An.:

″Ё

ll」

セ周

Nasional



PEMERINTAH KAB∪ PA丁巨N MAGttLANG
BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN ttERPADU
」I Soekarno Hatta No 20 (0293)788249 Faks 789549

Kota Mungkid 56511

Nomor
Sifat

Penhal

071/358/59/2015

Amat segera

lzin Penelltlan

Nama
Pekerjaan
Alamat
Penanggung Jawab
Lokasi
Waktu
Peserta

Tujuan

TttMB∪ SANI
l. Bupatl卜Иagelang

2 Kepala Badan/Dlnas Kantor/lnstansi terkalt

: KHOIRUL ANAM
三 Mahaslswal∪ IN Sunan Kallaga

i Soko 2 RT 001 R1/V010 Desa Soko「 inl Kec.Munllan Kab.Magelang

: Dr,Hj.Marhumah,M,Pd
i  Kabupaten 馬4agelang
i 19 Nopember s′ d 31 Desember 2015

1/engadakan Penelitlan dengan」 udull

“ PERANAN PEMBINAAN KEACAMAAN ttERHADAP PREMAN
MELALU1  0RGANISASI  MASYARAKAT  CADA  DEWA  DI
KABUPATEN MAGELANG "

Kota Mungkid, 19 Nopember 2015

Kepada :

Yth. KHOIRUL ANA.M
Soko 2 RT 001 RW 010 Desa Sokorini Kec.
Muntilan Kab.Magelang

di
MUNTILAN

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor ;

070173011412015 Tanggal 19 Nopember 2015, Perihal Kegiatan
Riset/Penelitiarr/PKL di Kabupaten Nlagelang

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian
/PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian/PKL agar Saudara Mengikuti Ketentuan-
ketenluan sebagai berikut :

1, Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3 Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan

Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinatr Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak

mentaati i mengindahkan peraturan yang berlaku,

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

an KEPALA BADAN PttNANAMAN MODAL
DAN PttLAYANAN PttRIZINAN TERPADU

MAGttLANG

Perizinan
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MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KAU」AGA YOGYAKARTA

CENTER FOR LANGUACE DEVELOPMENT

TEST O)F ENGLISH COMPETENCE CERTEFICATE

No:UIN.02/L4/PⅣ l.03.2/2.41.19.362/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : KHOIRUL ANAM

Date of Birth : October 29,1994

Sex : Male

took TOEC (Test of English Competence) held on January 20, 2A16 by

Center for Language Development of State lslamic University Sunan
Kalijaga and got the following result:

January 20,2016

ちI semふ編 i ttdod。 ,S.Ag"M.Ag.
NIP.196809151998031005

CONVERTED SCORE
Listening Comprehension

Structure & Written Expression

Reading Comprehension

Total Score
Validity: 2 yearc since the certificafeb rssued
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