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إذا لم يكونا ال اعتبار  بالعلم والتقى –وهللا  –وذات الفتى 

1لذاته
  

 

“Eksistensi seorang pemuda, demi Allah  terletak pada ilmu dan 

ketakwaanya, apabila keduanya tidak ada maka tidak dianggap ada 

eksistensinya”. (Imam Syafi’i) 
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ABSTRAK 

 

ACHMAD MA’RUF FITRONI. Korps Dakwah Mahasiswa 

(Kodama) Krapyak Yogyakarta dalam Kegiatan Sosial Keagamaan 

Pemuda Rendeng Wetan Timbulharjo Sewon bantul. Skripsi. 

Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, 2019. 

 

Latar belakang penelitian ini adalah terkait pentingnya 

keberadaan dai sebagai pelaku kegiatan dakwah, yang menyampaikan 

ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin dengan cara 

yang santun. Termasuk obyek dakwah yang perlu mendapatkan 

pembinaan keagamaan yaitu pemuda. Karena pemuda memegang peran 

penting sebagai penerus perjuangan di masa yang kakan datang, 

sehingga pemuda harus dibimbing dan disiapkan agar memiliki 

karakter yang berakhlak mulia dan taat beribadah kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Keberadaan Yayasan Kodama sebagai lembaga dakwah 

memberikan akses kepada santri dan kiai yang ada di lingkungan 

Pondok Pesantren Krapyak untuk melakukan amar ma’ruf nahi 

munkar, sekaligusmenjawab kebutuhan masyarakat sekitar Kecamatan 

Sewon yang membutuhkan bimbingan keagamaan. Termasuk 

diantaranya pemuda Dusun Rendeng Wetan yang menyadari bahwa 

mereka belum dapat melaksanakan kewajiban beribadah dengan baik 

dan benar, bahkan belum memiliki kesadaran yang baik untuk 

melaksanakan kewajiban agama, menjalin hubungan baik dengan 

Yayasan Kodama untuk mendapatkan bimbingan keagamaan. 

Penelitian ini merupakan penelitan lapangan (Field Research) 

yang  dilaksanakan di Yayasan Kodama Krapyak Yogyakarta dan di 

Dusun Rendeng Wetan kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon 

kabupaten Bantul. Sedangkan menurut jenis dan analisisnya, penelitian 

ini tergolong penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode obervasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan 

pembinaan Akhlak pemuda Rendeng Wetan diupayakan dalam 

beberapa kegiatan pengajian, diantaranya pengajian ahad pagi, 

pengajian malam jum'at kliwon, dan pengajian malam selasa wage, (2) 

Dalam pembinaan akhlak pemuda Rendeng Wetan Kodama berperan 



xi 

 

sebagai fasilitator, organisator, informator, dan mediator, (3) Hasil dari 

pembinaan ini menunjukkan perubahan sikap pemuda Rendeng Wetan 

sehingga memiliki antusias terhadap kegiatan keagamaan, semangat 

meramaikan tempat ibadah, bisa membaca al Qur'an dengan baik, dan 

memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban beribadah. 

 

Kata Kunci : Sosial Keagamaan, Kodama, PAI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai 

rahmat bagi semesta alam. Islam adalah kunci keselamatan 

manusia baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Islam 

memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluknya. 

Aturan-aturan tersebut memberikan dampak baik kepada 

pelakunya, menentramkan jiwa, serta mengangkat derajat dan 

martabat bagi yang taat.  

Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah 

manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Ibadah salat misalnya, 

dengan taat mendirikan salat maka hati seseorang akan menjadi 

tenang. Menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, 

yang bergantung pada Dzat Mahaagung yang telah mengatur 

kehidupan. Dengan demikian orang tersebut akan terhindar dari 

sikap sombong dan takabur. Kemudian kewajiban menutup aurat, 

dengan mentaati aturan ini tentu seseorang akan semakin 

terhormat, terhindar dari pikiran negatif lawan jenis sehingga 

terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan 

merugikan dirinya. Apabila seseorang mentaati aturan-aturan 

tersebut, seseorang akan terhormat di mata manusia, hatinya 

menjadi tentram, dan terjalin keseimbangan dalam kehidupan 

sosial. Tentu jika hal ini tercapai, kebahagiaan pun akan dapat 

dirasakan. 
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Hadirnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam hendaknya 

dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh setiap orang. Islam 

sebagi rahmat ini harus disampaikan kepada orang-orang yang 

belum mengetahuinya dengan cara dan metode yang baik. 

Sehingga proses penyampaian ini tidak menghilangkan nilai 

rahmatnya Islam. Maka dalam hal ini peran seorang dai diperlukan. 

Seorang dai tidak hanya dituntut untuk dapat memahami ajaran 

Islam dengan baik, tetapi juga dituntut untuk dapat memahami 

kondisi masyarakat agar dapat menerima ajaran Islam dengan baik 

dan benar. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa Islam 

sebagai rahmat dengan cara yang rahmat pula. 

Suatu hal yang menarik di Dusun Krapyak yang identik 

dengan kampung santri, di mana di wilayah ini berdiri beberapa 

pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Al Munawwir, Pondok 

Pesantren Ali Maksum, Pondok Pesantren Al Muhsin, dan lain-

lain, terdapat suatu lembaga nonformal dan di luar lembaga 

pesantren yang mewadahi santri di sekitar Dusun Krapyak yang 

ingin belajar berorganisasi berbasis masyarakat.  

Adanya lembaga ini sekaligus menjadi penyambung antara 

santri dengan masyarakat. Tak hanya santri, kiai pun sering 

tersambung dengan masyarakat dengan adanya lembaga ini. 

Menjawab keadaan masyarakat yang membutuhkan adanya 

penyampaian dakwah terhadap mereka. Masyarakat membutukan 

adanya pencerahan, bimbingan tentang ilmu agama sebagai bekal 

untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam bersikap kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, serta menjawab berbagai problematika 

masyarakat melalui kacamata syariat. Lembaga tersebut ialah 
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Yayasan Kodama Krapyak Yogyakarta. Sebagaimana telah di 

sebutkan dalam AD/ART Yayasan Kodama bahwa peran yayasan 

sebagai suatu lembaga dakwah juga ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan nasional, dengan mewujudkan masyarakat muslim 

yang islami dan memiliki wawasan serta kemampuan integral.  

Adanya lembaga ini menjadi jawaban bagi santri di sekitar 

Dusun krapyak yang telah menempuh pendidikan di Pesantren 

untuk mendapatkan pengalaman dalam mengamalkan ilmu mereka 

di masyarakat sebelum mereka kembali ke kampung halaman. 

Begitu juga sebagai jawaban bagi masyarakat atas keadaan mereka 

yang membutukan bimbingan keagamaan. 

Termasuk bagian dari masyarakat adalah pemuda. Pemuda 

merupakan aset masa depan yang memegang peranan penting 

keberlangsungan masyarakat dalam beragama dan berbangsa. 

Pemuda adalah tumpuan dan andalan banyak pihak, kapanpun 

(whenever), dan di mana pun (everywhere).
1
 Masa muda adalah 

masa ketika energi kita sedang memuncak, maka amal baik atau 

amal buruk yang kita lakukan pastilah berenergi. Sehingga pada 

usia ini, seseorang tinggal memilih berbuat baik dengan penuh 

energi atau berbuat buruk dengan penuh energi.
2
  

Orang bijak mengatakan bahwa usia muda adalah usia kita 

semua. Usia bagi yang akan melewati, tengah menjalaninya, dan 

yang telah melaluinya. Di usia ini berbagai momentum sejarah 

melintasi secara spektakuler. Pemuda yang melewati momentum 

sejarah tersebutlah yang dapat ditulis sejarah. Sejarah sendiri 

                                                           
1
 Mohammad Baharun, Islam Idealitas dan Islam Realitas, (Jakarta: Gema 

Insani, 2012), hal. 183. 
2
 Rendi Saputra, Muda Mulia, (Bandung, Mizania, 2013), hal. 27. 
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adalah ingatan kolektif masyarakat dalam mempersiapkan 

peristiwa. Sejarah jugalah yang mengajarkan kita bahwa dibalik 

peristiwa maka pemudalah rahasianya.
3
 

Sebagai bagian dari masyarakat, sejarah membuktikan bahwa 

peran pemuda sangat berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat 

itu sendiri. Tentu ketika para pemuda saat itu melakukan prestasi 

yang baik, maka di masa mendatang ia akan dikenang sebagai 

pemuda yang baik oleh pemuda generasi berikutnya. Demikan juga 

sebaliknya, pemuda memiliki pengaruh yang besar pula terhadap 

pembangunan karakter bangsa. Proses pembangunan karakter 

bangsa adalah proses dinamis yang akan selalu melibatkan 

generasi muda. Proses pembangunan karakter sendiri akan 

melibatkan berbagai sudut pandang, baik sisi kultural, agama, 

politik, sosial, dan ketahanan bangsa. Multi perspektif ini tidak 

hanya berperan sebagai khazanah dalam memposisikan pemuda, 

namun juga lebih mendudukkan persoalan dan tantangan yang 

akan dihadapi dan harus disiapkan pemuda dalam menjawab 

persoalan tersebut.
4
 

Orang bijak mengatakan bahwa sejarah adalah milik orang 

tua. Karena mereka telah berbuat sesuatu yang dapat dikenangnya. 

Pemuda pun memiliki sejarahnya, namun hal ini hanya berlaku 

bagi pemuda di masanya. Yang dimiliki oleh pemuda saat ini 

adalah masa depan. Masa depan adalah kanvas putih yang harus 

disketsa pemuda untuk menjadi gambar indah yang dapat dikenang 

                                                           
3
 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Dialog Pemuda Dalam 

Membangun Bangsa, (Jakarta: Kemenegpora, 2009), hal. 13. 
4
 Ibid., hal. 14. 
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generasi berikutnya.
5
 Artinya, sejarah hanya dapat terwujud ketika 

suatu peristiwa telah terjadi. 

Memasuki era globalisasi milenium ini, jangan sampai 

pemuda kehilangan masa depan akibat masa depan mereka bukan 

digambar oleh mereka sendiri, melainkan oleh budaya asing yang 

tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Jangan sampai 

pemuda tidak memiliki sejarah dan tidak punya masa depan. 

Pemuda hari ini harus merumuskan hal-hal strategis demi 

kelanjutan berbangsa dan bernegara di saat ini dan di masa yang 

akan datang.
6
  

Indonesia memiliki karakter dan cita-cita yang tertuang 

dalam Pancasila. Kelima sila tersebut dirumuskan oleh para 

pendahulu sebagi cerminan bangsa Indonesia saat itu, dan harapan 

kepada para generasi penerus supaya berpegang teguh dengan 

rumusan tersebut dalam menjalin kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Ketika sila pertama dalam Pancasila mengatakan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, itu menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang memiliki Tuhan dan hendaknya taat 

beribadah kepada Tuhan. Akhlak dan perilakunya pun hendaknya 

sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan oleh Tuhan. Dengan 

begitu akan terdorong untuk melaksanakan sila kedua dan 

seterusnya. 

Pada dasarnya masyarakat Indonesia memilki moral yang 

baik. Namun pengaruh budaya negatif dari luar berdampak pada 

merosotnya nilai-nilai moral tersebut. Apalagi di era global seperti 

saat ini. Era yang setiap informasi dari seluruh penjuru dunia 

                                                           
5
 Ibid., hal. 14. 

6
 Ibid., hal. 14 
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seperti tanpa batas dapat diakses. Tentu hal ini termasuk yang 

mempengaruhi semakin bervariasinya tindak kejahatan dan 

kriminal yang dilakukan oleh pemuda masa kini dibandingkan 

dengan pemuda masa lampau. Namun tidak sepenuhnya dampak 

negatif yang diberikan oleh globalisasi, dampak positif pun dapat 

diperoleh sebagai dampak dari globalisasi. Tentu yang dibutuhkan 

adalah cara bersikap yang benar, sebagai filter agar dapat 

mengambil informasi positif dan membuang jauh hal-hal yang 

negatif. 

Pemuda sebagai harapan masa depan masyarakat ini 

hendaknya dapat bersikap dengan bijak terhadap globalisasi. 

Sehingga dapat mengoptimalkan dampak globalisasi menjadi 

dampak positif bagi dirinya dan masyarakat. Demikian halnya 

dengan pemuda Rendeng Wetan, Kelurahan Timbulharjo, 

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Pemuda Rendeng Wetan 

yang sejak tahun 1986 ini terhimpun dalam sebuah ikatan, yaitu 

Ikatan Pemuda Pemudi Rendeng Wetan (IPPRW) ini tentu menjadi 

harapan pembangunan masa depan Dusun Rendeng Wetan 

khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan 

perkumpulan IPPRW ini pemuda Rendeng Wetan berkumpul, dan 

belajar bersosial dengan baik. Meningkatkan budaya gotong 

royong sebagai upaya menjalin kerukunan antar warga. 

Terbentuknya IPPRW ini dapat dimanfaatkan dengan baik 

oleh pemuda dan pemudi Rendeng Wetan. Mereka dapat 

menjalankan tugas pemuda sebagai tumpuan masyarakat, seperti 

misalnya bila Dusun Rendeng Wetan mengadakan sebuah kegiatan 

maka pemudalah yang bertindak sebagai eksekutor atau 
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pelaksananya di bawah kontrol dari pengurus dusun. Dengan 

demikian pemuda berlatih untuk serba bisa, misalnya menjadi 

pembawa acara dalam sebuah kegiatan, bertindak sebagai 

pramusaji, laden, dan lain sebagainya. Tentu kerukunan dan 

budaya gotong royong di Dusun Rendeng Wetan terjalin dengan 

harmonis. 

Pemuda Rendeng Wetan yang pada waktu itu telah memiliki 

budaya sosial yang baik, masih belum memiliki kesadaran 

beragama yang cukup. Pemuda masih enggan menuju ke masjid, 

sehingga yang tampak masjid hanyalah untuk orang tua guna 

mepersiapkan bekal hari kemudian. Pemuda tidak memiliki gairah 

untuk mengaji, sehingga mereka belum dapat membaca Alquran 

dengan baik dan benar. Bahkan terkait kewajiban salat lima waktu 

ada yang masih sebatas menjalankan salat Jumat saja. Setiap 

kegiatan di Rendeng Wetan dapat berjalan dengan baik dengan 

disengkuyung oleh pemuda, namun setiap kegiatan tersebut tidak 

bernuasa Islami melainkan hanya sebatas kegiatan sosial saja. 

Misalnya kegiatan arisan dan rapat pemuda tidak terdapat kegiatan 

mengaji di dalamnya. Pelaku kegiatan keagamaan di masjid seperti 

muazin dan bilal ketika salat tarawih hingga tadarus adalah orang 

tua. Pemuda belum berani bahkan belum minat dalam hal-hal 

keagamaan tersebut. Menyadari ketimpangan tersebut, pada tahun 

1987 pengurus IPPRW yang dipimpin oleh Bapak Jarot (ketua 

IPPRW waktu itu) menjalin hubungan baik dengan Yayasan 

Kodama Krapyak Yogyakarta untuk mendapatkan bimbingan 

ilmu-ilmu keagamaan. Sehingga dapat tumbuh kesadaran untuk 

menjalankan kewajiban agama, dan terwujud kehidupan pemuda 
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Rendeng Wetan yang lebih agamis. Yayasan Kodama dipilih oleh 

pemuda, sebab mereka tahu bahwa anggota Yayasan Kodama 

adalah para santri pondok pesantren Krapyak dan dibimbing oleh 

para Masyayikh Krapyak. Sedangkan pondok pesantren Krapyak 

merupakan kiblat ilmu dan kegiatan keislaman masyarakat Sewon 

waktu itu.  

Sejak saat itu hubungan antara Yayasan Kodama dan Dusun 

Rendeng Wetan terjalin dengan baik hingga sekarang. Kodama 

secara rutin mengirimkan delegasi dai untuk membimbing warga 

Rendeng Wetan mulai dari anak-anak, pemuda, dan orang tua. 

Pemuda menyadari bahwa nilai-nilai positif yang telah ada 

hendaknya dipertahankan, sembari mengambil nila-nilai baru yang 

lebih baik “Al Mukhafadzoh ‘ala qodimi sholih, wal ahdzu bil 

jadidil aslah”. Sehingga budaya sosial dan gotong royong 

dipertahankan dengan utuh, dan aktifitas keagamaan pun 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.  

Termasuk yang menjadi cakupan dalam Pendidikan Agama 

Islam (PAI) ialah terkait pentingnya akhlak. Sebagaimana telah 

disebutkan dalam Alquran dan Sunnah bahwa Rasul diutus oleh 

Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka 

dengan adanya fenomena ini penulis tertarik untuk menggali 

informasi peran Yayasan Kodama dalam pembinaan akhlak 

pemuda Dusun Rendeng Wetan sehingga tertuang dalam judul 

skripsi “Korps Dakwah Mahasiswa (Kodama) Krapyak 

Yogyakarta Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan Pemuda 

Rendeng Wetan Timbulharjo Sewon Bantul”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak pemuda Rendeng 

Wetan oleh Yayasan Kodama? 

2. Bagaimana peran Yayasan Kodama dalam pembinaan akhlak 

pemuda Rendeng Wetan? 

3. Bagaimana hasil pembinaan akhlak pemuda Rendeng Wetan 

yang dilaksanakan oleh Yayasan Kodama? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Mengetahui pelaksanaan pembinaan akhlak pemuda 

Rendeng Wetan oleh Yayasan Kodama. 

b. Mengetahui peran Yayasan Kodama dalam pembinaan 

akhlak pemuda Rendeng Wetan. 

c. Mengetahui hasil pembinaan akhlak pemuda Rendeng 

Wetan yang dilaksanakan oleh Yayasan Kodama. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1) Menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis ini dimasa 

yang akan datang, tertama penelitian yang 

berhubungan dengan dakwah, dan peran suatu lembaga 

dalam pembinaan akhlakul karimah. 

2) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran kepada 

lembaga dakwah atau lembaga masyarakat terkait 

pembinaan generasi muda untuk pembangunan 

karakter yang berkelanjutan. 
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3) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran kepada 

pemuda pemudi Rendeng Wetan khususnya serta 

pemuda pemudi pada umumnya untuk terus melakukan 

pembinaan akhlak dan pengembangan kegiatan positif 

guna pembangunan Nasional. 

b. Manfaat praktis 

1) Memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan. 

2) Memberikan informasi tentang pembinaan akhlakul 

karimah pemuda pemudi Rendeng Wetan oleh Yayasan 

Kodama Krapyak Yogyakarta. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-

penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan guna menghindari 

pengulangan penelitian sebelumnya. Dari hasil penelusuran literer 

yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya tulis dan 

hasil penelitian yang terkait dengan topik yang penulis bahas 

dalam skripsi ini. Antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Ghufron Bahtiar Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul Pembinaan 

Keagamaan Remaja Islam Dalam Meningkatkan Akhlak 

Melalui Kajian Sabtu Malam.
7
 Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif 

dengan langkah-langkah mendeskripsikan fakta-fakta yang ada 

                                                           
7
 Ghufron Bahtiar, “Pembinaan Keagamaan Remaja Islam Dalam 

Meningkatkan Akhlak Melalui Kajian Sabtu Malam”,Skripsi, Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015. 
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di lapangan. Skripsi tersebut menjelaskan tentang kajian sabtu 

malam di Dusun Ngipiksari Hargobinangun Pakem Sleman 

sebagai upaya pembinaan keagamaan remaja Islam dalam 

meningkatkan akhlak. Keterkaitan skripsi ini dengan skripsi 

yang penulis teliti yaitu sama-sama tentang pembinaan. Namun 

pembinaan yang dilakukan pada skripsi ini yaitu pembinaan 

keagamaan secara umum, yaitu melalui metode menghafal, 

ceramah, praktek dan latihan. Sedangkan pada skripsi yang 

penulis teliti, pembinaan lebih spesifik yaitu tentang akhlak. 

Cakupan skripsi ini hanya terbatas pada kegiatan kajian sabtu 

malam saja, sedangkan pada skripsi yang penulis teliti lebih luas 

dari itu, yaitu kegiatan yang diselengarakan oleh Yayasan 

Kodama secara umum sebagai upaya pembinaan akhlak 

terhadap pemuda Rendeng Wetan. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Irwandi Jurusan Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2003 yang berjudul Yayasan Kodama Dalam 

Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kelurahan Panggungharjo.
8
 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode kualitatif, dan yang menjadi obyek penelitiannya adalah 

Yayasan Kodama. Skripsi ini menjelaskan tentang Yayasan 

Kodama dalam mengatasi kenakalan remaja di kelurahan 

panggungharjo. Keterkaitan skripsi ini dengan skripsi yang 

penulis teliti yaitu keterkaitannya dengan Yayaasan Kodama. 

Bedanya, skripsi ini lebih spesifik membahas upaya yang 

                                                           
8
 Irwandi, “Yayasan Kodama Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di 

Kelurahan Panggungharjo”, Skripsi, Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas 

Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. 
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dilakukan oleh Yayasan Kodama untuk menanggulangi 

kenakalan remaja yang terjadi di kelurahan Panggungharjo. 

Skripsi ini berawal dari adanya peristiwa kenakalan remaja yang 

terjadi di desa Panggungharjo. Sedangkan skripsi yang penulis 

teliti terlepas dari peristiwa kenaalan di Dusun Rendeng Wetan, 

karena secara umum pemuda Rendeng Wetan sudah memiliki 

budaya sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Cholilulloh Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2006 yang berjudul Peran Asrama Dalam Pembinaan Mental 

Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah Nurul Ummah Kota Gede 

Yogyakarta.
9
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

asrama dalam pembinaan mental keagamaan siswa Madrasah 

Aliyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Teknik analisa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa 

kuantitatif, namun pada dasarnya penelitian ini adalah bersifat 

kualitatif yang dikuantitatifkan dahulu, kemudian dikembalikan 

lagi ke data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, penyebaran angket dan dokumentasi. 

Keterkaitan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu 

sama-sama membahas tentang peran sebuah lembaga dalam 

melakukan pembinaan. Pada skripsi ini yang berperan sebagai 

Pembina adalah asrama, yaitu dalam pembinaan mental 

keagamaan secara umum. Sedangkan pada skripsi yang diteliti 

                                                           
9
 Cholilulloh, “Peran Asrama Dalam Pembinaan Mental Keagamaan Siswa 

Madrasah Aliyah Nurul Umah Kota Gede Yogyakarta”, Skripsi, Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. 
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oleh penulis, Yayasan Kodama yang mebina akhlak sebagai 

bagian atau cakupan dari ilmu agama secara umum.  

E. Landasan Teori 

1. Pembinaan 

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang memiliki 

makna membangun atau mendirikan, yang diberi awalan “pe” 

dan akhiran “an” (pem-bina-an). Arti pembinaan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna proses, cara, 

perbuatan membina.
10

 Pembinaan merupakan proses yang 

dilakukan oleh orang yang lebih dewasa atau mengetahui 

untuk menjadikan orang lain menjadi seperti yang diharapkan. 

Menurut Pamudji bahwa pembinaan berasal dari kata 

“bina” berarti sama dengan “bangun”, jadi pembinaan dapat 

diartikan sebagai kelah keadgunaan yaitu merubah sesuatu 

sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. 

Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai 

pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat 

sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan 

menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
11

 Berdaarkan 

pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa yang 

diharapkan dari  proses pembinaan adalah keadaan yang lebih 

baik atau lebih sesuai dengan yang diharapkan. 

Pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan 

untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari kedaan 

sebelumnya. Keadaan yang lebih cocok dan bermanfaat 

                                                           
10

 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.193. 
11

 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai 

Pustaka, 2007), hal. 25 
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dibanding kedaan sebelumnya. Sehingga dikatakan pembinaan 

apabila proses yang dilakukan ini dinilai sebagai upaya yang 

dapat memberi dampak keadaan yang lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. Jika proses tersebut tidak dinilai memberi 

dampak keadaan yang lebih baik, berarti bukanlah pembinaan. 

Pembinaan merupakan suatu hal yang dilakukan 

dengan sadar, dan memang direncanakan oleh seorang 

pembina, dan dilakukan secara berkesinambungan. Pembinaan 

tidak cukup dilakukan hanya sekali saja dan tanpa tindak 

lanjut. Indikator berhasilnya sebuah pembinaan yaitu apabila 

terjadi perubahan sikap yang lebih baik. Menurut Hidayat, 

pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, 

teratur dan terencana untuk meningkatkan sikap dan 

keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, 

pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan 

pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.
12

 

Pembinaan dapat dilakukan tidak hanya oleh lembaga 

formal pendidikan, melainkan dapat dilakukan oleh siapapun 

yang lebih dewasa atau lebih kompeten. Termasuk lembaga 

non formal seperti Yayasan Kodama dapat melakukan 

pembinaan terhadap binaannya atau obyek dakwahnya. 

Kehadiran Yayasan Kodama di masyarakat ini merupakan hal 

yang setrategis. Anggota Yayasan Kodama yang mayoritas 

adalah santri Pondok Pesantren Krapyak yang juga mahasiswa, 

tentu dinilai memiliki bekal keilmuan yang cukup mumpuni 

untuk hadir di masyarakat ikut berpartisipasi mewujudkan 

                                                           
12

 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai 

Pustaka, 2007), hal. 26. 
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lingkungan masyarakat yang lebih berakhlak Islami. Dengan 

anggota yang mayoritas anggota yang masih berusia muda, 

tentu memiliki semangat juang yang tinggi dan lebih kekinian 

sehingga dapat memberikan penyegaran-penyegaran informasi 

kepada masyarakat. 

2. Akhlak 

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistic 

(kebahasaan), dan pendekatan terminologik (peristilahan). Dari 

sudut kebahasaan, akhlak berasal dari Bahasa Arab, yaitu isim 

masdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaka, yukhliqu, ikhlaqan, 

sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi mazid af’ala, yuf’ilu, 

if’alan yang berarti al-sajiyah (perangai), ath-thabi’ah 

(kelakuan, tabi’at, watak dasar), al-adat (kebiasaan, 

kelaziman), al maru’ah (peradaban yang baik), dan al-din 

(agama).
13

 

Namun akar kata akhlak dari akhlaka sebagaimana 

tersebut di atas tampaknya kurang pas. Sebab isim masdar dari 

kata akhlaka bukan akhlak tetapi ikhlaq. Berkenaan dengan 

hal ini maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara 

linguistik kata akhlak merupakan isim jamid atau isim ghairu 

mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan 

kata tersebut memang sudah demikian adanya. Kata akhlak 

adalah jama’ dari kata khilqun atau khuluqun yang artinya 

sama dengan arti akhlak sebagaimana telah disebutkan diatas. 

Baik kata akhlak atau khuluq keduanya dijumpai 

                                                           
13

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 1. 



16 

 

pemakaiannya baik dalam Alquran, maupun Alhadis, 

sebagaimana berikut:
14

 

يمٍ وَ  ِظ ُقٍ َع ل َىه ُخ ل َع َ ََّك ل ن ِ  إ

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung (QS. Al-Qalam, 68:4)
15

 

ينَ  ِ ل وَّ َ ُقُ اْْل ل َِلَّ ُخ ا إ ذَ ْن هَه ِ  إ

Artinya: (Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat 

kebiasaan yang dahulu (QS. Al-Syu’ara, 26: 137)
16

 

 

اأ ً ق ُ ل ْم ُخ ُهُ ن سَ َْح ا أ ً ان َم يْ ِ َن إ يْ ِ ن ِم ْؤ ُم ُل الْ َم  ْك

Artinya: Orang mukmin yang paling sempurna 

keimanannya adalah orang sempuran budi pekertinya. (HR. 

Turmudzi)
17 

ُت  ثْ ِع ُ ا ب ََّم ن ِ قِ إ ََل َْخ َح اْْل ِ ال َم َص مِّ َ ت ُ  ِْل

Artinya: Bahwasannya aku diutus (Allah) untuk 

menyempurnakan keluhuran budi pekerti. (HR. Ahmad).
18

 

Ayat pertama disebut di atas menggunakan kata khuluq 

untuk arti budi pekerti, sedangkan ayat kedua menggunakan 

kata akhlak untuk arti adat kebiasaan. Selanjutnya hadis yang 

pertama menggunakan kata khuluq untuk arti budi pekerti, 

sedangkan hadis yang kedua menggunakan kata akhlak yang 

juga digunakan untuk arti budi pekerti. Dengan demikian kata 

                                                           
14

 Ibid., hal. 2. 
15

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang 

Disempurnakan), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hal. 960. 
16

 Ibid., hal. 583. 
17

 Ibnu Hajar al-Asqalani, Buluughul Maram min Adillati Ahkam,(Jakarta: 

Pustaka Ibnu Umar, 2011), hal. 211. 
18

 Ibid., hal. 156. 
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akhlak atau khuluq secara kebahasaan berarti budi pekerti, adat 

kebiasaan, perangai, muru’ah atau segala sesuatu yang sudah 

menjadi tabi’at. 

Untuk menjelaskan pengertian akhlak secara istilah 

kita dapat merujuk pendapat para pakar di bidang ini. Ibnu 

Miskawaih sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-

Asqalani dalam kitab Buluughul Maram min Adillati Ahkam, 

secara singkat beliau mengatakan bahwa akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.
19

 Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan 

bahwa sifat seseorang dapat dilihat dari perbuatannya. Apabila 

perbuatan seseorang baik, menunjukkan baiknya sifat 

seseorang. 

Sementara Imam Al Ghazali sebagaimana ditulis oleh 

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Buluughul Maram min Adillati 

Ahkam, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan.
20

  

Perbuatan merupakan pantulan atau gerak reflek dari 

akhlak seseorang. Seseorang tidak akan merasa berat untuk 

melakukan suatu perbuatan sesuai dengan akhlak atau sifatnya. 

Atau sebaliknya, seseorang akan merasa berat untuk 

melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan akhlak atau 

                                                           
19

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.3. 
20

 Ibid., hal.3. 
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sifatnya. Maka perbuatan seseorang dapat mencerminkan baik 

buruknya akhlak seseorang.  

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, dalam buku 

Akhlak Tasawuf karangan Abuddin Nata, Ibrahim Anis 

mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik 

atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan.
21

 Selanjutnya dalam kitab Dairatul Ma’arif, 

secara singkat akhlak diartikan sebagai sifat-sifat manusia 

yang terdidik.
22

 Menurut pengertian ini ang disebut akhlak 

adalah seuau yang baik. Tidak dianggap berakhlak suatu 

perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang 

ada. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil 

pengertian bahwa akhlak yaitu sifat-sifat yang tertanam dalam 

jiwa seseorang sehingga menjadi sifat dasar yang dengannya 

seseorang dapat berbuat sesuatu secara spontan tanpa 

memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. 

Sehingga akhlak inilah yang mendasari seseorang dalam 

berbuat dan bertingkah laku. Pengertian akhlak mencakup 

sifat-sifat yang baik maupun buruk, bergantung pada tata nilai 

yang dipakai sebagai landasannya. 

3. Akhlak Islami 

Secara sederhana akhlak Islami dapat diatikan sebagai 

akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang 

bersifat Islami. Kata Islam yang berada di belakang kata 
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 Ibid., hal.3. 
22

 Ibid., hal.3. 
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akhlak berposisi sebagai sifat. Dengan demikian akhlak Islami 

adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, 

mendarah daging, dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran 

Islam.
23

 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh 

pengertian bahwa ada akhlak secara umum, artinya kesesuaian 

perbuatan seseorang terhadap kebenaran umum seperti norma, 

adat, dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Demikian 

akhlak Islami adalah perbuaan seseorang yang dianggap baik 

atau sesuai dengan hokum ajaran Islam. Meskipun pada 

dasarnya kedua hal ini memiliki tujuuan substansi yang sama, 

yaitu baikan namun akhlak Islami lebih terkhusus standar 

kebaikannya disesuaikan dengan aturan syariat Islam. 

Sedangkan syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia termasuk dalam bersosial, sehingga akhlak Islami ini 

lebih lengkap dan mendalam. 

Hal tersebut di atas sesuai dengan ungkapan Quraish 

Shihab yang menyatakan bahwa Akhlak Islami lebih luas 

maknanya daripada akhlak secara umum serta mencakup pula 

beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah. Misalnya 

yang berkaitan dengan sifat batin maupun pikiran.
24

 

Selanjutnya akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang 

menggunakan tolak ukur Allah.
25

 

                                                           
23
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Sisi yang menyatakan bahwa AkhlakIslami ini lebih 

luas yaitu bahwa syariat Islam (hokum Allah) mengatur 

seluruh tingkah laku manusia. Baik sikap manusia terhadap 

Allah, sikap manusia terhadap sesame manusia, maupun sikap 

manusia terhadap sesame makhluk hidup. Hal ini 

menunjukkan keluasan hokum syariat Islam. 

4. Ruang Lingkup Akhlak Islami 

Ruang lingkup akhlak Islami adalah sama dengan 

ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang 

berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak Islami mencakup 

berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga 

kepada sesame makhluk (manusia, binatang, tumbuh-

tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa).
26

 Berbagai 

bentuk dan ruang lingkup akhlak Islami yang demikian itu 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap 

atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia 

sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sekurang-

kurangnya ada empat alasan mengapa manusia perlu 

berakhlak kepada Allah, di antaranya:  

1) karena Allah yang telah menciptakan manusia. 

2) Allah yang telah memberikan perlengkapan 

pancaindera, berupa pendengaran, penglihatan, akal 

pikiran dan hati sanubari, disamping anggota badan 

yang kokoh dan sempurna kepada manusia. 
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3) karena Allah yang telah menyediakan berbagai bahan 

dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 

manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan 

sebagainya. 

4) Allah yang telah memuliakan manusia dengan 

diberikannya kemampuan menguasai daratan dan 

lautan. Namun demikian sungguhpun Allah telah 

memberikan berbagai kenikmatan kepada manusia 

bukanlah menjadi alasan bagi Allah perlu dihormati. 

Bagi Allah, dihormati atau tidak, tidak akan 

mengurangi kemuliaan-Nya. Akan tetapi sebagaimana 

manusia sudah sewajarnya menunjukkan sikap akhlak 

yang pas kepada Allah. 

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak 

kepada Allah. Di antaranya dengan tidak menyekutukan-

Nya, takwa kepada-Nya, Mencintai-Nya, ridla dan ikhlas 

terhadap segala keputusan-Nya dan bertaubat, mensyukuri 

nikmat-Nya, selalu berdo’a kepada-Nya, beribadah, 

meniru-niru sifat-Nya, dan selalu berusaha mencari 

keridlaan-Nya.
27

 Hal ini menunjukkan bahwa berakhlak 

kepada Allah tidak cukup hanya dengan keimanan dalam 

hati, tetapi juga harus dibuktikan dengan ucapan lisan dan 

perilaku anggota badan. 
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b. Akhlak terhadap Sesama Manusia 

Banyak sekali yang di kemukakan Alquran 

berkaitan dengan perlakuan terhadap sesame manusia. 

Diantaranya Alquran menekankan bahwa setiap orang 

hendaknya tidak masuk ke rumah orang lain tanpa izin, jika 

bertemu saling mengucapkan salam, dan ucapan yang 

dikeluarkan adalah ucapan yang baik. Setiap ucapan yang 

diucapkan adalah ucapan yang benar, jangan mengucilkan 

seseorang atau kelompok lain, tidak wajar pula 

berprasangka buruk tanpa alasan, atau menceritakan 

keburukan seseorang, dan menyapa atau memanggilnya 

dengan sebutan buruk. Selanjutnya yang melakukan 

kesalahan hendaknya di maafkan. Pemaafan ini hendaknya 

disertai dengan kesadaran bahwa yang memaafkan 

berpotensi pula melakukan kesalahan. Selain itu dianjurkan 

agar menjadi orang yang pandai mengendalikan nafsu 

amarah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada 

kepentingan diri sendiri.28 

Berakhlak terhadap sesame manusia berarti berbuat 

baik antar sesame manusia. Hendaknya setiap manusia 

saling berbuat baik, bukan sebaliknya justru saling 

membenci dan berbuat kejahatan. Berbuat baik terhadap 

sesame manusia dapat dilakukan mulai dari cara yang 

paling sederhana, misalnya saling menyapa dan 

mengucapkan salam ketika berjumpa. Termasuk akhlak 

terhadap sesame manusia hendaknya saling berprasangka 
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baik dan saling menolong, serta saling memaafkan diantara 

sesame. Sebab kita menyadari bahwa tidak ada makhluk 

yang sempurna dan semuanya saling membutuhkan. 

c. Akhlak terhadap Lingkungan 

Yang dimaksud lingkungan disini adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik binatang, 

tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. 

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Alquran terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai 

khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara 

manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. 

Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, 

serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptaannya. 

Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan oleh 

penulis dalam kaitannya akhlak terhadap Allah dan kepada 

sesama manusia. Secara umum, pemuda Rendeng Wetan 

telah memiliki akhlak yang baik. Dalam kehidupaan sosial, 

pemuda Rendeng Wetan telah dapat berinteraksi dengan 

baik antar sesama manusia, sehingga terjalin kehidupan 

yang harmonis di Dusun Rendeng Wetan. Bahkan menurut 

pandangan sosial, budaya gotong royong dan kerukunan 

masyarakat Rendeng Wetan tampak baik, dan pemuda 

dapat berperan sebagai tumpuan dalam setiap kegiatan 

masyarakat Dusun Rendeng Wetan. Namun terkait tentang 

akhlak terhadap sang Khaliq, pemuda Rendeng Wetan 

masih membutuhkan bimbingan. Sehingga peran Yayasan 
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Kodama Yogyakarta yang menonjol terhadap pemuda 

Rendeng Wetan yaitu terkait keagamaan. Sehingga di 

spesifikkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu akhlak 

pemuda Rendeng Wetan terhadap Allah SWT. 

5. Pemuda 

Pemuda “Adulthood,” adalah istilah istilah dalam 

psikologi, untuk menyebut mereka yang telah berada dalam 

status dewasa. Oleh Hurlock, masa dewasa ini dibagi 

menjadi tiga, yaitu: masa dewasa awal (early adulthood) 

terhitung dari awal usia 21 tahun sampai 40 tahun, masa 

setengah baya (Midle Age) terhitung dari usia 40 tahun 

sampai 60 tahun, dan masa tua (Old Age) terhitung dari usia 

60 tahun sampai meninggal dunia.
29

 Usia muda merupakan 

masa yang dialami oleh setiap orang untuk menuju 

kematangan di usia tua. Pada usia umumnya menjadi masa 

pencarian jati diri dan masa ini merupakan masa yang 

sangat berpengaruh baik bagi pribadi seseorang, maupun 

dala kehidupan bermasyarakat. 

Berikut di jabarkan pengelompokan atau 

pengkategorian usia muda berdasarkan beberapa sudut 

pandang.
30
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a. Jika dilihat dari segi biologis, terdapat istilah-istilah 

bayi, anak, remaja, pemuda dan dewasa. 

Bayi  : 0-1 tahun 

Anak  : 1-12 tahun 

Remaja  : 12-15 tahun 

Pemuda : 15-30 tahun 

b. Jika dilihat dari segi budaya atau fungsional maka 

dikenal istilah-istilah anak, remaja, dewasa. 

Anak  : 0-1 tahun 

Remaja  : 13-18 tahun 

Dewasa : 18-21 tahun keatas. 

Di muka pengadilan manusia berusia 18 tahun 

adalah sudah dianggap dewasa. Untuk tugas-tugas 

negara 18 tahun sering diambil sebagai batas dewasa 

tetapi dalam menuntut hak seperti hak pilih, ada yang 

mengambil 18 tahun dan ada yang mengambil 21 tahun. 

c. Jika dilihat dari angkatan kerja ditemukan istilah tenaga 

muda disamping tenaga tua. Tenaga muda adalah calon-

calon yang dapat diterima sebagai tenaga kerja yang 

diambil antara 18-22 tahun. 

d. Untuk kepentingan perencanaan modern digunakan 

istilah sumber-sumber daya manusia muda (Young 

Human Resources) sebagai salah satu dari tiga sumber-

sumber pembangunan, yaitu: 

1) Sumber-sumber alam (Natural Resources) 

2) Sumber-sumber dana (Financial Resources) 

3) Sumber-sumber daya manusia (Human Resources) 
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e. Dilihat dari sudut ideologis-polotik, generasi muda 

adalah calon pengganti generasi terdahulu. Dalam hal ini 

berusia antara 18-30 tahun, dan kadang-kadang sampai 

umur 40 tahun. 

f. Pengertian pemuda berdasarkan umur dan lembaga serta 

ruang lingkup tempat pemuda berada. Diperoleh tiga 

kategori: 

1) Siswa, usia 6-18 tahun, masih berada di bangku 

sekolah. 

2)  Mahasiswa di Universitas atau perguruan tinggi, 

usia antara 18-25 tahun. 

3) Pemuda di luar lingkungan sekolah maupun 

perguruan tinggi usia antara 15-30 tahun. 

Berdasarkan usia, seluruh anggota yang tergabung 

dalam IPPRW tentu termasuk dalam kategori pemuda. 

Tentu pemuda Rendeng Wetan memiliki status yang 

berbeda-beda. Ada sebagian yang masih duduk di bangku 

sekolah, ataupun di bangku kuliah, dan ada juga sebagian 

mereka yang sudah bekerja. Tentu mereka memiliki tugas 

yang berbeda dalam lingkup profesi mereka tersebut. 

Namun ketika berada di masyarakat mereka memiliki tugas 

yang sama sebagai pemuda Rendeng Wetan. Secara umum 

pun tantangan yang akan mereka hadapi sebagai pemuda 

pun sama. 

6. Tantangan Pemuda 

Diantara pengelompokan masa yang telah 

disebutkan di atas, masa pemuda (dewasa awal) adalah yang 
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sangat penting. Karena di dalamnya penuh dengan 

tantangan-tantangan. Baik tantangan yang berasal dari diri 

sendiri (sebagai akibat perkembangan faktor psikologis dan 

biologis) maupun faktor yang berasal dari luar (tuntutan 

lingkungan).
31

 

Tantangan yang berasal dari diri sendiri misalnya: 

timbulnya keinginan untuk melangsungkan perkawinan 

(reproductive age), keinginan untuk mendapatkan jabatan 

tertentu (settling down), keinginan untuk memecahkan 

berbagai persoalan yang dihadapi (problem solving), dan 

keinginan untuk mengendalikan ketegangan emosi yang 

sering muncul (emosional tension). 

Sedangkan tantangan yang berasal dari luar 

misalnya: tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas 

keagamaan dan berbagai aktifitas lain yang serupa, sebagai 

manifestasi dari keikutsertaan individu muda dalam 

membangun peradaban masyarakat dan lingkungannya.
32

 

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, ternyata tidak 

semua individu mampu menyelesaikan tantangan-tantangan 

yang ada itu secara sempurna. Bahkan ada sebagian mereka 

yang gagal. Oleh karena demikian, masa muda disebut 

sebagai masa yang penuh dengan kesulitan, masa penuh 

topan dan badai. 

Di antara penyebab kegagalan individu muda dalam 

menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut adalah belum 
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tercapainya “kepastian sikap” secara maksimal atau dengan 

kata lain, individu muda masih sering terpengaruh oleh 

budaya massa, yang tengah berlangsung dalam 

lingkungannya. Hal ini sesuai dengan kaidah teori 

konvergensi William Stern, yang menyatakan bahwa antara 

lingkungan dan individu memberikan pengaruh secara 

timbal-balik.
33

 

Pada usia muda yang dikenal dengan masa pencarian 

jati diri ini menjadi sangat penting untuk dihadirkan tokoh 

sebagai sosok panutan yang memberikan inspirasi sekaligus 

menjadi panutan bagi pemuda. Sebab pemuda masih 

bingung dalam menentukan sikap dan mengambil suatu 

keputusan. Sehingga hadirnya tokoh ini dapat memberikan 

gambaran tetang  sikap dan keputusan yang akan ia ambil, 

termasuk dalam menyikapi arus budaya massa yang menjadi 

tantangan pemuda saat ini. 

Adapun yang dimaksud dengan arus budaya massa 

adalah proses budaya yang tengah berlangsung, baik yang 

menyangkut segi fisik, psikis maupun sosial, yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan pada 

umumnya. Adapun budaya massa yang dimaksudkan 

adalah: materialism, rasionalisme, dan dekadensi moral.
34

 

a. Meterialisme 

Materialisme yaitu paham yang berorientasi 

kepada alam kebendaan semata-mata dan erat 

hubungannya dengan kemajuan sains dan teknologi 
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canggih dewasa ini. Peristiwa medernisasi 

mengakibatkan perubahan struktur sosial yang luas, 

dan memberi pengaruh yang besar dalam membentuk 

pola pikir masyarakat. Dari sinilah munculnya 

meterialisme. 

Masyarakat materialisme ditandai dengan gejala-

gejala sebagai berikut: terjadi persaingan dalam 

penguasaan materi antar anggota masyarakat, materi 

sebagai standar derajat kemanusiaan, semakin 

terpisahnya hubungan kekerabatan antar golongan 

bawah dengan golongan menengah dan atas, semakin 

merenggangnya bentuk-bentuk masyarakat paguyuban, 

dan penciutan ruang lingkup aktifitas yang bercorak 

sosial dan keagamaan. 

Di antara dampak negative dari paham materialism 

yaitu: selalu menumbuhkan sikap konsumerisme 

dikalangan pemuda. Akibatnya mereka mempunyai 

kecenderungan untuk hidup serba enak (well being). 

Untuk memenuhi seleranya dibutuhkan biaya konsumsi 

yang sangat mahal. Apabila hal ini tidak terpenuhi, 

maka timbulah berbagai pergolakan batin, dengan 

dukungan emosi yang tengah berkembang pesat dimasa 

muda ini, pergolakan batin tersebut dapat mengarahkan 

individu kepada perbuatan-perbuatan yang tidak 

terpuji. 
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b. Rasionalisasi 

Rasionalisasi adalah paham yang menitik-beratkan 

pemahaman segala sesuatu kepada kekuatan akal 

pikiran. Dengan kata lain, rasionalisasi adalah paham 

yang menjadikan “olah otak” manusia sebagai standar 

penilaian. 

Di antara dampak negative dari paham 

rasionalisme ini yaitu melahirkan sikap 

mendayagunakan akal dalam upaya memahami segala 

sesuatu. Sedangkan dalam bidang agama, tidak 

semuanya dapat dijangkau dengan akal melainkan 

dalam hal-hal tertentu pemahaman agama hanya dapat 

dicapai dengan keimanan terhadap wahyu Allah.  

Hal ini disebabkan agama bersifat suprarasional. 

Maka apabila pemuda bersikeras menggunakan akal 

pada hal-hal yang tidak dapat dijangkaunya, akan 

terjadi pendangkalan iman. Bahkan dapat pula 

terjerumus kedalam sikap skeptic terhadap norma-

norma agama.  

c. Dekadensi Moral 

Dekadensi moral atau kemerosotan penghargaan 

terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi positif, 

dewasa ini menjadi perhatian masyarakat. Sedangkan 

urgensi moral yaitu sebagai paham kehidupan yang 

mampu memberikan dampak positif terhadap laku diri, 

sebagai norma yang harus ditaati agar manusia tidak 

terasing dari lingkungannya, sebagai standar ketingkat 
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peradaban manusia yang bermartabat dan sebagai 

manifestasi keindahan tutur kata, tingkah laku dan pola 

pikir. 

Diantara penyebab dekadensi moral adalah: 

timbulnya falsafah hidup yang menjadikan kesenangan 

dan kepuasan sebagai ukuran baik dan buruk, 

terjadinya proses transisi budaya beserta akulturasi 

berbagai nilai antar kelompok masyarakat, lahirnya 

profesionalisme yang menyebabkan merenggangnya 

komunikasi dan pengawasan antar anggota keluarga, 

terjadinya kepincangan dalam proses modernisasi 

antara bidang material dan spiritual, serta sebab-sebab 

lainnya. 

Dekadensi moral akan mengantarkan pemuda 

kepada perilaku, tutur kata dan pola pikir yang tidak 

normatif. Perilaku, tutur kata dan pola pikir yang tidak 

normatif tersebut, juga dipandang sebagai 

penyimpangan terhadap tradisi positif yang telah 

berlaku lama di masyarakat. Apabila kondidi ini terus 

berlangsung tanpa adanya usaha penyesuaian, maka 

lahirlah batas pemisah antara pemuda dan 

masyarakatnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitan lapangan (Field 

Research) yang dilaksanakan di Yayasan Kodama Krapyak 
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Yogyakarta dan di Dusun Rendeng Wetan kelurahan 

Timbulharjo Kecamatan Sewon kabupaten Bantul.  

Sedangkan menurut jenis dan analisisnya, penelitian ini 

tergolong penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. 

Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan 

untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada 

kemudian ditarik kesimpulan.
35

 Situasi yang wajar (natural 

setting) merujuk kepada proses dan aktivitas pengumpulan 

informasi melalui observasi oleh peneliti terhadap situasi dan 

manusia yang diobservasi. Tujuannya adalah untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan yang saat ini. Dalam penelitian 

ini terdapat upaya deskripsi, pencatatan, analisis dan 

menginterpretasikan kondisi yang ada saat itu.
36

 

Deskriptif analisis adalah penelitian yang dilakukan 

dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan 

mengumupulkan data-data yang diperoleh. Data-data yang di 

peroleh itu seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis 

dokumen, catatan lapangan, peneliti segera melakukan analisis 

data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, 

membandingkan, menemukan pola dasar data asli.
37

 

Jadi, dalam deskriptif analisis ini peneliti memaparkan 

hasil temuannya dengan mengambarkan atau menjabarkan data-

data yang diperoleh peneliti di lapangan. Temuan-temuan 

                                                           
35

 Winarno Surakhmad. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, 

danTeknik. (Bandung: Tarsito 1985). hal.140. 
36

 Faisal, Sanapiah. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Surabaya: 

PenerbitUsaha Nasional. 1982). Hal.42. 
37

 Jamal Ma‟mur Asmani, Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta, Divapress, 

2011), hal. 75.   



33 

 

tersebut berupa dokumen, hasil wawancara dan lainnya. 

Kemudian peneliti menyatukan hingga menjadi sebuah temuan 

yang utuh. Data temuan merupakan data asli yang tidak diubah 

dengan menggunakan cara yang sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sosiologi. Pendekatan sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat 

atau cabang ilmu sosial yang mempelajari secara sistematik 

kehidupan bersama manusia yang ditinjau dan diamati dengan 

menggunakan metode empiris yang di dalamnya terkandung 

studi tentang kelompok-kelompok manusia, tatanan sosial, 

perubahan sosial, sebab-sebab sosial, dan segala fenomena 

sosial yang mempengaruhi perilaku manusia.
38

 

Adapun teori sosiologi yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu teori interaksi simbolik. Konsep teori interaksi simbolik 

ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar 1939. Dalam 

lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu 

dikemukakan oleh George Herbert Mead, tetapi kemudian 

dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai tujuan tertentu. Teori 

ini memiliki ide yang baik, tetapi tidak terlalu dalam dan 

spesifik sebagaimana ditunjukkan G.H. Mead. 

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang 

individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi 

simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, 

yakni komunikasi atau pertukaran symbol yang diberi makna. 
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Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus 

dilihat sebagai proses yeng memungkinkan manusia 

membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan 

mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra 

interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang 

lain, situai, objek dan bahkan diri mereka sendiri yang 

menentukan perilaku manusia. Dalam konteks ini, makna 

dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut 

bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-

kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru 

merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan 

kekuatan sosial.
39

 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber utama dalam sebuah 

penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel 

yang diteliti.
40

 Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah warga masyarakat Dusun Rendeng Wetan Timbulharjo 

Sewon Bantul dan khususnya para pemuda. Sedangkan 

informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan pembina 

Yayasan Kodama, sesepuh desa, perangkat desa, dan pemuda 

yang terlibat langsung maupun tidak yang dipilih menggunakan 

metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya narasumber 
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tersebut dapat mengetahui, memahami, dan mengalami 

langsung.
41

  

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

peran Korps Dakwah Mahasiswa (Kodama) Krapyak 

Yogyakarta dalam pembinaan akhlak pemuda Rendeng Wetan 

Timbulharjo Sewon Bantul. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumuplan data adalah cara untuk 

mendapatkan data-data yang valid atau fakta-fakta yang apa 

adanya di lapangan tidak dibuat-buat. Untuk mendapatkan data 

yang valid, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi bahwa observasi adalah 

proses yang kompleks, suatu cara pengumpulan data 

dengan proses yang terencana secara sistematis terhadap 

fokus permasalahan melalui pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.
42

 Peneliti menggunakan observasi 

partisipan, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sambil 

melakukan pengamatan dalam setiap melakukan observasi. 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati pelaksanaan 

pembinaan akhlak tehadap pemuda Rendeng Wetan oleh 

yayasan Kodama Krapyak Yogyakarta. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang terkait 

dengan fokus penelitian berasal dari sumber utamanya 

(objek penelitian), seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, 

modul, artikel, jurnal, brosur dan sebagainya terkait 

permasalahan yang dikaji.
43

 Metode dokumentasi 

merupakan metode yang digunakan untuk menelusur data 

historis. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan data 

tentang sejarah berdiri dan berkembangnya Yayasan 

Kodama, struktur keorganisasian dan keanggotaan Kodama, 

sejarah berdiri dan berkembangnya IPPRW, keanggotaan 

dan struktur keorganisasian IPPRW. Instrumen yang 

digunakan adalah arsip-arsip dan dokumentasi 

keorganisasian Kodama dan kegiatan pembinaan pemuda 

Rendeng Wetan oleh Yayasan Kodama Krapyak 

Yogyakarta. 

c. Wawancara 

Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Di 

mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

Esterbreg mengemukakan beberapa macam wawancara, 

yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak 

terstruktur.
44
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Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan 

wawancara semistruktur dalam penelitian di lapangan. 

Peneliti sebelumnya telah menyiapkan instrumen berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara 

terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang 

sama, dan peneliti mencatat dan merekamnya. Peneliti juga 

meminta pendapat atau ide-ide baru kepada respoden. 

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk 

menggali data tentang sejarah berdiri dan berkembangnya 

Yayasan Kodama, sejarah Yayasan Kodama di Dusun 

Rendeng Wetan, dan meminta pendapat tentang pentingnya 

Kodama melakukan pembinaan akhlak di Dusun Rendeng 

Wetan beserta hasil dari pembinaan tersebut. 

d. Uji Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data diperoleh peneliti melalui 

metode trianggulasi. Dalam bukunya Prof. Dr. Sugiyono 

“Metode Penelitian Pendidikan”, trianggulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu.
45

 Peneliti memfokuskan untuk menggunakan 

trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data yang diperoleh melalui beberapa sumber.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber 

adalah manusianya, yaitu tokoh masyarakat sekitar dan 

relasi lain yang menjalankan aktivitas kerjanya terkait 

dengan peran Yayasan Kodama dalam pembinaan akhlak 
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pemuda Dusun Rendeng Wetan, faktor pendukung, 

penghambat, dan dampak positif Yayasan Kodama terhadap 

pemuda Dusun Rendeng Wetan. 

Pada proses ini peneliti melakukan trianggulasi 

sumber antara dai Kodama dengan pemuda Rendeng Wetan 

untuk menguji data tentang jalannya kegiatan pengajian di 

Dusun Rendeng Wetan. Kemudian antara dai Kodama 

dengan warga dan tokoh masyarakat Rendeng Wetan untuk 

menguji data tentang hasil dari pembinaan akhlak yang 

dilakukan oleh Yayasan Kodama kepada pemuda Rendeng 

Wetan. Data yang didapat kemudian dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.  

Selain menggunakan trianggulasi sumber, peneliti 

juga menggunakan trianggulasi metode. Trianggulasi ini 

digunakan untuk mengecek data dengan sumber yang sama, 

akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda yaitu dengan 

membandingkan antara data yang diperoleh dengan metode 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Dengan cara 

peneliti melakukan wawancara mengenai gambaran umum 

Dusun Rendeng Wetan dan melihat dokumentasi, selain itu 

melihat langsung kondisi masyarakat Dusun Rendeng 

Wetan. Sehingga diharapkan peneliti benar-benar 

memperoleh data yang valid sesuai dengan kebutuhan 

peneliti. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
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wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
46

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, adalah 

proses pengumpulan data pada saat observasi awal. 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil survey awal untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan. Selanjutnya 

observasi lapangan dilakukan di Dusun Rendeng Wetan 

untuk mengetahui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan 

oleh Yayasan Kodama Krapyak Yogyakarta. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan 

pembinaan, serta faktor pendukung dan penghambat yang 

dihadapi. Jika dirasa data yang didapat kurang maka 

peneliti melakukan wawancara kembali hingga 

memperoleh data yang dianggap sesuai dengan data yang 

dicari. Kemudian proses analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang didapat melalui berbagai 

sumber yang didapat berupa dokumen, hasil wawancara, 

dan catatan lapangan. Peneliti melakukan analisis secara 

induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 
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diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu.
47

 

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber yaitu observasi, wawancara, pengamatan da 

dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Adapun langkah-langkah analisis data adalah 

sebagai berikut:
48

 

a. Mereduksi Data 

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Hal ini 

memerlukan keluasan dan kedalaman wawasan yang 

tinggi. Ketika melakukan reduksi data peneliti 

merangkum hal-hal dari sumber data berupa hasil 

observasi di lapangan (yayasan Kodama Krapyak 

Yogyakarta).  

Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan 

umum tentang pelaksanaan pembinaan, kegiatan 

mingguan, bulanan atau tahunan yang sering dilaksanakan 

oleh yayasan Kodama Krapyak Yogyakarta, serta proses 

pembinaan, tentang sejarah dimulainya kegiatan 

pembinaan, peran pembina dalam kegiatan pembinaan, 
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dan beberapa bahan ajar tentang materi yang disampaikan 

pembina. Serta dokumentasi berupa arsip-arsip yayasan 

dan foto-foto kegiatan pembinaan pemuda Rendeng 

Wetan oleh yayasan Kodama Krapyak Yogyakarta. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data bermaksud untuk menganalisis 

seluruh hasil data yang ada di lapangan baik berupa 

dokumentasi, observasi dan wawancara sehingga 

memunculkan deskripsi mengenai pelaksanaan pembinaan 

pemuda Rendeng Wetan oleh Yayasan Kodama Krapyak 

Yogyakarta. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan yang dikemukakan pada penemuan 

awal harus disertai bukti yang valid dan konsisten 

sehingga dapat dapat diketahui apakah kesimpulan dalam 

melakukan penelitian tersebut kridibel atau tidak. Setelah 

peneliti melakukan reduksi dan penyajian data, peneliti 

melakukan verifikasi dengan menyimpulkan hasil 

penelitian yang diperoleh dengan bukti data hasil 

observasi lapangan, rekaman, hasil wawancara serta 

dokumen foto dan dokumen berupa AD/ART yayasan 

Kodama dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga 

penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang kridibel dan 

bisa dipertanggungjawabkan. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mengetahui isi dalam skripsi ini, penulis 

mengemukakan sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi dalam 

lima bab dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II berisi gambaran umum tentang Yayasan Kodama 

Krapyak Yogyakarta dan Dusun Rendeng Wetan secara 

keseluruhan, pada bab ini diuraikan mengenai sejarah, visi dan 

misi, kegiatan dan program yang berada di Yayasan Kodama 

Krapyak Yogyakarta, keadaan geografis dan demografi, awal 

terbentuknya kegiatan pembinaan pemuda Rendeng Wetan oleh 

Yayasan Kodama, visi dan misi dan perkembangan program 

kegiatan tersebut. 

BAB III berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya. Pada bab ini dibahas mengenai uraian peran 

Yayasan Kodama dalam pembinaan akhlak pemuda Rendeng 

Wetan, serta faktor pendukung dan penghambat peran Yayasan 

Kodama dalam pembinaan akhlak pemuda Rendeng Wetan. 

BAB IV berisi penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran. 

Adapun pada bab penutup dari skripsi ini dicantumkan daftar 

pustaka, dan dicantumkan lampiran-lampiran yang dianggap perlu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian di Dusun Rendeng Wetan 

desa Timbulharjo kecamatan Sewon kabupaten Bantul, peneliti 

akan menguraikan hasil penelitian dan hasil analisis data. Adapun 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Kodama 

di Dusun Rendeng Wetan terwujud dalam beberapa kegiatan, 

diantaranya: (1) Pengajian Ahad Pagi dengan materi pengajian 

Alquran dan Fasholatan, (2) Pengajian Malam Jum’at Kliwon 

dengan materi pengajian seputar kehidupan sehari-hari, 

menanggapi fenomena terbaru dalam kehidupan berdasarkan 

pandangan Islam, (3) Pengajian Malam Selasa Wage dengan 

mujahadah dan pembacaan kitab Nashaihul Ibad. 

2. Dalam pembinaan akhlak pemuda Rendeng Weta, Kodama 

dapat berperan sebagai: (1) Fasilitator, yaitu Kodama 

memfasilitasi, memberikan layanan kepada pemuda Rendeng 

Wetan untuk belajar ilmu agama secara maksimal, (2) 

Organisator, yaitu Kodama berperan meneglola materi 

pembinaan sesuai dengan kebutuhan pemuda Rendeng Wetan 

beserta wujud pelaksanaan kegiatannya, (3) Informator, yaitu 

Kodama berberan memberikan informasi berupa ilmu agama 

dan dikaitkan dengan fenomena sosial yang sedang dihadapi 

dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, (4) Motivator, 

yaitu Kodama memberikan motivasi kepada pemuda Rendeng 
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Wetan baik secara lisan maupun tindakan, (5) Konselor, yaitu 

Kodama memberikan bantuan kepada pemuda Rendeng Wetan 

atas permasalahan yang dihadapi. Konseling dilakukan oleh dai 

Kodama dengan melakukan pembicaraan secara mendalam 

dengan pemuda dalam beberapa kesempatan. Diantaranya 

ketika selesai kegiatan pengajian, ketika pemuda Rendeng 

Wetan berkunjung ke Kantor Kodama, dan ketika dai Kodama 

bersilaturrahim ke rumah pemuda Rendeng Wetan. 

3. Pemuda Dusun Rendeng Wetan menunjukkan perubahan sikap 

yang lebih agamis setelah dilaksanakannya pembinaan oleh 

Yayasan Kodama. Diantaranya, pemuda yang dulunya tidak 

kenal masjid, kini menjadi aktifis masjid. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, 

terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan, diantaranya 

supaya Yayasan Kodam lebih memperhatikan regenerasi kader 

dai maupun kepengurusan. Regenerasi dai supaya lebih banyak 

kader-kader dai yang terlatih di masyarakat, regenerasi 

pengurus untuk penyegaran, supaya berjalannya organisasi 

lebih efektif dengan tenaga baru yang memiliki semangat baru. 

Sedangkan saran untuk pengurus IPPRW supaya membuat 

dokumentasi yang lebih rinci, meningkatkan penulisan data 

administrasi dan arsip, sehingga kedepannya bisa lebih baik 

dan mampu menjadi organisasi yang lebih baik. Administrasi 

yang perlu diperhatikan meliputi data organisasi, struktur 

kepengurusan, data keuangan dan pembukuannya, dokumentasi 

kegiatan, serta data keanggotaan dan alumni. 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis 

panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang 

telah diberikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas karunia Allah 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 

berjudul “PERAN KORPS DAKWAH MAHASISWA 

(KODAMA) KRAPYAK YOGYAKARTA DALAM 

PEMBINAAN AKHLAK PEMUDA RENDENG WETAN 

TIMBULHARJO SEWON BANTUL”.  

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua 

pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini. Peneliti 

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, Maka dengan 

kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata dengan 

mengharap ridho Allah SWT, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu pendidikan agama Islam. Amiin 

Ya Robbal ‘Alamiin. 
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