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ABSTRAK 

 

Ilhamsyah, Dwiki. 2022. Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan 

Moral Para Remaja Di Desa Karangtengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. 

Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 

Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag. Pembimbing 2: Indhra Musthofa, 

M.PdI. 
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Pembentukan moral yang mulia adalah tujuan utama dalam pendidikan agama Islam. 

Selain itu, pendidikan agama Islam juga bertujuan membentuk kepribadian muslim dengan pola 

taqwa yaitu dengan mewujudkan pribadi yang baik secara maksimal guna memperoleh 

kesempurnaan hidup. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potret moral remaja di Desa Karangtengah 

Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, untuk mendeskripsikan peran pemerintah Desa dalam 

pembinaan moral remaja di Desa Karangtengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan 

untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembinaan moral remaja di Desa 

Karangtengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Karangtengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. subjek penelitian 

yaitu pemerintah Desa yang berjumlah 25 orang, masyarakat dengan total jumlah penduduk 2269 

orang, dan remaja di Desa  Karangtengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah remaja 5 orang, pemerintah Desa 4 orang, dan masyarakat 4 

orang. Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan sampel purposif (purposive sample). 

Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman. Pengecekan keabsahan 

data yang digunakan adalah uji kredibilitas, transferbility, dependability, confirmability.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potret remaja di Desa Karangtengah sudah banyak 

mengalami perubahan dalam segala hal. Mulai dari pola pikir, segi pendidikan, remaja yang lebih 

maju. Tetapi masih ada juga yang mempunyai pola pikir kuno yang tidak mengutamakan jenjang 

pendidikan tinggi. Peran pemerintah desa dalam pembinaan moral remaja dilakukan melalui 

beberapa cara yaitu, melalui pendidikan agama (lingkungan keluarga, masyarakat), majelis ta’lim, 

organisasi (remaja masjid, grup al-banjari, grup drumband, karang taruna). Partisipasi masyarakat 

dalam pembinaan moral remaja Desa Karangtengah Winongan Kabupaten Pasuruan: 1) Keluarga 

berperan sebagai tempat pendidikan pertama sebelum anak mendapatkan pendidikan yang lain, 

mengarahkan anak-anaknya menuju hal yang baik, 2) Melalui tokoh agama ini para remaja dapat 

dibina dan di berikan pendidikan moral yang baik dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan As-

Sunnah, 3) Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja dapat berupa memberi 

nasihat secara langsung kepada anak yang bersangkutan, membicarakan dengan orang tua atau 

wali yang bersangkutan, melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya kenakalan 

remaja. 
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The formation of noble morals is the main goal in Islamic religious education. In addition, Islamic 

religious education also aims to form a Muslim personality with a pattern of piety, namely by 

realizing a good personality to the fullest in order to obtain the perfection of life. 

This study aims to describe the moral portrait of adolescents in Karangtengah Village, Winongan 

District, Pasuruan Regency, to describe the role of the village government in fostering youth 

morale in Karangtengah Village, Winongan District, Pasuruan Regency and to describe 

community participation in youth moral development in Karangtengah Village, Winongan 

District, Pasuruan Regency. This research is a descriptive qualitative research. This type of 

research is a case study. This research was conducted in Karangtengah Village, Winongan District, 

Pasuruan Regency. The research subjects were the village government, totaling 25 people, the 

community with a total population of 2269 people, and teenagers in Karangtengah Village, 

Winongan District, Pasuruan Regency. The number of samples in this study were 5 teenagers, 4 

people from the village government, and 4 people from the community. In this study, the data 

source uses a purposive sample (purposive sample). Researchers used data analysis techniques 

according to Miles and Huberman. Checking the validity of the data used is a test of credibility, 

transferability, dependability, confirmability. 

The results of this study indicate that the portrait of teenagers in Karangtengah Village has 

undergone many changes in all respects. Starting from the mindset, in terms of education, 

teenagers who are more advanced. But there are also those who have an ancient mindset that does 

not prioritize higher education levels. The role of the village government in fostering youth morals 

is carried out in several ways, namely, through religious education (family environment, 

community), ta'lim assemblies, organizations (mosque youth, al-banjari group, drumband group, 

youth organization). Community participation in the moral development of youth in Karangtengah 

Winongan Village, Pasuruan Regency: 1) The family acts as the first place of education before 

children get another education, directing their children towards good things, 2) Through these 

religious leaders, teenagers can be fostered and given education good morals based on the Al-

Qur'an and As-Sunnah, 3) Community participation in tackling juvenile delinquency can be in the 

form of giving advice directly to the child concerned, discussing with the parent or guardian 

concerned, reporting to the competent authority regarding juvenile delinquency. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, serta bakat yang berbeda satu 

sama lain. Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam 

kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk 

mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama. Namun pada lingkungan 

masyarakat, terutama masyarakat pedesaan masih kental akan nilai adat dan budaya 

sehingga pada lingkungan masyarakat pedesaan menganggap sopan santun menjadi 

salah satu tolak ukur nilai moral yang ada. 

Pembentukan moral yang mulia adalah tujuan utama dalam pendidikan agama 

Islam. Selain itu, pendidikan agama Islam juga bertujuan membentuk kepribadian 

muslim dengan pola taqwa yaitu dengan mewujudkan pribadi yang baik secara 

maksimal guna memperoleh kesempurnaan hidup. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

salah satu faktor yang mendukung adalah seseorang harus memiliki akidah telah kokoh 

sejak masa usia dini, maka akan baik pula kepribadiannya pada masa yang akan 

datang. 

Salah satu fase yang sangat berkesan dan berpengaruh dalam kehidupan setiap 

orang adalah ketika memasuki usia remaja. karena masa remaja merupakan masa yang 

tidak mempunyai tempat yang jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. 

Berbagai kasus kenakalan remaja akhir-akhir ini semakin memperlihatkan fenomena 

yang cukup mengkhawatirkan, bahkan telah mengancam kehidupan dan masa depan 

para remaja itu sendiri yang pada akhirnya juga memberikan dampak terhadap 
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pembangunan bangsa. Karena kemerosotan moral (khususnya para remaja) dapat 

mengakibatkan meningkatnya tindakan kriminalitas dalam berbagai bentuk seperti 

tawuran, pencurian, perampokan, penjarahan, free sex, penyalahgunaan narkotika dan 

obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Fenomena buruk remaja sebagai generasi 

muda tersebut telah marak terjadi dan merupakan peristiwa yang kerap terjadi dan 

menghiasi pemberitaan di berbagai media cetak dan elektronik. 

Kenakalan remaja atau dekadensi moral yang terjadi dalam kalangan remaja 

merupakan suatu permasalahan yang sangatlah penting dan menarik untuk dibahas. 

Mussen mendefinisikan kenakalan remaja. sebagai perilaku yang melanggar hukum 

atau suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja yang biasanya 

berusia 16 sampai18 tahun. dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang 

individu yang melakukannya masuk penjara. namun hal itu bukanlah jawaban atau 

solusi atas pembinaan remaja yang bersifat jangka panjang. upaya preventif atau 

pencegahan dipandang lebih efektif dan dipercaya mampu membangun moral dan 

karakter remaja sebagai generasi muda penerus bangsa. 

Remaja merupakan bagian dari generasi muda yang termasuk aset negara. dan 

juga merupakan tumpuan harapan bagi masa depan bangsa/negara dan agama. Untuk 

mewujudkannya, maka sudah menjadi kewajiban dan tugas kita semua khususnya 

pemerintah desa untuk mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang tangguh 

dan bermoral, berkarakter dan berkualitas dengan jalan membina, membimbing dan 

mengarahkan mereka sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab secara moral. 
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Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dinyatakan: 

“Pemerintah Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

membantu melaksanakan fungsi pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyakrakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat dijadikan wadah partisipasi warga yang 

membina para remaja sehingga dapat membentuk generasi muda yang berkarakter dan 

memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan tuntunan nilai-nilai luhur agama dan 

tatanan sosial kemasyarakatan. 

Pada dasarnya pembinaan moral remaja merupakan tanggung jawab semua 

pihak, baik orang tua, sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Agar pembinaan dapat 

dilakukan dan dilaksanakan semaksimal mungkin maka perlu diusahakan peningkatan 

fasilitas yang sesuai, seperti diciptakan dan di tingkatkannya fasilitas dalam berbagai 

kegiatan misalnya pembinaan agama, kepemimpinan, forum diskusi, kesenian, serta 

kegiatan lainnya yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas moral remaja. 

Pentingnya pembinaan moral remaja adalah untuk menyadarkan generasi 

muda tentang peran dan tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai 

generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, remaja diarahkan dan dipersiapkan 

sedemikian rupa agar mempunyai nilai-nilai agama yang luhur. Sesuai dengan sabda 

Rasulullah : 

ُِم اُم ْل ِمَمُْل ألم َم  َم َمِّممِّم ُ  ْمنَِّّم ُبتعمثلتتُُُم ألُت

Artinya: “Sesungguhnya aku di utus hanya untuk menyempurnakan 

kemuliaan akhlak”. (H.R. Al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a). 
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Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa seharusnya para remaja seharusnya 

mencontoh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok suri tauladan bagi umatnya 

yang berakhak mulia, para remaja harus bisa membedakan antara yang baik dan buruk, 

antara kewajiban dengan sunnah, namun remaja pada era modern seperti sekarang 

justru lupa dengan kewajiban sebagai umat yang berkewajiban beribadah kepada Allah 

SWT. 

Di Desa Karangtengah masih sering dijumpai banyak masalah-masalah yang 

terjadi dikalangan remaja. Peneliti melihat di Desa Karangtengah terdapat masalah 

yang terjadi diantaranya adalah kenakalan remaja seperti minum-minuman keras dan 

pergaulan bebas antar muda-mudi. Pada masa-masa ini seorang anak yang baru 

mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejolak emosi, menarik diri dari 

keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik dirumah, sekolah maupun lingkungan 

pertemanannya.  

Faktor penyebab munculnya kenakalan remaja ini dikarenakan kurangnya 

sosialisasi dari orangtua ke anak mengenai nilai-nilia moral dan social, kurangnya 

disiplin yang diterapkan orangtua pada anak, kurangnya pengawasan terhadap anak, 

kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga serta faktor teman sebaya yang 

kurang baik juga dapat memicu timbulnya perilaku yang tidak baik. Dengan adanya 

masalah tersebut maka pembinaan moral harus dilakukan demi memperbaiki dan 

meningkatkan moral para remaja yaitu dengan adanya kesadaran serta peran 

pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan moral.  

Menurut Kepala Desa Karangtengah, potret remaja di Desa Karangtengah di 

setiap tahunnya terdapat kasus kenakalan remaja yang ditemukan. Adapun kasus 
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kenakalan remaja yang membedakan di desa Karangtengah dan desa lainnya adalah di 

desa Karangtengah kenakalan remaja seputar tentang minum-minuman keras dan 

berjudi, sedangkan kenakalan remaja di desa Jogoripo meliputi pencuri (begal). 

Sebagaimana hasil observasi awal peneliti di Desa Karangtengah Kabupaten Pasuruan 

ini mendengar isu bahwasannya pada saat itu moral remaja di desa karangtengah ini 

sangatlah miris, namun kemudian pemerintah desa mengadakan kegiatan-kegiatan 

positif guna menanggulangi mirisnya moral para remaja saat itu.  Maka dari itu kepala 

desa mengadakan rapat bersama perangkat desa untuk membahas program atau 

kegiatan sebagai solusi untuk menangani kasus kenakalan remaja. Kepala desa 

menjelaskan hasil rapat tersebut kepada peneliti bahwa solusi untuk menangani kasus 

kenakalan remaja salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan pembinaan 

agama, forum diskusi, serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas moral 

remaja (Wawancara dengan Kepala Desa Karangtengah bapak H. Taufiq Arbain pada 

tanggal 02 Februari 2022). 

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa sebenarnya generasi muda menempati 

posisi yang sangat penting dalam masyarakat. Pembinaan moral remaja harus 

diarahkan untuk membentuk pemuda Indonesia menjadi penerus bangsa yang tangguh 

dan memiliki moral yang baik. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembinaan Moral Para Remaja di Desa Karangtengah Kecamatan 

Winongan Kabupaten Pasuruan”. Peneliti memilih tempat penelitian di masyarakat 

karena prihatin dan ikut andil dalam pembinaan moral remaja yang dilakukan oleh 

pemerintah serta masyarakat melalui kegiatan yang dapat meningkatkan ketaqwaan 
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seperti pembinaan agama, kepemimpinan, forum diskusi, kesenian, serta kegiatan 

lainnya yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas moral remaja. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana potret moral remaja di Desa Karangtengah Kecamatan Winongan 

Kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembinaan moral remaja di Desa 

Karangtengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan? 

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembinaan moral remaja di Desa 

Karangtengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam 

penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan potret moral remaja di Desa Karangtengah Kecamatan 

Winongan Kabupaten Pasuruan. 

2. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pembinaan moral remaja di 

Desa Karangtengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. 

3. Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembinaan moral remaja di 

Desa Karangtengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi pemerintah Desa, dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam 

pengembangan pembinaan moral remaja di Desa Karangtengah Kecamatan 

Winongan Kabupaten Pasuruan. 

b. Bagi peneliti, sebagai bahan referensi atau bahan pembanding bagi peneliti yang 

ingin mengkaji masalah yang relevan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Kepala Desa, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan 

pembinaan moral remaja di Desa Karangtengah Kecamatan Winongan 

Kabupaten Pasuruan. 

b. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan masukan untuk dapat memberikan contoh 

moral yang baik pada remaja. 

c. Bagi remaja, sebagai bahan masukan untuk menumbuhkan moral yang baik. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah-istilah dalam judul penelitian, 

maka peneliti perlu mencantumkan definisi oprasional yang terdapat dalam judul 

penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Peran Pemerintah Desa 

Peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan 

tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 
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Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Peran pemerintah desa sebagai penggerak yakni menggerakkan 

masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), 

tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk 

merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat untuk 

memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan 

dilaksanakan. Menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide 

dalam perencanaan tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. 

2. Partisipasi Masyarakat 

Menurut Isbandi partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat 

dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat 

(Rukminto, 2007). 

Masyarakat di dalam suatu ruang lingkup sosial sangat memiliki peran 

aktif dan masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasikan program-program kesehatan masyarakatnya.  

3. Pembinaan Moral Remaja  

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, 

teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

Moral merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-

batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak 

dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. 
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Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-

anak menuju dewasa. Masa remaja umumnya terjadi dalam rentang usia 12 sampai 

21 tahun, dan dibagi menjadi tiga tahap perkembangan. 

Pembinaan moral merupakan suatu tindakan untuk mendidik, membina, 

membangun watak, akhlak serta perilaku seseorang agar orang yang bersangkutan 

terbiasa mengenal, memahami dan menghayari sifat-sifat baik atau aturan-aturan 

moral yang kemudian disebut dengan internalisasi nilai-nilai moral pada diri 

seseorang. 

Dari pemaparan definisi oprasional diatas, peran serta partisipasi masyrakat 

terhadap pembinaan moral remaja adalah untuk mewujudkan manusia ideal yaitu, 

remaja yang bertaqwa pada Allah SWT dan cerdas, menyempurnakan nilai-nilai 

kemanusiaan sesuai ajaran agama dan taat beribadah serta sanggup hidup 

bermasyarakat dengan baik. Dalam dunia pendidikan pembinaan moral difokuskan 

pada remaja agar tidak mengalami penyimpangan. 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai 

Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan Moral 

Remaja Di Desa Karangtengah Winongan  Kabupaten Pasuruan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Potret moral remaja di Desa Karangtengah Winongan Kabupaten Pasuruan 

Potret remaja di Desa Karangtengah sudah banyak mengalami perubahan 

dalam segala hal. Mulai dari pola pikir, segi pendidikan, remaja yang lebih 

maju. Tetapi masih ada juga yang mempunyai pola pikir kuno yang tidak 

mengutamakan jenjang pendidikan tinggi. Maka dari itu, perlu adanya peran 

pemerintah dalam pembinaan moral remaja. Pembinaan moral para remaja 

dapat dilakukan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Peran pemerintah desa dalam pembinaan moral remaja Desa Karangtengah 

Winongan Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui pendidikan agama 

(lingkungan keluarga dan masyarakat), melalui majelis ta’lim, melalui 

organisasi (remaja masjid, grup al-banjari, grup drumband dan karang taruna) 

3. Pada dasarnya pembinaan moral remaja merupakan tanggungjawab semua 

pihak, baik orang tua, sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Agar 

pembinaan dapat dilakukan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. 

Partisipasi masyarakat dalam pembinaan moral remaja Desa Karangtengah 

Winongan Kabupaten Pasuruan melalui keluarga (berperan sebagai tempat 



pendidikan pertama sebelum anak mendapatkan pendidikan yang lain), 

masyarakat memberi nasihat secara langsung kepada anak yang 

bersangkutan, membicarakan dengan orang tua atau wali yang bersangkutan, 

melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya kenakalan 

remaja. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh tentang Peran Pemerintah 

Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan Moral Remaja Di Desa 

Karangtengah Winongan Kabupaten Pasuruan, maka peneliti bermaksud 

memberi saran dan masukan. Diharapkan masukan ini bisa menjadikan Desa 

Karangtengah Winongan Kabupaten Pasuruan menjadi lebih baik, khususnya 

dalam pembinaan moral para remaja. Adapun saran-saran dari peneliti kepada 

pihak yang terlibat dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk para remaja yang sudah memiliki moral serta akhlak yang baik untuk 

bisa lebih di tingkatkan lagi dan memberi contoh bagi remaja lainnya. 

2. Bagi Permerintah Desa dan Masyarakat Desa Karangtengah, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan tambahan sumber dan 

referensi dalam meningkatkan moral remaja. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti dalam penelitian selanjutnya 

dapat melengkapi kekurangan dalam penelitian ini, serta dapat melakukan 

kajian lebih dalam terkait pembinaan moral remaja. 
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