
ORIENTASI KEBERAGAMAAN MASYARAKAT KAMPUNG 

LEDHOK TIMOHO KELURAHAN MUJAMUJU 

YOGYAKARTA 

 

 

 

 

 

  

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Agama (S. Ag) 

 

 

 

Oleh: 

MAIMUNAH 

NIM. 13520041 

 

PRODI STUDI AGAMA-AGAMA 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2020 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

MOTTO 

 

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah 

kepadamu, dam syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadaNya saja 

menyembah. 

Surat An-Nahal ayat 114 
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ABSTRAK 

Agama merupakan suatu fenomena yang universal yang dapat 

ditemukan dalam setiap masyarakat manusia, kapan dan dimana saja. Agama 

yang ternyata tidak dibatasi oleh ruang dan waktu “there has never been a 

society without religious” tidak pernah ada masyarakat tanpa agama. 

Sehingga pengalaman keberagamaan sangat jauh berbeda dengan 

pengalaman-pengalaman manusia lainnya. Pengalaman beragama memiliki 

intensitas kuat yang melibatkan pribadi manusia seutuhnya, dan memaksa 

agar dalam beragama manusia tidak hanya sekedar de jure, tetapi juga harus 

de facto. Seperti istilah dalam al-qur’an harus secara kaffah, total dan 

menyeluruh. 

Skripsi ini adalah suatu kajian ilmiah yang membahas tentang 

Keberagamaan Masyarakat Kampung Ledhok Timoho Kelurahan Mujamuju 

Yogyakarta. Masyarakat Kampung Ledhok Timoho, merupakan orang-orang 

jalanan dari berbagai latar profesi yang tinggal bersama disatu tempat yang 

kemudian di sebut dengan Kampung Ledhok Timoho. Adapun tujuan yang 

ingin dicapai adalah ingin mengetahui bagaimana keberagamaan Masyarakat 

Kampung Ledhok Timoho serta faktor-faktor yang melatar belakangi perilaku 

keberagamaan Masyarakat Kampung Ledhok Timoho Kelurahan Mujamuju 

Yogyakarta. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan 

tujuan menggambarkan secara luas tentang Orientasi Keberagamaan 

Masyarakat Kampung Ledhok Timoho secara sistematis dari suatu fakta 

secara faktual dan cermat. Setelah data terkumpul penyusun menganalisa 

keberagamaan masyakarakat Kampung Ledhok Timoho dengan teori yang 

dikemukakan oleh Glock dan Stark. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat kampung Ledhok Timoho pada dimensi ideologis, 

ritualistik, eksperiensial, intelektual dan konsekuensial semua yakin akan 

keberadaan Tuhan hal ini dapat dilihat pada dimensi ritualistik dimana 

masyarakat kampung Ledhok Timoho melaksanakan ibadah seperti shalat dan 

pengetahuan masyarakat tentang agama cukup baik mengetahui kitab suci Al-

Quran, dan rukun iman serta rukun Islam. Hanya saja dalam pengapplikasian 

sehari-hari masih kurang maksimal. Dari tiga dimensi diatas masyarakat 

menyakini dengan adanya Tuhan hanya saja pada dimensi konsekuensial dan 

eksperiensial belum dapat dilihat karena pengapplikasian dalam sehari-hari 

yang belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya penghayatan ajaran 

agama yang dimiliki oleh masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Orientasi keberagamaan merupakan kemampuan individu untuk 

menempatkan diri dalam kenyataan atau lingkungan dengan berpedoman 

pada berbagai hal yang diyakininya. Hal ini penting dalam memahami 

perilaku keberagamaan seseorang dalam suatu masyarakat, apalagi seseorang 

berada dalam masyarakat yang multikultural. Untuk mempertahankan apa 

yang dipahaminya akan memberi konsekuensi pada kehidupan sosial 

bermasyarakat dan juga akan mempengaruhi orientasi keberagamaan individu 

seseorang tersebut. 

Walaupun pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan pengetahuan 

dalam banyak hal, baik mengenai sesuatu yang tampak maupun yang ghaib 

itu sendiri, dan juga keterbatasan dalam memprediksi apa yang akan terjadi 

pada dirinya dan orang lain, dan lain sebagainya. Oleh keterbatasan yang 

dimilikinya itulah maka manusia memerlukan agama. Disamping itu manusia 

memerlukan agama sebagai pedoman dalam membimbing dan mengarahkan 

kehidupannya agar selalu dijalan yang benar, secara psikis-mental, agama 

dapat menentramkan jiwa dan batin seseorang.
1
 

                                                           
1
Zakiah Darajat, Peran Agama Dalam Kesehatan Mental, (Jakarta: P.T Gunung 

Agung Mulia, 1988), hlm.15 
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Sudah jelas bahwa agama yang memberikan pedoman, bimbingan 

serta arahan bagi kehidupan agar dalam kehidupan selalu berada dalam 

kebenaran dan ketentraman. Tidak terkecuali hidup dalam lingkungan 

masyarakat dimana orang saling berinteraksi satu sama lain, bertegur sapa, 

saling membantu dan tolong menolong. Pemerintah sendiri mewajibkan agar 

setiap penduduk untuk memiliki keyakinan. 

Jika seandainya manusia tidak beragama, apa yang akan terjadi? 

Tanpa agama, dapatkah manusia mengetahui norma-norma universal? Tanpa 

agama, dapatkah manusia mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 

kehidupan dialam supranatural? Karena menurut kodratnya, manusia dalam 

hidupnya selalu mengakui dengan adanya kekuatan yang maha dahsyat diluar 

dirinya. Manusia selalu merasa bahwa diluar dirinya terdapat suatu kekuatan 

yang tidak tertandingi oleh manusia dan alam sekitarnya. Pengakuan seperti 

ini biasanya disebut dengan beragama. Dan dengan agama manusia 

memerlukan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidupnya didunia dan 

diakhirat. Juga bisa mendapatkan nilai-nilai moral dan universal, dan hal-hal 

yang tidak dapat dicapai dengan akal semata.
2
 

Agama juga merupakan suatu fenomena yang universal yang dapat 

ditemukan dalam setiap masyarakat manusia, kapan dan dimana saja. Agama 

yang ternyata tidak dibatasi oleh ruang dan waktu “there has never been a 

society without religious” tidak pernah ada masyarakat tanpa agama. 

Sehingga pengalaman keberagamaan sangat jauh berbeda dengan 

                                                           
2
Makhrus; Hamdan Daulay, Muzairi, Pancasila dan kewarganegaraan, (Yogyakarta: 

Pokja Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 47-48 
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pengalaman-pengalaman manusia lainnya. Pengalaman beragama memiliki 

intensitas kuat yang melibatkan pribadi manusia seutuhnya, dan memaksa 

agar dalam beragama manusia tidak hanya sekedar de jure, tetapi juga harus 

de facto. Seperti istilah dalam al-qur’an harus secara kaffah, total dan 

menyeluruh.
3
 

Pembahasan agama dan masyarakat tidak akan habis jika dibahas 

karena perkembangan dan pertumbuhanya mengikuti dalam kehidupan 

bermasyarakat yang beragama itu sendiri karena agama sangat berpengaruh 

terhadap diri manusia, selain untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan 

beragama juga sangat penting untuk berkomunikasi dengan masyarakat 

sekitar. Masyarakat dan agama bergandengan tangan dalam mengatasi 

persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat yang tidak dapat 

dipecahkan secara empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan 

ketidakpastian sehingga agama menjalankan fungsinya, agar masyarakat 

merasa tinggal dalam kesejahteraan, kenyamanan, stabil dan sebagainya. 

Agama dan masyarakat merupakan dua sisi mata uang yang saling 

membutuhkan dan saling melengkapi. Agama membutuhkan masyarakat 

untuk tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangannya karena 

begitupun dengan manusia yang memiliki fikiran dalam dirinya untuk 

berkembang sedangkan masyarakat membutuhkan agama untuk menuntun 

dan memberi batasan-batasan dalam kehidupan. Maka agama dan masyarakat 

tidak bisa dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.  

                                                           
3
Djam’annuri (ed), Agama Kita: Perspektif Sejarah Agama-agama, (Yogyakarta: 

Kurnia Alam Semesta, 2002), hlm. 1 



4 
 

 
 

Dalam hal ajarannya, agama mengandung nilai-nilai moral dan 

perilaku yang melahirkan konsekuensi bagi pemeluknya untuk mengamalkan 

nilai-nilai moral tersebut kedalam perilaku keseharian, walaupun tidak semua 

individu dapat melakukannya. Hanya individu yang memiliki kematangan 

dalam beragamalah yang bisa mewujudkannya. Ciri pribadi yang matang 

dalam kehidupan beragama ditandai dengan dimilikinya konsistensi antara 

nilai moral agama yang tertanam dalam individu dengan perilaku keseharian 

yang dimunculkan. Sederhananya, apabila individu dalam kehidupan 

beragama maka individu tersebut akan konsisten dengan ajaran agamanya. Ke 

konsistenan ini akan membawa untuk berperilaku sesuai dengan ajaran 

agamanya. Melalui kematangan kehidupan beragama individu akan mampu 

untuk mengintegrasikan atau menyatukan ajaran agama dalam keseluruhan 

aspek kehidupan. Secara khusus, keberagamaan yang matang akan lebih 

mendorong umat untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama dalam setiap 

aspek kehidupan. Begitulah idealnya kemasyarakatan Indonesia yang 

memiliki landasan keberagamaan yang kental.
4
 

Namun yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah seseorang beragama 

benar-benar menjiwai (memahami) terhadap ajaran-ajaran agama yang 

dianutnya? Apakah seseorang yang beragama sudah menjalankan ajaran-

ajaran agama yang dianutnya? Atau seseorang yang beragama hanya 

menggunakan agama sebagai pelindung. Karena banyak ditemukan bahwa 

seseorang melakukan hal-hal diluar norma sebagai individu yang beragama. 

                                                           
4
Dr. Abd Madjid, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15 
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Hal ini juga yang menjadi penyebab kesenjangan sosial dan berkurangnya 

kedekatan manusia dengan Tuhan. 

Maka orientasi keberagamaan dalam kehidupan masyarakat sangatlah 

penting dan sebagai individu yang beragama harus menyadari apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, kematangan 

beragama seseorang sangat diperlukan untuk membimbing dan menjalankan 

roda sosial kemasyarakatan. Karena kematangan beragamalah yang bisa 

menuntun agar individu dan masyarakat mencapai kedamaian dan 

ketentraman. 

Masyarakat disebut juga community jika diterjemahkan adalah 

masyarakat yang merujuk kepada warga sebuah desa, kota, suku dan bangsa. 

Apabila anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok 

kecil hidup bersama dengan demikian sehingga merasakan bahwa kelompok 

tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan yang utama. Dapat 

dikatakan bahwa masyarakat merujuk pada bagian masyarakat yang 

bertempat tinggal (geografis) dengan batas-batas tertentu  dimana faktor 

utama adalah interaksi yang lebih besar diantara anggotanya.
5
 

Dalam penelitian ini sendiri masyarakat yang dimaksud adalah 

sekelompok manusia yang tinggal bersama disatu wilayah dengan waktu yang 

cukup lama. Saling bekerja sama sehingga dalam masyarakat tersebut dapat 

mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial yang memiliki 

tradisi, kebudayaan dan persatuan. Sedangkan objek kajiannya adalah 

                                                           
5
Soerjono Seokanto, Sosilogi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 

2002), hlm. 61 
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masyarakat di Kampung Ledhok Timoho Kelurahan Mujamuju Yogyakarta 

yang sampai saat ini masyarakat masih menetap diwilayah tersebut. 

Ledhok berasal dari bahasa jawa yang artinya adalah bantaran dan 

menurut kamus besar bahasa Indonesia bantaran berarti  jalur tanah pada sisi 

kanan dan kiri sungai atau antara sungai dan tanggul dengan kesimpulan 

masyarakan Ledhok Timoho adalah masyarakat yang bermukim dibantaran 

sungai, pada dasarnya masyarakat yang tinggal di Kampung Ledhok Timoho 

tidak memiliki izin untuk tinggal karena tempat tersebut merupakan daerah 

bahaya atau rawan banjir sehingga dapat mengancam keselamatan. Namun 

sampai saat ini masyarakat tetap tinggal bahkan penghuninya semakin 

bertambah. 

Masyarakat Kampung Ledhok Timoho merupakan orang-orang 

jalanan berasal dari berbagai daerah yang pada waktu itu sangat 

membutuhkan tempat tinggal dan akhirnya menempati bantaran dan menamai 

tempat tersebut dengan Kampung Ledhok dengan letak geografis di Timoho 

Kelurahan Mujamuju Yogyakarta. Selain tempat tinggal, sosial 

kemasyarakatan, tentu saja keberagamaan masyarakat juga menjadi pusat 

perhatian karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa untuk 

menyelaraskan kehidupan masyarakat seseorang harus matang dalam 

beragama namun bagaimana kematangan beragama diterapkan jika 

keseharian saja masyarakat sangat kesulitan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penting bagi peneliti untuk 

mengetahui bagaimana orientasi keberagamaan masyarakat Kampung Ledhok 
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Timoho ditengah keterbatasan kebutuhan untuk hidup dan sosial 

kemasyarakatan dan ekonomi. Dengan demikian peneliti mengambil tema 

“ORIENTASI KEBERAGAMAAN MASYARAKAT KAMPUNG 

LEDHOK TIMOHO KELURAHAN MUJAMUJU YOGYAKARTA” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keberagamaan mayarakat Kampung Ledhok Timoho 

Kelurahan Mujamuju Yogyakarta? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi perilaku keberagamaan masyarakat 

Kampung Ledhok Timoho Kelurahan Mujamuju Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui bagaimana keberagamaan masyarakat kampung Ledhok 

Timoho Kelurahan Mujamuju Yogyakarta 

b. Mengetahui faktor yang melatar belakangi perilaku keberagamaan 

masyarakat kampung Ledhok Timoho Kelurahan Mujamuju 

Yogyakarta 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Masyarakat dan pemerintah menemukan solusi dari keresahan 

masyarakat Kampung Ledhok Timoho akan tempat tinggal 

b. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa keselamatan sangat penting 
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D. Tinjauan Pusataka 

Tinjauan pustaka berguna untuk mengetahui hasil penelitian-

penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan, 

menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan 

berkesenimbungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan, dan 

memperluas penelitian sebelumnya, dan memberikan kerangka untuk menentukan 

signifikasi penelitian dan juga sebagai acuan untuk membandingkan hasil atau 

penelitian dengan temuan-temuan lain. 

Penelitian skripsi oleh Yosi Uswatun Hasanah tentang “Perilaku 

keberagamaan Anak Jalanan Kampung Ledhok Timoho Yogyakarta” dengan 

tujuan mengetahui aktivitas anak jalanan di pemukiman Ledhok Timoho, 

mengetahui perilaku keberagamaan anak jalanan di Ledhok Timoho dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan sehar-hari. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan hasil dari 

penelitian yang mengacu pada teori Glock dan  Stark mengenai perilaku sikap 

keberagamaan dari anak jalanan yang menunjukkan frekuensi yang baik, yang 

walaupun tidak semua sikap keberagamaan dilaksanakan sepenuhnya sesuai 

ajaran dan syari’at Islam dikarenakan lingkungan sekitar ikut mempengaruhi sikap 

keberagamaan anak-anak.
6
  Yang berbeda dengan apa yang peneliti teliti adalah 

tentang objek kajian yaitu mengacu kepada masyarakat. 

                                                           
6
Yosi Uswatun Hasanah, “Perilaku keberagamaan Anak Jalanan Kampung Ledhok 

Timoho Yogyakarta” (Yogyakarata: Fakultas Ushuluddin dan Pemikrian Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013) 
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Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Singgih Prakoso tentang 

“Pendirian Permukiman di garis sempadan sungai Gajah Wong (studi kasus 

kampung Balirejo Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta” pembahasan skripsi 

saudara Singgih dimulai dari pemahaman tentang pengertian, tujuan dan tata cara 

dan penegakan sanksi pendirian permukiman, sempadan sungai yang ada di 

Kampung Balirejo Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta. Merupakan penelitian 

lapangan yang bersifat deskriftif dengan metode yuridis empiris. Dengan 

kesimpulan penegakan sanksi didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Permukiman ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

belum bisa menertibkan permukiman di sepanjang sungai Gajah Wong kampung 

Balirejo, karena jika pembongkaran dilakukan otomatis permukiman yang berada 

di sempadan sungai lainnyapun harus segera dibongkar. Peraturan dan penegakan 

sanksi yang ada hanya sebatas gambaran penegakan sanksi semata dan belum 

adanya tindakan atau sosialisasi yang menyeluruh tentang aturan pendirian 

permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong khususnya kampung Balirejo 

Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta.
7
 Tentu penelitian ini berbeda dengan penulis 

karena penelitian ini berfokus pada hukum tentang tatanan pendirian tempat 

tinggal yang ada di Kampung Ledhok Timoho. 

Dan skripsi yang ditulis oleh Novan Muhammad Subhan “Perilaku 

keberagamaan pengamen jalanan di Kecamatan Kroya” fokus penelitian pada 

                                                           
7
Muhammad Singgih Prakoso, “Pendirian Permukiman di garis sempadan sungai 

Gajah Wong (studi kasus kampung Balirejo Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta”  

(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

2018) 
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perilaku keberagamaan pengamen jalanan yang berada di Kecamatan Kroya 

dengan hasil penelitian keseluruhan subjek yang sebenarnya memahami tentang 

perilaku keberagamaan baik secara aspek pengetahuan maupun aspek ritual 

namun pada praktiknya pengamen jalanan tidak melaksanakan perilaku 

keberagamaan yang bersifat ritual (shalat, puasa, dan membaca alqur’an) dan 

faktor yang mempengaruhinya pendidikan, pengalaman keberagamaan dan 

lingkungan keluarga.
8
 Perbedaan dari tempat penelitian dan juga fokus kajian 

dalam skripsi ini berfokus pada pengamen jalanan yang ada di Kecamata Kroya. 

Jurnal yang disusun oleh Syaiful Khamali “Karakteristik 

Keberagamaan Remaja dalam Persfektif Psikologi” membahas masa remaja 

terjadinya kematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik yang berlangsung secara 

teratur yang dikenal sebagai masa terakhir dari perkembangan masa anak-anak  

menuju dewasa.
9
 

Jurnal yang disusun oleh Tangguh Perdana Putra Dkk “Analisis 

Perilaku Masyarakatan Bantaran Sungai Martapura dalam aktivitas membuang 

sampah rumah tangga di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat” dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat bantaran Sungai 

Martapura di Kelurahan Basirih memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-

hari, masyarakat Kelurahan Basirih yang tinggal dibantaran Sungai sebagian besar 

membuang sampah sehari-hari dengan cara membuang sampah ke sungai 

                                                           
8
Novan Muhammad Subhan “Perilaku keberagamaan pengamen jalanan di 

Kecamatan Kroya” (Purwokerto: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

2019) 

 
9
Syaiful Khamali, Khamali “Karakteristik Keberagamaan Remaja dalam Persfektif 

Psikologi”, jurnal Karakteristik Keberagamaan vol XI Nomer 1 Januari-Juni 2016: 15-16 
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dikarenakan sarana pembuangan sampah yang masih belum teredia dan juga 

karena telah menjadi kebiasaan.
10

 Jurnal ini menjadi gambaran bagi penelitian 

bagaimana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat setempat 

yang seharusnya menjadi pelindung. 

 

E. Kerangka Teori 

Sikap dan perilaku menurut kamus Inggris-Indonesia adalah attitude 

dan behavior yang meliputi attitude atau sikap adalah pendirian dan letak 

sedangkan behavior atau perilaku adalah kelakuan, tindakan sedangkan menurut 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, behavior adalah sikap yang merujuk pada 

tokoh, bentuk tubuh, cara berdiri atau duduk, dan pendirian sedangkan perilaku 

adalah semacam perbuatan.
11

 

Menurut Allport orientasi keberagamaan merujuk pada keimanan 

seseorang yang secara umum dapat disebut sebagai tujuan atau corak beragama 

dan membagi corak keberagamaan tersebut kedalam dua bagian, yaitu intrinsik 

dan ekstrinsik. Keberagamaan intrinsik adalah seseorang yang beragama dengan 

menghayati, iman dipandang bernilai pada dirinya sendiri menuntut keterlibatan 

dan mengatasi kepentingan diri sedangkan keberagamaan ekstrinsik adalah 

seseorang beragama dengan memanfaatkan, agama sebagai alat untuk mendukung 

                                                           
10

Tangguh Perdana Putra Dkk “Analisis Perilaku Masyarakatan Bantaran Sungai 

Martapura dalam aktivitas membuang sampah rumah tangga di Kelurahan Basirih 

Kecamatan Banjarmasin Barat” Jurnal Pendidikan Geografi vol 3 No 6 November 2016: 

23-35 

 
11

J. S. Badudu dan Stan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 47 
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diri, memperbaiki status, bertahan melawan kenyataan atau memberi sanksi pada 

suatu cara hidup.
12

 

Elizabeth K. Nottingham berpendapat bahwa agama bukan sesuatu 

yang dapat dipahami melalui defenisi akan tetapi agama dapat dipahami melalui 

deskripsi karena agama merupakan gejala yang “terdapat dimana-mana”, dan 

agamapun berkaitan erat dengan jenis usaha manusia untuk menjadi tolak ukur 

dalamnya arti dari sebuah keberadaan diri sendiri dan alam semesta.
13

 Bahwa 

agama berkesinanbungan dengan kehidupan manusia dialam semesta. 

Jika kurangnya pemahaman (penjiwaan) terhadap ajaran agama maka 

akan menjadikan moral seseorang mengalami kelumpuhan. Sehingga hal ini dapat 

mempengaruhi suasana lingkungan. Meninjau dari keadaan masyarakat kota maka 

akan terdapat bahwa moral sebagian masyarakat telah rusak sehingga lebih 

mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum. Kejujuran, 

kebenaran dan keadilan tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang 

terlihat sederhana maupun terlihat dari tingkat kesulitan. 

Keberagamaan diwujudkan dalam berbagai latar sisi kehidupan 

manusia pada umumnya. Sikap keberagamaan yang memiliki berbagai perspektif 

luas yang didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya sedangkan sikap 

keberagamaan umunya dilandasi oleh pengalaman pengertian dan perluasan 

pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya.
14

 

                                                           
12

Crapps, Robert W, Dialog Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 

hlm. 179-180 

 
13

Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 225 
14

Moh. Dhopir, dkk, Daros Ilmu Tauhid Amali, (Kudus: Stain Kudus, 2004), hlm. 47 
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Penerapan keberagamaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan ajaran-

ajaran agama untuk melakukan kegiatan yang bersifat religiusitas, seseorang yang 

memahami dengan baik tentang ajaran-ajaran agama tersebut. Karena semakin 

seseorang memahami ajaran-ajaran agama maka akan berpengaruh baik pada 

tingkat aktifitas keberagamaan yang dilakukannya. Dalam Kamus Lengkap 

Psikologi menurut Chalpin “pemahaman (comprehension) adalah pengertian, 

pemahaman, proses mereaksi secara cerdas (intelegen) dalam situasi 

bermasalah.
15

 Dalam hal ini, cara seseorang untuk memahami akan suatu hal 

berasal dari kemauan dari dalam dirinya sendiri. Kemauan yang memiliki peran 

penting untuk menimbulkan tindakan. 

Teori Glock dan Stark dalam karyanya membagi cara analisis dimensi 

keberagamaan yang dikutip oleh Djamaluddin Ancok, keberagamaan berarti 

ketaatan atau komitmen kepada agama yang meliputi banyak unsur yaitu 

keaggotaan Gereja, keyakinan terhadap doktrin agama, etika hidup peribadatan, 

pandangan-pandangan dan banyak lagi tingkat yang menunjukkan ketaatan 

beragama seseorang.
16

 Dimensi yang mendasari pengertian keberagamaan 

menurut Glock dan Stark sebagai berikut: 

a. Dimensi Ideologis, dimensi ideologis merupakan hal dasar dalam 

keberagamaan yang menganut kepercayaan keyakinan. Membedakan antara 

                                                           
15

Chalpin, Kamus Lengkap Psikologi, ter. (Jakarta, Cv Rajawali: 1989), Hlm. 101 
16

Djamaluddin Ancok, Psikologi Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 

26 
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agama atau mazhab contoh dalam agama kristen yang harus mempercayai konsep 

trinitas. 

b. Dimensi Ritualistik, dimensi ritualistik merupakan ritual 

keagamaan yang harus ditaati oleh setiap pemeluk agama, maksudnya adalah 

ritual yang ditetapkan oleh agama bukan ritual yang dipengaruhi oleh agama. 

c. Dimensi Eksperiensial, dalam ilmu psikolog dimensi eksperiensial 

lebih dikenal dengan religious experiences yang berhubungan dengan perasaan 

keagamaan pemeluknya dalam menjalankan keberagamaannya. Seperti umat 

muslim shalat dengan khusu’ 

d. Dimensi Intelektual, setiap pemeluk agama memiliki pengetahuan 

tentang agamanya, yang berhubungan dengan ritus-ritus keagamaan yang terdapat 

dalam agama yang dianut. Dalam umat Nasrani penganutnya diberi pengetahuan 

tentang rasul dari kitab perjanjian baru begitu juga dengan Islam dan agama 

lainnya 

e. Dimensi Konsekuensial, dapat dipahami bahwa dimensi 

konsekuensial sebagai akibat dari ajaran agama terhadap perilaku sehari-hari, 

yang mana hal ini secara langsung tidak ditetapkan oleh agama melainkan hal ini 

merupakan efek dari dimensi ritualistik karena kedua dimensi ini berhubungan 

erat. Efeknya tidak hanya kepada efek positif tetapi bisa juga kepada efek 

negative.
17

 

                                                           
17

Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islam: Solusi Islam atas 

Problem-problem Psikolog,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 77 
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Kelima dimensi dari Glock dan Stark ini peneliti akan 

menggunakannya pada keberagamaan masyarakat yang berada di Kampung 

Ledhok Timoho. Dimensi ini memberi kerangka acuan yang lengkap untuk 

diterapkan pada penelitian dalam menilai komitmen beragama oleh masyarakat. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah pengujian kebenaran cara kerja ilmiah yang digunakan 

untuk dapat memahami objek yang menjadikan sasaran ilmu yang bersangkutan. 

Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan suatu pengetahuan 

yang dilaksanakan dengan metode ilmiah. Maka yang dimaksud dengan metode 

penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisa, 

menafsirkan serta menemkan jawaban terhadap kenyataan atau faktat-fakta 

objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.
18

 Dalam hal ini penelitian 

dilakukan di masyarakat Kampung Ledhok Timoho Kelurahan Mujamuju 

Yogyakarta. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Researc). Yang 

bersifat kualitatif dan dengan metode yang sama, yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku 

seseorang diamati.
19

 Penelitian kualitatif juga dapat menunjukkann tentang 

                                                           
18

Koentjaraningrat, Metode-metode Masyarakat, (Jakarata: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1997), hlm. 7 
19

Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya,2002),  hlm. 3. 
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kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi 

organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.
20

 Yang 

bertujuan untuk mendapatkan data dari tempat penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah pendekatan psikologi agama. 

Pendekatan ini merupakan meneliti dan menelaah kehidupan umat beragama  

pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama tersebut 

dalam mempengaruhi sikap dan tingkah laku serta kehidupan pada umumnya.
21

 

Terhadap masyarakat Kampung Ledhok Timoho Kelurahan Mujamuju 

Yogyakarta. 

3. Sumber data 

Sumber data merupakan asal dari semua data dalam penelitian yang 

meliputi dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Kampung 

Ledhok Timoho maupun dari tempat lain yang bersifat umum. Ada dua sumber 

data yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu; 

a. Data Primer, yaitu dalam penelitian ini dari masyarakat Kampung 

Ledhok Timoho yang dimana peneliti berinteraksi langung dengan masyarakat 

ataupun pada orang-orang yang bersangkutan guna untuk mendapatkan data. 

Misalnya ketua rukun tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun 

masyarakat itu sendiri. 

                                                           
20

Deddy Maulana, Metode Penelitian kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2004), hlm. 4 

 
21

Jaluddin Rakhmat, Psikologi Agama sebagai sebuah Pengantar (Bandung: Mizan, 

2003), hlm. 3. 
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b. Data Sekunder, yaitu merupakan beberapa literatur seperti buku-

buku, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang telah dipubliksikan. Dalam hal ini 

peneliti mencari data yang berkaitan dengan apa yang peneliti teliti. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan bisa di artikan dengan pengamatan dan 

pencatatan secara cermat atau fenomena-fenomena yang diteliti.
22

 Dengan 

observasi sebagai alat pengumpul data secara sistematis. Bukan observasi sambil-

sambilan atau secara kebetulan. 
23

 Dengan observasi bertujuan untuk 

mendapatkan data yang merupakan langkah awal dalam proses penelitian. Dalam 

hal ini peliti melakukan observasi ke Kampung Ledhok Timoho dan berinteraksi 

langsung dengan masyarakat. 

b. Interview 

Interview adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seorang peneliti dan seorang informan, dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi dari informan tersebut dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu dan sesuai dengan pedoman 

                                                           
22

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (untuk penulisan laporan, krpsi, thesis, dan 

desertasi, jld 2), (yogakarta: Andi offset, 2004), hlm.151 

 
23

Nasution. S, Metode Research: Penelitian ilimah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 

hlm. 106 
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wawancara.
24

 Peneliti bertemu dan melakukan wawancara langsung dengan 

masyarakat yang tinggal di Kampung Ledhok Timoho untuk mendapatkan data.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi atau telaah dokumen menurut Rusdin Pohan adalah cara 

pegumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, 

arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-

surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan 

masalah yang diteliti.
25

 Dokumentasi juga merupakan bahan data sebagai 

pelengkap dalam melakukan observasi.  

 

H. Sistematikan Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan gambaran pembahasan ataupun 

merupakan komposisi dari bab per bab dan sistematika pembahasan skripsi 

sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu uraian pendahuluan yang merupakan gambaran 

umum dan pengantar bab-bab selanjutnya. Dalam pendahuluan berisi tentang 

penjelasan latar belakang masalah penulisan skripsi ini, yang merupakan awal dari 

ketertarikan dalam penyusunan tugas akhir dari penjelasan latar belakang masalah 

tersebut maka muncullah rumusan masalah dilanjut dengan tujuan penelitian serta  

kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka untuk melihat sejauh mana pembahasan 

                                                           
24

Sutrisno Hadi, Metode Researc, (Yogyakarta:Gama Press, 1994), hlm. 70 

 
25

Rosdin Pohan, Metode penelitian pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institu dan 

Lanarka Publisher, 2007), hlm. 74 
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kajian ini, dan kerangka teori untuk menganalisis fakta yang ada dilapangan, dan 

metode penelitian, serta analisis data dan terakhir sistematika pembahasan. 

Bab kedua yaitu gambaran umum Kampung Ledhok Timoho berisi 

tentang sejarah Kampung Ledhok Timoho yang menjawab sejak kapan Kampung 

Ledhok Timoho berdiri, kondisi geografis, kondisi demokrafis dan sistem 

pemerintahan yang ada di Kampung Ledhok Timoho. 

Bab ketiga yaitu pola keberagamaan masyarakat Kampung Ledhok 

Timoho membahas tentang agama yang mengurai pengertian tentang agama serta 

fungsi-fungsinya, dan pembahasan tentang perilaku serta kehidupan 

keberagamaan masyarakat yang ada Kampung Ledhok Timoho. 

Bab keempat merupakan analisis teori yaitu tentang orientasi 

keberagamaan masyarakat Kampung Ledhok Timoho membahas hasil dari 

penelitian yang berisi tentang perilaku keberagamaan masyarakat Kampung 

Ledhok Timoho serta faktor pendukung dan penghambat keberagamaan yang ada 

di Kampung Ledhok Timoho. 

Bab kelima yaitu penutup berisi kesimpulan akhir dari penelitian serta 

saran-saran sebagai rekomendasi penulis untuk dikembangkan pada penelitian 

selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kesimpulan Masyarakat Kampung Ledhok Timoho merupakan 

gambaran masyarakat miskin kota yang sampai saat ini bertahan 

ditengah keterbatasan seperti kepemilikan tempat tinggal dan juga 

merupakan masyarakat yang terdiskriminasikan. 

2. Perilaku keberagamaan masyarakat Kampung Ledhok Timoho 

didukung oleh kesadaran beragama, lingkungan sehari-hari dan 

didukung oleh pendidikan formal sedangkan faktor penghambat 

perilaku keberagamaan masyarakat Kampung Ledhok Timoho 

adalah kurangnya penghayatan terhadap ajaran-ajaran agama, 

budaya dan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung 

Ledhok Timoho. 
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3. Saran 

1. Keyakinan adalah pengaturan hidup maka diharapkan setiap 

orang memahami dan merepresentasikan ajaran keyakinan 

dalam kehidupan sehari-hari  

2. Masukan untuk penelitian selanjutnya, bisa difokuskan pada 

keragaman agama yang ada di Kelurahan Mujamuju 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Dimensi Ideologi 

1. Apakah anda menyakini bahwa Tuhan itu ada? 

2. Apakah anda yakin jika segala sesuatu yang terjadi suh ditentukan oleh 

Tuhan? 

3. Yakinkah anda jika perbuatan baik dan buruk akan diterima di akhirat 

kelak? 

 

B. Dimensi Ritualistik 

1. Dalam keseharian, apakah anda menjalankan perintah yang ada dalam 

agama? Seperti menjalankan shalat 5 waktu 

2. Dalam mengalami tekanan batin apakah anda tetap melaksanakan 

shalat? 

 

C. Dimensi Eksperiensial 

1. Apakan anda merasa jika Tuhan mengawasi setiap gerak gerik kita? 

2. Apa yang anda rasakan setelah melaksanakn ritual keagamaan? 

3. Bagaimana perasaan anda ketika melakukan perbuatan yang dilarang 

oleh agama? 

 

D. Demensi Intelektual 

1. Apakah anda mengetahui Rukun Iman, Rukun Islam? 

2. Apakah anda tahu jika shalat berjamaah pahalanya akan dilipat 

gandakan? 

3. Apakah anda dapat menbaca kitab suci? 

 

E. Dimensi Konsekuensional 

1. Apakah anda menghormati orangtua? 
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2. Apakah anda bersedia membantu seseorang sesuai dengan kemampuan 

anda? 

3. Apakah anda mengghagai tamu?  
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Lampiran II 

 

DATA INFORMAN 

 

No Nama Umur 

1 Bpk Madi 49 

2 Bpk Yardi 54 

3 Ibu Dwi 42 

4 Ibu Sri 54 

5 Bpk Yanto 54 

6 Bpk Sidi 50 
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Lampiram III 

 

DOKUMENTASI 

 

 

Jalan masuk kampung Ledhok Timoho Bantaran Sungai I 

 
 

Tempat Belajar taman Al-Qur’an Bantaran sungai II 
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Wawancara I Wawancara II  
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Lampiran V 
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